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Woord vooraf

In 1986 ontstond bij de leiding van het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen (DNPP-Rijksuniversiteit Groningen)
en het Curatorium van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting het
voornemen een studie het licht te doen zien over de geschiedenis
van de VVD als partijorganisatie. Drs. R. A. Koole, dr. A. P. M.
Lucarctie en drs. G. Voerman, allen werkzaam bij het DNPP,
namen de taak op zich deze studie te schrijven.
Het verheugt ons dat bovengenoemde auteurs in staat waren deze
doorwrochte studie in betrekkelijk korte tijd af te ronden. Daardoor
was het mogelijk het voorliggende boek aan de VVD aan te bieden
bij de viering van het jubileum ter gelegenheid van haar 40-jarig
bestaan op 29 januari 1988.
Het schrijven van een contemporaine geschiedenis stelt zijn eigen
eisen. Dit hangt samen met het gegeven dat de historische reikwijdte van tamelijk recente gebeurtenissen moeilijk valt te overzien.
Toch biedt dit boek ons inziens een goede basis voor de oordeelsvorming over het reilen en zeilen van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie sedert haar oprichting.
Het doet ons dan ook plezier dat deze geschiedschrijving tot stand
is gekomen en een woord van waardering aan de auteurs is hier
zeker op zijn plaats.
Voor de goede orde zij tenslotte nog vermeld dat de verantwoordelijkheid van de tekst geheel bij de auteurs ligt.
Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en de
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting hebben deze studie materieel
mogelijk gemaakt.
Groningen/'s-Gravenhage, januari 1988.
DNPP
Drs. R. A. Koole

het Curatorium van de
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting
Mr. drs. H. Langman
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Inleiding

Het veertigjarig bestaan van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie vormde de aanleiding voor deze studie. In die veertig jaar
heeft de partij een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt van
kleine club tot grote moderne partij. Deze groei ging af en toe met
spanningen en interne conflicten gepaard.
Conflicten komen overigens bij alle partijen voor. Vaak wordt een
politieke partij als een eenheid opgevat, een actor in het spel van
verkiezingen, coalities of parlementaire besluitvorming. Dat spel
wordt echter in belangrijke mate beïnvloed door de spanning die
er bestaat tussen bewindslieden, parlementaire fracties, partijbestuur en kader. Wij hopen met deze historische studie naar de
ontwikkeling van de VVD als partijorganisatie een bijdrage te
leveren aan het nog schaarse wetenschappelijke onderzoek op het
terrein van de interne partijpolitieke verhoudingen.
Inhoudelijke discussies, parlementaire handelingen en kabinetsbeleid worden hierbij alleen behandeld voor zover zij relevant
bleken voor de interne verhoudingen in de partij. Ideologische
twisten kwamen overigens binnen de VVD de afgelopen veertig
jaar zelden voor; conflicten betroffen meestal personen of regionale
belangen. Voorts beperken we ons tot de partijorganisatie op
nationaal niveau. De lokale en regionale partijorganisaties worden
slechts genoemd voor zover zij voor de ontwikkeling van de
landelijke organisatie van belang zijn.
De contemporain historicus wordt geconfronteerd met specifieke
eisen. Zeker bij eigentijdse geschiedenis geldt immers dat naarmate
de behandelde periode recenter is, de 'historische zeef' haar schiftende werking binnen het geheel van gebeurtenissen en ontwikkelingen minder heeft kunnen vervullen. Daarnaast is het van belang
dat waar de bronnen voor een vroegere periode soms niet meer
beschikbaar zijn, deze voor een recente periode nog niet altijd
toegankelijk zijn. Dit brengt met zich mee dat met name de
beschrijving van de laatste tijd, meer dan die van eerdere decennia,

6

steunt op publikaties in pers- en partijorganen, waarvan de juistheid
overigens door middel van uitvoerige interviews met verschillende
betrokkenen steeds is getoetst. 1
Voor een goed begrip van de VVD is kennis van haar voorgeschiedenis noodzakelijk. Het eerste hoofdstuk van dit boek biedt daarom
een overzicht van haar liberale voorlopers. De volgende hoofdstukken behandelen de ontwikkeling van de VVD globaal per decennium. In een documentaire bijlage worden tenslotte op schematische wijze feitelijke gegevens betreffende de partijorganisatie gepresenteerd.
Groningen
december 1987
R.A. Koole
A.P.M. Lucarctie
G. Voerman

1. Wij zeggen hierbij hartelijk dank aan de personen die bereid bleken
tot een interview: ir. B.C. van Balen Walter, W.J.A. van den Berg, A.J.
Evenhuis, mevrouw mr. M.M.F. van Everdingen, mr. W.J. Geertsema,
J. Harmsen, J. Kamminga, mr. F. Korthals Altes, drs. E.H.T.M. Nijpels,
dr. H.J. Roethof, mr. E.H. Toxopeus, H.J.L. Vonhoff, H. Wiegel, dr.
G. Zoutendijk.
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1. De voorlopers van de VVD

De wet van de remmende voorsprong
Toen de VVD in 1948 werd opgericht, was het honderd jaar
geleden dat de grote liberale voorman Thorbecke zijn Grondwet
aanvaard kreeg. Deze triomf van het liberale gedachtengoed in het
midden van de 19e eeuw was evenwel niet het gevolg geweest van
georganiseerde druk van krachtige liberale partijformaties. Nee,
het was veeleer de angst dat de burgerlijke revoluties die op dat
moment Frankrijk en Duitsland beroerden ook naar Nederland
zouden overwaaien, die Koning Willem 11 het hoofd deed buigen
voor de ideeën van Thorbecke en de zijnen. De Grondwet van
1848 betekende onder andere de invoering van het parlementaire
stelsel en van de directe verkiezing van de Tweede Kamer. De
ministers waren voortaan verantwoording schuldig aan het parlement, al moest in de jaren 1866-1868 dit primaat van de volksvertegenwoordiging op alle terreinen van het staatsleven nog tegenover
een onwillige Koning Willem lil bevestigd worden.
De strijd om de zetels in de nu veel belangrijker geworden Tweede
Kamer werd voortaan gevoerd via het systeem van directe verkiezingen in de verschillende kiesdistricten. In deze kiesdistricten
ontstonden nu geleidelijk aan kiesverenigingen die een bepaalde
kandidaat hielpen in zijn strijd om de gunst van de kiezers. Het
aantal kiezers was echter nog zeer gering: alleen burgers die
bepaalde belastingen betaalden waren kiesgerechtigd. De 'campagne' kon zich aanvankelijk dan ook beperken tot het schrijven van
brieven of het converseren in de plaatselijke sociëteit van notabelen.
De uitbreiding van het kiesrecht was in de laatste helft van de 19e
eeuw en in het begin van de 20ste eeuw veelvuldig onderwerp van
discussie, rond de eeuwwisseling zelfs van felle politieke strijd.
Het resultaat was een geleidelijke uitbreiding van het mannelijke
electoraat totdat in 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen en
in 1919 dat voor vrouwen werd ingevoerd.
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Tot het einde van de negentiende eeuw lag het politiek initiatief
bij de liberalen. Het conservatisme dat zij in 1848 hadden verslagen,
keerde nog wel verschillende keren terug in de samenstelling van
een kabinet, maar zou als aparte politieke stroming in de tweede
helft van de negentiende eeuw verdwijnen. De kleine groep burgerlijke kiezers zorgde ervoor dat de liberalen lange tijd toonaangevend
konden zijn. Een krachtige organisatie hiervoor was door de
aard van het kiesstelsel en de omvang van het kiesrecht niet nodig.
Bovendien was ook de liberale ideologie een remmende factor op
het ontstaan van een krachtige partijorganisatie. Immers, zowel de
nadruk op de mens als individu als Thorbeckes visie op het
parlementaire stelsel, waarbinnen voor politieke partijen die tussen
kiezers en gekozenen staan geen plaats was, bevorderden niet
bepaald de ontwikkeling van een liberale organisatie.
Pas toen aan het einde van de 19e eeuw de liberale dominantie
werd uitgedaagd door de nieuwe sociale bewegingen van anti-revolutionairen en socialisten, brak bij de liberalen langzaam het
inzicht door dat in de zich ontwikkelende democratie krachtige
politiek zonder krachtige organisatie onmogelijk zou worden. Het
protest tegen partijvorming, zoals die door andere groeperingen
ter hand werd genomen, maakte gaandeweg plaats voor pogingen
om zelf tot een partij te komen. 1 Maar het ging niet van harte en
goede organisatoren zijn de liberalen eigenlijk nooit geworden.
Het ontstaan van nationaal georganiseerde politieke partijen kan
in Nederland niet los worden gezien van het beleid dat aan het
einde van de 19e eeuw door liberale kabinetten werd gevoerd. Als
eerste ontstond de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) in 1879. Haar
oprichter en voorman, Abraham Kuyper, had in de jaren daarvoor
reeds leiding gegeven aan het Anti-Schoolwet Verbond en aan een
massaal volkspetitionnement gericht tegen het liberaal onderwijsbeleid. In de ARP werd het protestantse 'volk achter de kiezers'
verenigd, waardoor een geduchte politieke actor zijn intrede op
het toneel had gedaan. De liberalen zagen het met lede ogen aan.
Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigden volgens Thorbeckes
grondwet immers het gehele volk. Speciale binding aan bepaalde
belangen was daarom uit den boze. Het kamerlid had een rechtstreeks mandaat gekregen van zijn kiezers en diende in het parlement naar eigen geweten vrijelijk over politieke kwesties te
beslissen. In het parlementaire debat moesten redelijke argumenten
doorslaggevend zijn. Binding aan specifieke belangen in zogenaam9

de 'richtingen' zou betekenen dat niet langer de rede, maar de
machtsverhouding bepalend zou zijn. Partijen werden daarom
aanvankelijk afgekeurd. De liberalen zelf wensten zich dan ook
niet als zodanig te zien: zij zeiden te streven naar het nationaal of
algemeen belang. Maar steeds duidelijker werd dat grote groepen
van de bevolking met dit begrip nauwelijks uit de voeten konden.
Hoe konden katholieken en protestanten zich in het 'algemeen
belang' herkennen, wanneer in de naam daarvan het bijzonder
onderwijs werd benadeeld? En hoe viel het bestaan van vele
sociale misstanden in het door de liberalen verwelkomde stelsel van
kapitalistische produktie te rijmen met zoiets als een 'algemeen
belang'? Dit laatste vraagstuk, dat meestal aangeduid werd als de
'sociale quaestie', leidde enerzijds tot het ontstaan van socialistische
partijen en toonde anderzijds aan dat achter het etiket 'liberalen'
vele politieke opvattingen schuilgingen, die eigenlijk alleen hun
niet-confessionele karakter gemeen hadden. Met de socialisten
deelden de liberalen de afkeer van het clericalisme in de politiek.
Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw was de belangrijkste
politieke scheidslijn dan ook die tussen confessioneel en nietconfessioneel, destijds meestal aangeduid met 'rechts' respectievelijk 'links'. Maar met name de sociale politiek zorgde voor grote
verdeeldheid binnen links, niet alleen tussen socialisten en liberalen,
maar ook tussen de liberalen onderling.
De politieke machtsvorming van de liberalen was rond de eeuwwisseling onderworpen aan wat de historicus Romein in een ander
verband heeft aangeduid als 'de wet van de remmende voorsprong'.
Nadat hun greep naar de macht in 1848 succesvol was verlopen,
domineerden de liberalen lange tijd het politieke toneel, mede
dankzij het door hen geïntroduceerde kiesstelsel. Maar juist door
hun succes werden politieke tegenkrachten opgeroepen, die door
datzelfde kiesstelsel de kans kregen hun stem te laten horen. En
een op het individu gerichte liberale ideologie kon uitbreiding van
het kiesrecht, die in de praktijk de liberale dominantie alleen maar
kon aantasten, niet tegenhouden zonder met zichzelf in tegenspraak
te komen. 2 Het relatieve gemak waarmee de liberalen evenwel hun
positie lange tijd konden handhaven, heeft ertoe geleid dat zij op
partijorganisatorisch gebied een enorme achterstand opliepen. De
voorsprong op het gebied van de politieke macht had daar een
remmende werking op.
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Liberale verdeeldheid tot 1918

Op het moment dat de liberalen zich probeerden te organiseren in
een partijorganisatie op nationale basis kwamen nog meer dan
voorheen de onderlinge meningsverschillen bloot te liggen. Dat is
eigenlijk vanzelfsprekend. Zolang met de term 'liberalen' nog een
losse verzameling van individuen werd bedoeld, die enkele zeer
algemene politieke uitgangspunten deelden, konden meningsverschillen niet tot schisma's leiden. In de Tweede Kamer spraken de
liberalen in feite ieder voor zich. Maar zodra mensen zich verenigen
in een organisatie op basis van een concreet programma nemen de
kansen op conflicten toe. Afwijkende meningen komen immers
duidelijker naar voren naarmate hetgeen waarvan afgeweken wordt
preciezer is bepaald.
Natuurlijk, enigerlei groepsvorming was ook de liberalen niet
vreemd. Maar dan ging het meestal om lokaal georiënteerde clubs,
waarbinnen over de publieke zaak werd gedebatteerd en die bij
verkiezingen een bepaalde kandidaat steunden. Aan de wieg van
deze clubs had vaak de actie van Thorbecke en de zijnen gestaan,
toen zij als 'Negenmannen' in 1844 hun voorstel tot grondwetsherziening hadden ingediend. Op dit initiatief volgde een landelijk
petitionnement, waarin dit voorstel werd gesteund. De kiem, waaruit de lokale liberale kiesverenigingen zouden ontstaan, was hiermee gelegd. Pogingen om vanuit enkele van deze comités te komen
tot een landelijke partijorganisatie, mislukten aanvankelijk. De
hoofdstedelijke Amstelsociëteit probeerde het in de jaren 18461851. De in 1854 opgerichte Vereeniging van Constitutionelen ging
in 1856 ten onder aan regionale verschillen. De regionale verschillen
waren deels terug te voeren op de wijze waarop het liberalisme
zijn overwinning in 1848 had moeten bevechten. Van Tijn heeft
er op gewezen dat het de kracht van het liberalisme in de provincies
was, die er in slaagde de conservatieve as Amsterdam-Den Haag
te doorbreken. Het liberalisme bestond wel in Holland (met name
in Amsterdam, Den Haag en Leiden), maar anders dan in de rest
van Nederland was het daar een oppositioneel liberalisme, dat
zich verzette tegen de conservatieve aristocratie. In de provincies
ontving het liberalisme juist de steun van de verlichte aristocratie,
hetgeen de basis voor zijn succes vormde? Deze regionale verschillen, gevoegd bij het vigerende districtenstelsel en de liberale weerzin tegen centrale organisatie en bindende (partij-)programma's,
verklaren de late en gebrekkige opbouw van een partijorganisatie
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op nationale basis. Ook in de Tweede Kamer was de 'liberale partij'
niet nauwkeurig te bepalen. Bij ontstentenis van een duidelijke
partijbinding waren de scheidslijnen in de Tweede Kamer vaag.
Bovendien waren conservatieven in de jaren zestig de liberale
stroming komen versterken, uitsluitend omdat zij tegen concessies
aan de bijzondere school waren. Voor het overige verschilden ze
met de liberalen over bijna alles van mening. 4
In de jaren zestig werd de kwestie van de kiesrechtuitbreiding
actueel, die de verdeeldheid in de liberale kring alleen maar deed
toenemen. De uitdaging van met name de protestantse partijvorming èn het inzicht dat interne verdeeldheid tot politieke machteloosheid leidt, brachten de liberalen er echter toe zich in 1885 te
verenigen in de Liberale Unie, die- weliswaar met enige reservede eerste liberale partij op nationale basis genoemd kan worden.
De reserve geldt het karakter van deze 'partij'.
Het initiatief tot de oprichting van de Liberale Unie ging uit van
de Amsterdamse vereniging 'Burgerpligt'. 5 Kiesverenigingen uit
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam steunden het voornemen tot
meer samenwerking. Een programma werd echter niet opgesteld,
omdat het anticlericalisme volgens de afgevaardigden van deze
verenigingen het enige was, waarover alle liberalen het eens waren.
In het land werd 185 kiesverenigingen gevraagd om zich aan te
sluiten. Het merendeel gaf geen antwoord, 23 weigerden en 62,
met samen 4390 leden, traden toe. Op de constituerende vergadering van 4 maart 1885 werd het bestuur gekozen, dat vanwege
de anticentralistische liberale mentaliteit de 'Commissie van Uitvoering' werd genoemd. Dit bestuur was dan ook keurig regionaal
samengesteld. Alle leden waren juristen. De Amsterdamse hoogleraar Van Hamel werd voorzitter. De Unie zelf werd wel omschreven
als een 'Vereeniging van Vereenigingen'. Al gauw ontstonden
conflicten, met name over de houding van de partij in de kiesrechtkwestie. Deze kwestie functioneerde - net als in andere partijen
overigens - vaak als lakmoesproef voor een meer of minder
progressieve instelling. Deze zich opnieuw manifesterende verdeeldheid was voor de Groningse hoogleraar Cort van der Linden
aanleiding in 1886 het boek Richting en beleid der liberale partij te
publiceren. Hij verzette zich hierin tegen de vaagheid bij de
liberalen en pleitte voor een krachtige formulering van de liberale
beginselen. Radicale liberalen die zich uit het liberale verband
hadden losgemaakt zouden kunnen worden teruggewonnen, terwijl
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de conservatieven die eigenlijk niet in de partij thuishoorden,
zouden vertrekken. Zijn pleidooi was echter juist op het gebied van
het kiesrecht niet vrij van tweeslachtigheid. Op sociaal-economisch
gebied was hij weliswaar verklaard tegenstander van een dogmatische toepassing van het 'laissez faire'-beginsel, waardoor hij dicht
bij radicale standpunten kwam, zijn pleidooi voor een 'algemeen
burgerkiesrecht' sloot onbekwamen, onmondigen en vrouwen uit,
waardoor zijn progressiviteit toch weer getemperd werd.
Cart van der Lindens pleidooi voor een duidelijk liberaal geluid
botste aanvankelijk op de weerzin tegen het opstellen van een
politiek program. Bovendien bleven verschillende kiesverenigingen
van liberale signatuur buiten het federatieve verband van de Unie.
Binnen de Unie had de 'Commissie van Uitvoering' weinig gezag
ten opzichte van de autonome kiesverenigingen en tegenover de
liberale kamerclub. Zelfs het uitbrengen van nota's en brochures
door de Unie riep aanvankelijk weerstanden op: het innemen
van politieke standpunten moest aan de parlementsleden worden
overgelaten.
Maar het tij was niet te keren. De verkiezingen van 1887, waaraan
een forse uitbreiding van het kiesrecht vooraf was gegaan, brachten
het bestuur van de Unie er toe een 'circulaire' met standpunten
uit te brengen, waarmee in de verkiezingscampagne geworven
zou kunnen worden. Wilde men zich als politieke factor kunnen
handhaven dan was het zaak een zo groot mogelijk gedeelte
van de nieuwe kiezersmarkt te veroveren. Met name de nietconfessionele nieuwe kiezers behoorden tot de potentiële aanhang.
Doordat het conservatisme als aparte stroming opgehouden had te
bestaan had de Unie bij het behoudende deel van de nieuwe
niet-confessionele kiezers weinig concurrentie te duchten. Aan de
progressieve zijde van het spectrum was dit echter anders. Zowel
met socialistische als met niet tot de Unie behorende radicale
liberale kiesverenigingen moest de strijd worden aangebonden. Het
bestuur realiseerde zich dat terdege en liet dit in de circulaire
merken. Hierdoor ontstond het ook later terugkerende verschijnsel
dat het partijbestuur door de bank genomen progressiever was dan
de achterban, omdat de electorale strijd ter linkerzijde gevoerd
moest worden. De circulaire van 1887 was niet alleen een eerste
teken dat ook binnen de liberale kring de partij als organisatie zich
begon te roeren, ook al werd door de voorzitter deze circulaire
nog uitdrukkelijk onderscheiden van een program, waar men toen
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nog tegen was. 6 De circulaire liet ook zien dat de liberale inzichten
aan het verschuiven waren, met name wat betreft de mate van
overheidsingrijpen in het maatschappelijk leven. Hiervoor is al
opgemerkt dat Cort van der Linden het 'laissez faire'-beginsel
bestreed. De circulaire bepleitte actief overheidsingrijpen met name
op sociaal gebied. De sociale kwestie en de problematiek rondom
het lager onderwijs hadden de invloed van de liberale linkervleugel
vergroot. Het zogenoemde doctrinaire liberalisme van Thorbecke
c.s. 7 was vanaf de jaren zestig onder vuur genomen door het
radicaal-liberalisme van onder anderen Van Houten, waaraan het
het politiek initiatief moest overdragen. De progressieve ideeën van
Multatuli en van de Duitse en Oostenrijkse 'katheder-socialisten' in
de Verein für Sozialpolitik hebben aan het eind van de negentiende
eeuw het liberalisme in Nederland duidelijk beïnvloed. 8 Vanzelfsprekend geldt dit voor de radicale liberalen, die zich buiten de
Liberale Unie hadden gehouden. Zij richtten in 1H92 een landelijke
organisatie op, de Radicale Bond, waarvan mr. M.W.F. Treub de
belangrijkste woordvoerder was. Door de progressieve koers van
de Liberale Unie kreeg deze Bond buiten Amsterdam electoraal
weinig voet aan de grond.
Verzet tegen de radicalisering van de Liberale Unie was zeker te
bespeuren. In de jaren negentig verlieten de meer behoudende
kiesverenigingen de partij, vooral omdat de Unie achter het voorstel
van haar leider Tak van Poortvliet stond om het kiesrecht aanzienlijk uit te breiden. Dit voorstel zou het overigens niet halen. Maar
tot een aparte landelijke organisatie van conservatieve liberalen,
die zich aanvankelijk 'oud-liberalen' en vanaf 1906 'vrij-liberalen'
noemden, kwam het destijds niet.
Dezelfde radicalisering zou echter ter linkerzijde wel tot een scheiding en het ontstaan van een nieuwe partij leiden. Meningsverschillen over met name het tempo en het bereik van noodzakelijk
geachte hervormingen leidden tot de breuk in de altijd al fragiele
eenheid van de Liberale Unie. De kiesrechtkwestie werkte opnieuw
als katalysator. In 1896 had de partij in haar programma zich nog
niet voor een nieuwe kieswet uitgesproken, maar de daling van
het aantal kiezers na de verkiezingen van 1897 leidde tot een
standpuntswijziging. Het Uniebestuur zond in 1900 een circulaire
aan de aangesloten kiesverenigingen, waarin het algemeen kiesrecht
voor mannen werd verdedigd en opgeroepen werd de grondwettelijke belemmeringen voor een eventueel kiesrecht voor vrouwen weg
14

te nemen. In een op de algemene vergadering van juni in dat jaar
aangenomen bestuursmotie werd ook het verschil tussen kiesrecht
voor mannen en vrouwen weggelaten. Over het tijdstip waarop
een en ander gerealiseerd zou moeten worden liet men zich aanvankelijk niet uit, zodat de eenheid behouden bleef. Toen echter in
1901 een bestuursvoorstel, waarin genoemde grondwetsherzieningen urgent werden verklaard, werd verworpen, barstte de bom.
Op de algemene vergadering van januari spraken twintig afdelingen
met circa 2800 leden en 33 stemmen zich voor het bestuursvoorstel
uit; twintig andere met circa 5000 leden en 44 stemmen verklaarden
zich tegen. Opvallend was dat vlak tevoren op deze vergadering,
bij de periodieke verkiezing van bestuursleden, vier overtuigde
voorstanders van het bestuursvoorstel als nieuwe leden waren
gekozen.
De uitslag had tot gevolg dat het oude bestuur in zijn geheel aftrad
en de nieuwe leden hun benoeming niet aanvaardden. De liberale
kiesverenigingen in Middelburg en Arnhem namen daarop het
initiatief tot de oprichting van een nieuwe partij, waarin progressieve liberalen uit de Unie, de Radicale Bond, de Volkspartij 9 of uit
niet tot een grotere organisatie behorende kiesverenigingen zich
konden verenigen. De respons op dit initiatief was onverwacht
groot. Al eerder was door met name Treub van de Radicale
Bond met de gedachte gespeeld om te komen tot een vrijzinnig
democratische partij. Het Uniebestuur had hier niet negatief tegenover gestaan, maar had de verkiezingen van 1901 willen afwachten.
Het verwerpen van het bestuursvoorstel versnelde deze toenadering.
Op 17 maart 1901 werd te Utrecht de Vrijzinnig-Democratische
Bond (VDB) opgericht. Aanwezig waren 150 privépersonen en 39
afgevaardigden van 27 kiesverenigingen. 10 De samenstelling van
het bestuur liet zien dat de Radicale Bond en de Liberale Unie de
belangrijkste toeleveraars waren. Het woord 'Bond' in de naam
wijst er op dat, net als bij de Unie, de nieuwe partij toch vooral
gezien moet worden als een federatie van zelfstandige kiesverenigingen. De VDB was onmiddellijk in het parlement vertegenwoordigd:
in 1901 verkreeg de VDB 9 zetels in de Tweede Kamer, waarvan
er twee bezet werden door voormalige leden van de Radicale
Bond; de overige zeven zetels gingen naar voormalige leden van
de Liberale Unie.
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De Liberale Unie had een kwart van haar volgelingen verloren: 15
kiesverenigingen met 2200 leden hadden zich afgescheiden. De
achterban van de Unie bestond nog uit 51 kiesverenigingen met
7000 gewone en 360 buitengewone leden. 11 Bij de verkiezingen van
1901 behaalde de Unie 26 zetels. Veel meer dan voorheen ging de
kamerfractie nu de partijorganisatie domineren. Veel verschil in
programmapunten bestond er echter niet tussen de Unie en de
VDB. Taal heeft er op gewezen dat het in feite slechts een verschil
in het gewenste tempo van de hervormingen betrof. 12 Anders lag
het met de derde groep, de oud-liberalen. Zij waren tegen het
algemeen kiesrecht, totdat ook zij in 1908 hier niet meer om heen
konden. Over een landelijke organisatie hebben deze liberalen
eigenlijk nooit beschikt, al riepen zij in 1906 de Bond van Vrije
Liberalen in het leven.
De eerste twee decennia van de twintigste eeuw waren de Unie
en de VDB aldus de belangrijkste vrijzinnige 13 partijorganisaties.
Geholpen door de kiesrechtuitbreiding maakten zij tot 1916 beide
een gestage, zij het niet-lineaire groei door. In dat jaar had de
VDB 6134 leden en de Unie ongeveer 14.000. 14 Vergeleken met
de organisatie van de SDAP, die rond de eeuwwisseling nog kleiner
was dan de Unie, maar in 1916 ruim 25.000 leden telde, zijn de
groeicijfers van beide vrijzinnige partijen niet spectaculair te noemen. Een veel sterkere groei vond plaats in de jaren 1916-1918. Met
het oog op de naderende invoering van het stelsel van evenredige
vertegenwoordiging, begonnen alle partijen hun landelijke partijorganisaties te versterken. Kiesverenigingen, die tot dan toe zich nog
niet bij een partijorganisatie hadden aangesloten, deden dat nu
wel. Zelfstandig opereren zou voortaan vrijwel zinloos zijn. Bij de
VDB steeg het aantal aangesloten verenigingen in twee jaar van
74 tot 343. De Liberale Unie gaf een vergelijkbaar beeld te zien
(339 afdelingen in 1918). Doordat het vooral kleine kiesverenigingen waren die toetraden, namen de ledentallen relatief minder
sterk toe, met name bij de Liberale Unie. Toch was ook de
ledenaanwas niet onaanzienlijk: in 1918 telde de VDB circa 17.000
leden en de Unie ongeveer 28.500_15
De introductie van het nieuwe kiesstelsel had, oppervlakkig bezien,
de vrijzinnige partijorganisatie kunnen helpen versterken. De eis
van een sterke landelijke organisatie en het wegvallen van het
oorspronkelijk geschilpunt, het algemeen kiesrecht, zouden de
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verdeeldheid hebben kunnen verminderen. Bovendien hadden de
vrijzinnige partijen onder druk van de opkomende emancipatiepartijen reeds bij verschillende verkiezingen hun heil bij elkaar gezocht.
In 1912 nog hadden de Vrij-Liberalen, de Unie en de VDB zich met
het oog op de verkiezingen van het volgende jaar aaneengesloten in
een Vrijzinnige Concentratie, die opkwam voor het algemeen
mannenkiesrecht en het staatspensioen. Bij die verkiezingen, die behalve voor de Vrij-Liberalen - niet erg succesvol verliepen voor
de vrijzinnige partijen, leden de Christelijke partijen gevoelige
verliezen. Een confessioneel meerderheidskabinet was niet meer
mogelijk en de vrijzinnig-democraat Bos poogde in 1913 een kabinet
samen te stellen, waarin de Vrijzinnige Concentratie met de SDAP
samen zou werken. Maar de SDAP weigerde. Een vrijzinnig
minderheidskabinet onder leiding van Cort van der Linden kwam
tot stand en hield het vier jaar vol. Onder dit kabinet kwam de
belangrijke Grondwetswijziging van 1917 (de zogeheten 'Pacificatie') tot stand, waarbij de gelijkstelling van het bijzonder en
openbaar onderwijs, de introductie van het algemeen mannenkiesrecht16 en de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging geregeld werden. Het was het laatste door een liberaal
geleid kabinet. Daarna spatte de vrijzinnige eenheid, voor zover
die bestond, uiteen.
De Vrijzinnig Democratische Bond en de Liberale Staatspartij in het
interbellum 17
Het interbellum, de periode tussen beide wereldoorlogen, was een
moeilijke tijd voor de vrijzinnige partijformaties. De invoering
van het algemeen kiesrecht en van het stelsel van evenredige
vertegenwoordiging verzwakte hun electorale positie danig. Van
deze democratisering van het openbare leven zouden vooral de
confessionelen en in iets mindere mate de sociaal-democraten profiteren. Na het vertrek in 1918 van het kabinet-Cort van der Linden,
was voor de vrijzinnige partijen voortaan nog slechts een kleine
rol in de Nederlandse politiek weggelegd. Op organisatorisch gebied
werden zij in het nauw gedreven door de steeds verder om zich
heen grijpende verzuiling van de maatschappij, waartegen zij zich
principieel bleven verzetten. Partijvorming hadden de liberalen in
de negentiende eeuw moeten leren accepteren. Nu moesten zij
toezien hoe niet alleen de politiek, maar ook de samenleving in
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segmenten werd verdeeld. Met vallen en opstaan bouwden zij
eigen partijorganisaties op, die in vergelijking met andere partijen
evenwel zwak bleven. Maar in het opbouwen van een eigen zuil
slaagden zij niet, zij wilden het eigenlijk ook niet.
Verschillende auteurs hebben er reeds op gewezen dat het verlies
aan electorale kracht van de partijen niet betekende dat het met
de invloed van het liberalisme gedaan was. Integendeel. Kossmann
wijst er op dat de liberale elite sterk vertegenwoordigd was in de
top van het bedrijfsleven, de departementen en de dagbladpers,
waardoor haar sociale macht gehandhaafd bleef. 1 ~ Hierbij doet zich
dan echter wel de vraag voor welke lading deze 'liberale' vlag
dekte. De Jong noemt het Nederland van tussen de beide wereldoorlogen 'een conservatief land'. 19 In die periode werden de termen
liberalisme en conservatisme (door tegenstanders) nog al eens als
synoniemen gebruikt. Vonder Dunk heeft de oorzaak hiervan wel
als volgt beschreven. Van het liberalisme zoals dat bestond in
de 19e eeuw scheidde zich telkens een progressieve vleugel af,
bijvoorbeeld de Radicalen en later de VDB.
'Maar telkens ook blijven groepen liberalen achter, die men als
handhavers van de status quo kan bestempelen: als conservatieven
in de algemene zin. Dat zij dat zelf niet altijd door hebben, is een
andere zaak. Zij contrasteren zelfs nog in het Interbellum hun
liberalisme als een linkse ideologie met het confessionele denken.
Zij blijven zichzelf zien als progressieven en aanhangers van de
vooruitgangsgedachte. Maar het is een belegen progressivisme van
gisteren, van de negentiende eeuw'. 20
Dit conservatieve liberalisme is in het interbellum vooral te vinden
bij de in 1921 opgerichte Vrijheidsbond, later meestal de Liberale
Staatspartij (LSP) genoemd. Het progressieve liberalisme werd
belichaamd door de VDB, die overigens zelf de term 'liberalisme'
schuwde. Organisatorisch gezien, is de Vrijheidsbond de voorloper
van de VVD. De VDB is dat niet, hoewel zijn voormalige voorman
Oud de drijvende kracht zou zijn achter de oprichting van de VVD
in 1948. Vanwege de organisatorische verwantschap met de latere
VVD, zal in het volgende met name aandacht aan de Vrijheidsbond
worden besteed, zonder dat de VDB evenwel geheel onvermeld
blijft.
De Vrijheidsbond kwam in 1921 voort uit een fusie van 5 partijen.
De verkiezingen van 1918 hadden laten zien dat het met de
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samenbindende kracht van het liberalisme droevig gesteld was.
Vanwege de lage drempel in het zojuist ingevoerde stelsel van
evenredige vertegenwoordiging hadden ook nieuwe partijen de
kans gewaagd een zetel te veroveren. Acht daarvan behaalden niet
meer dan één zetel. Eén en ander had tot gevolg dat aan vrijzinnige
zijde maar liefst zes partijen in de Kamer vertegenwoordigd waren,
terwijl het totaal aan zetels van vrijzinnige partijen door de werking
van het nieuwe kiesstelsel enorm was gedaald. De drie 'oorspronkelijke' partijen waren gescheiden opgetrokken. De Vrije Liberalen
gingen van 10 naar 4 zetels; de Unie-Liberalen verloren maar liefst
16 zetels en kwamen op 6; en de VDB ging achteruit van 8 naar 5
zetels.
Eén nieuwe partij verdient nadere vermelding: de Economische
Bond, in december 1917 door Treub opgericht. Treub, die zich
van radicaal tot behoudend ontwikkelde, was tijdens zijn ministerschap in het kabinet-Cort van der Linden in onmin geraakt met
zijn partij, de VDB, over de financiële dekking van de mobilisatiekosten. Hij veralgemeniseerde zijn ergernis en stelde dat het uit
moest zijn met de 'politiek' en dat in het nieuwe bestel de 'economie' de boventoon behoorde te voeren. Sociale wetgeving moest
tot het minimum beperkt blijven en een staatspensioen was voor
de Economische Bond uit den boze. Na een overigens gesmeerd
lopende verkiezingscampagne behaalden Treub c.s. echter toch
maar 3 zetels. Erg succesvol was dit avontuur dus niet verlopen.
Met de Neutrale Partij, de Middenstandspartij, de Vrije Liberalen
en de Liberale Unie richtte de Economische Bond in 1921 de
conservatieve Vrijheidsbond op. Treub zelf verliet in dat jaar de
actieve politiek.
De roep tot concentratie van vrijzinnige groepen was al eerder
gehoord, maar dit appèl ging vrijwel steeds gepaard met wederzijdse verkettering. Vrije Liberalen en Vrijzinnig-Democraten sloten
samenwerking met elkaar uit, begrijpelijk gezien hun vaak haaks
op elkaar staande opvattingen op sociaal, economisch en staatsrechtelijk gebied. De wens van de Liberale Unie om beide andere
vrijzinnige groeperingen in haar gelederen op te kunnen nemen
kon hierdoor onmogelijk worden gehonoreerd. Anderzijds wilde
de Liberale Unie niet ingaan op het voorstel van de VrijzinnigDemocraten om duidelijkheid te scheppen door opsplitsing van de
Liberale Unie. De progressieve vleugel zou zich dan bij de VDB aan
kunnen sluiten en de conservatieve vleugel bij de Vrije Liberalen.
De 'revolutiepoging' van Traelstra in november 1918 bracht de
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Liberale Unie een stuk dichter bij de VDB. De poging mag dan
'mislukt' heten, het tempo van de sociale hervormingen werd er
aanvankelijk zeer door versneld. Angst voor onrust deed ook de
Liberale Unie een eind naar 'links' opschuiven. Maar het progressieve getij ebde ook snel weer weg. De kamerfractie van de
Liberale Unie ging steeds meer met de Vrije Liberalen samenwerken. De definitieve stoot werd gegeven door de eigenzinnige
Treub van de Economische Bond. In juli 1920 riep hij alle nietsocialistische linkse groepen op zich in één partij te verenigen.
Onderhandelingen volgden. De richting waarin deze concentratie
zich zou ontwikkelen was vanaf het begin vrij duidelijk. Treub
wenste dat de regering 'minder eenzijdig lette op de arbeidersbelangen'. De Vrije Liberalen en ook de Liberale Unie waren het met
hem eens.
De VDB verzette zich fel tegen dergelijke conservatieve gedachten.
De Bond werd sinds 1916 geleid door mr. H.P. Marchant. Ook deze
kleurrijke figuur zou een opmerkelijke persoonlijke ontwikkeling
doormaken: van één van de oprichters van de anti-clericale VDB
zou hij in de jaren '30 evolueren tot een behoudende katholiek.
Maar in 1920 viel hij nog Treubs keuze voor het behoudende kamp
aan. Hij noemde diens persoonlijke ontwikkeling 'tragi-komisch'.
Want had deze zelfde Treub vroeger de liberale partij niet vergeleken met een oude juffrouw: 'hoe hij het mens ook opvrijde, er
was geen leven in te krijgen'. Na november 1918 leek zij even
verjongd, aldus Marchant, maar dat was niets dan schijn. Men had
het mens valse tanden in de ingevallen mond gezet en 'rouge' op
de wangen gesmeerd. De Vrije Liberaal Dresselhuys, zo verhaalt
de VDB-er Oud als parlementair geschiedschrijver in zijn Het
Jongste Verleden, 21 ging in de tegenaanval. Had Marcbant van 1913
tot 1918 ten tijde van de Vrijzinnige Concentratie niet zelf een
innige betrekking met diezelfde juffrouw gehad? Volgens Dresselhuys verzette Marcbant zich tegen het liberalisme omdat de oude
juffrouw niet genoeg 'rouge', de tegenwoordige lievelingskleur
van Marchant, op het gezicht had. De toon voor de onderlinge
betrekkingen in het vrijzinnige kamp in het interbellum was met
deze discussie gezet. Steeds zou de VDB verweten worden te veel
op de SDAP te lijken, terwijl de VDB van zijn kant de tegenpartij
van aftands conservatisme zou beschuldigen.
Deze tegenpartij verenigde zich op 16 april 1921 in de electoraal
niet erg succesvolle Vrijheidsbond. 22 Voorzitter werd mr. H.C.
Dresselhuys, die ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer werd
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en voordien leiding had gegeven aan de Bond van Vrije Liberalen.
Hoezeer in de Vrijheidsbond nog de liberale aversie tegen partijvorming doorwerkte, blijkt uit de rede, die Dresselhuys een half jaar
na de oprichting hield. Hij toonde zich in deze rede verheugd over
de groei van de 'onderbouw' van de partij: er waren reeds 230
afdelingen. De tijd kon dan ook niet ver meer zijn 'dat de
Vrijheidsbond de eerste politieke organisatie van ons land zal zijn,
zoals hij ook zijn moet, omdat hij, in tegenstelling met rood en
zwart, niet is een instrument van klassen en/of groep, maar de
vertolking van een nationaal beginsel'. 23 De nadruk op nationale
eenheid was bij de liberalen rond de eeuwwisseling al gebleken
door hun omarming van het eenheidssymbool bij uitstek: de monarchie. En vanaf de jaren twintig zouden zij dit ook doen met de
christelijke grondslag van de samenleving, zonder overigens hun
verzet tegen clericalisme in de politiek op te geven. Al in 1925
stelde Dresselhuys de vraag of het alleen de confessionele partijen
waren die waakten 'voor het behoud van wat men noemt de
èbristelijke grondslagen van onze maatschappij'. Integendeel.
Dresselhuys meende te mogen constateren 'dat de Liberale Partij
in haar gehele Nederlandsche verleden nooit in eenig woord of in
eenige daad aanleiding heeft gegeven tot de beschuldiging dat zij
gezag, eigendom, huwelijk, zou onderschatten of willen ondermijnen'. 24 De handhaving van dit alles was immer het kenmerk geweest
van de liberale staat! In 1933 werd de christelijke grondslag van
de samenleving opgenomen in het partijprogramma. De Partij van
de Vrijheid en aanvankelijk ook de VVD zouden deze zinsnede
later in hun programma overnemen. Het was bij de Vrijheidsbond
duidelijk dat de nationale eenheid op een behoudende leest moest
worden geschoeid. Zo was het verlangen naar 'straffeloosheid van
den abortus' en naar 'gelijkstelling van de afschuwelijkheden der
homosexuele gemeenschap met natuurlijk leven' in de ogen van
Dresselhuys gelukkig niet wijd verbreid, maar men deed er toch
maar beter aan deze 'excessen te verbannen naar de duisternis
waar ze behoren'. 25
Deze conservatieve opstelling is deels verklaarbaar door de electorale positie die de Vrijheidsbond innam. De strijd om de (nieuwe)
kiezers moest vooral aangegaan worden met de rechtse protestantse
partijen en vanaf 1933 ook met de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Met name in de jaren dertig bleek hoe ongelijk die
strijd was. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935
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verloor de Vrijheidsbond, die zich de Liberale Staatspartij (LSP)
was gaan noemen, nogal wat kiezers aan de NSB. En bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 was de populaire
ARP-voorman en minister-president Colijn in staat vele liberale
stemmen op zich te verenigen. De LSP had hem daarbij overigens
een handje geholpen door de ongelukkige verkiezingsleuze 'Zet
meer liberalen naast Colijn' te hanteren.
De LSP heeft gedurende het interbellum voortdurend vanuit een
defensieve stelling geopereerd. Het enthousiasme bij de oprichting
van de partij in 1921 maakte met name na de dood van Dresselhuys
in 1926 plaats voor moedeloosheid. Inspirerende leiding ontbrak
lange tijd. Mede hierdoor was de opstelling van de gestaag slinkende
Tweede Kamerfractie nogal eens verdeeld, hetgeen de slagkracht
van de partij niet ten goede kwam.
Op de om zich heen grijpende verzuiling van de maatschappij werd
eerst schamper en later verkrampt gereageerd. Zwakke pogingen
werden uiteindelijk ondernomen om 'eigen' maatschappelijke organisaties op te richten. Een poging werd gedaan om een liberaal
vakverbond op te richten, maar veel verder dan een poging kwam
het niet. Een Liberale Omroep kwam niet echt van de grond. Met
de AVRO bestonden geen formele banden. De discussie over de
zendtijdverdeling, die rond 1930 gevoerd werd, liet zien hoeveel
moeite de LSP had om zich neer te leggen bij deze maatschappelijke
realiteit. Het toenmalige voorstel van de regering behelsde een
verdeling die, door te hameren op de pluriformiteit van het omroepbestel, sterk ten ~gunste van de 'bijzondere' omroepverenigingen
(KRO, NCRV en VARA) uitpakte en zeer nadelig was voor de
AVRO. Ten onrechte, aldus de LSP, werd deze algemene omroep
gelijk gesteld met de bijzondere, hetgeen een feitelijke achteruitgang betekende. Op de algemene vergadering van de LSP in maart
1937 sprak het Tweede Kamerlid Boon in een rede over deze
gang van zaken zijn afschuw uit: '4 groote geestesstromingen in
Nederland (werden) onderscheiden, samenvallende met de politieke partijen met volkomen miskenning van het feit, dat het overgrote
deel van het volk bereid is eenige malen in de 4 jaar naar de
stembus te gaan, maar dat het weigert permanent in politieke
hokjes ingedeeld te worden ... De liberale geestesstroming werd
volkomen uitgeschakeld, doordien de Minister zonder een zweem
van bewijs den algemeeoen omroep daarmede vereenzelvigde'. 26
Bij Boons opmerking over de kiezers was de wens duidelijk de
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vader van de gedachte. Want kenmerkend voor de periode tussen
beide wereldoorlogen was nu juist de grote mate van verzuiling.
Tegen deze 'hokjes- en schotjesgeest' werd zeker geprotesteerd.
De liberalen waren er tegen. De NSB verzette zich er fel tegen:
partijen moesten maar opgeheven en het parlement afgeschaft
worden, waardoor de mensen zich als één volk achter één leider
zouden kunnen scharen. Ook de als reactie op het electorale
succes van de NSB in 1935 opgerichte beweging 'Eenheid door
Democratie', waarin sociaal-democraten, vrijzinnig-democraten, liberalen en enkele confessionelen samenwerkten, propageerde een
eenheidsgedachte, waaraan enige mystiek niet ontzegd kan worden.
Daar tegenover moet gezegd worden dat de verzuiling er waarschijnlijk in grote mate toe heeft bijgedragen dat het fascisme in
Nederland relatief weinig aanhang kreeg. Veilig opgeborgen in de
zuilen, werden de kiezers nauwelijks aan de 'totalitaire verleiding'
bloot gesteld. Het is tekenend dat de verkiezingswinst van de NSB
in 1935 grotendeels ten koste ging van de 'minst verzuilde' partij,
de LSP.
De LSP kon in deze periode van verzuiling niet steunen op een
krachtig partijapparaat. Reeds ruim een jaar na de oprichting van
de partij was een commissie ingesteld die zich onder andere moest
bezighouden met de partijorganisatie. Aanleiding was geweest een
motie op de algemene vergadering van 30 september 1922, waarin
gevraagd werd 'de macht der besturen' aanzienlijk te beperken. 27
De commissie oordeelde echter dat een partij zonder centrale
leiding uiteen zou vallen.
Voorlopig bleef de structuur van de partij daarom in hoofdlijnen
gehandhaafd?8 De afdelingen verenigden zich binnen eenzelfde
Rijkskieskring tot centrale kiesverenigingen. Het hoofdbestuur,
hestaande uit ten hoogste 11 leden, werd door de afgevaardigden
van de afdelingen op de algemene vergadering gekozen. Ter ondersteuning van het hoofdbestuur bestond een partijbureau. De algemene vergadering had formeel weinig bevoegdheden: alleen de
verkiezingen van het hoofdbestuur en de uiteindelijke vaststelling
van een door de partijraad opgesteld programma werden in de
statuten genoemd. Deze partijraad had vooral een voorbereidende
en adviserende taak.
De kandidaatstelling voor de Tweede Kamer was aan speciale
regels gebonden. Met name de centrale kiesverenigingen speelden
een belangrijke rol. Zij stelden de kandidatenlijsten voorlopig vast,
23

waarna advisering door de partijraad en definitieve vaststelling
door de algemene vergadering volgde. In de praktijk betekende
deze gang van zaken een grote vrijheid voor de regionale partijverbanden. Dit leidde tot problemen. De notulen van het hoofdbestuur
uit het begin van de jaren dertig verraden de ergernis die er in
dit college bestond over de geringe greep die het had op de
kandidaatstelling. In april 1932 werd in een speciale vergadering
ervoor gepleit te voorkomen dat 'de 18 kieskringen maar in het
wilde weg candidaten lijsten samenstellen' .29 Na de teleurstellende
uitslag van 1933 - de LSP zakte van 8 naar 7 zetels, maar nam
daarna wel met een minister deel aan het tweede kabinet-Colijn werd in het hoofdbestuur gepleit te zoeken 'naar den besten vorm
om aan de groote decentralisatie paal en perk te stellen en aan
het Hoofdbestuur meer invloed toe te kennen'. 30 Het lukte het
hoofdbestuur om de partijraad en de algemene vergadering hiervan
te overtuigen, zodat in juni 1934 een sterk gecentraliseerde kandidaatstellingsprocedure werd gepubliceerd. 31
De regionale macht was gebroken, althans voorlopig. Een volgende
belangrijke wijziging in de partijorganisatie vond namelijk plaats
na de verkiezingen van 1937, waarbij de LSP dramatisch verloor
(van 7 naar 4 zetels) en niet meer in de regering terugkeerde. Een
speciale commissie onder leiding van Van Lidth de Jeude, voormalig minister in het tweede en derde kabinet-Colijn, bracht een
rapport uit, dat in 1938 met enige wijzigingen werd aanvaard. 32
De regionale partijverbanden herwonnen een belangrijke hoeveelheid macht, doordat het hoofdbestuur voortaan grotendeels zou
worden gevormd door de vaste afgevaardigden van elk van de
'centrales', zoals de centrale kiesverenigingen ook wel werden
genoemd. De bevordering van het contact tussen leiding en achterban was de achterliggende gedachte hierbij geweest. Verder zou
de partij voortaan nog slechts de Liberale Staatspartij heten; de
naam 'Vrijheidsbond' werd daarnaast niet meer gebezigd. Het
rapport had nog meer zaken bepleit. De partijsecretaris, die sinds
1930 in bezoldigde dienst was, 33 diende voortaan verantwoording
af te leggen aan de algemene vergadering. De financiën moesten
worden gesaneerd en de band met de grote (liberale) dagbladen
moest worden aangehaald. De zwakte van de partijorganisatie en
van de liberale zuil kwamen uit dit rapport duidelijk naar voren.
Het liberalisme mocht dan als politieke filosofie in het interbellum
zijn invloed niet verloren hebben, de opmerkingen in het rapport
over de liberale pers duiden er op dat de LSP niet zonder meer
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van deze liberale hegemonie op enkele terreinen profiteerde. Contacten met verwante instellingen buiten de partij bestonden formeel
niet en waren ook op het informele vlak lang niet altijd innig.
Binnen de eigen kring kende de LSP verschillende organisaties
waarmee wel een formele band bestond: de Bond van Jonge
Liberalen (BJL - vanaf 1924), de Liberale Vrouwengroep (vanaf
1921) en de organisatie van leden van Provinciale Staten en van
Gemeentebesturen (vanaf 1921).
Het burgerlijk feminisme was vanaf het begin een erkende stroming
binnen de partij. De Vrouwengroep kreeg regelmatig toegang tot
het partijblad De Vrijheid en voerde onder andere actie tegen de
invoering van het gezinsloon of tegen het ontslag van gehuwde
ambtenaressen. Maar zij werd eerder getolereerd dan werkelijk
serieus genomen. Bij verkiezingen van de Tweede Kamer was dan
wel eens een vrouw voor de LSP gekozen, het lijsttrekkerschap
van een vrouw in een kieskring werd door sommige leden in het
hoofdbestuur 'niet gewenscht (geacht) met het oog op de kiezers'. 34
Voor de jongeren in de BJL lagen de zaken enigszins anders.
Uit deze bond werd vaak partijkader gerecruteerd, waardoor de
gevoeligheid voor en de invloed van deze organisatie groter was.
Vooral de bestuursactiviteit van de latere vice-premier Korthals
bracht de BJL tot bloei, maar ook wel eens tot wrijvingen met de
partij, die overigens steeds in der minne werden geschikt. De
onafhankelijke positie van de jongerenorganisatie bleef formeel
gehandhaafd. Het ledental groeide in dit decennium van circa 1300
tot bijna 3000. Vergeleken met de grote jeugdorganisaties van de
meer verzuilde confessionele en socialistische richtingen bleef de
BJL nog steeds een dwerg.
Binnen het scala van politieke partijen in de jaren dertig maakte
de LSP een stoffige indruk. Het voorzitterschap van Wendelaar
was weinig inspirerend. Toch maakte de LSP in die jaren in
haar politieke stellingname een belangrijke ontwikkeling door. De
economische crisis dwong haar het ideaal van staatsonthouding los
te laten. De druk van de Boerenbonden bracht de LSP ertoe
steunmaatregelen op landbouwgebied te aanvaarden, zij het dat
deze tijdelijk moesten zijn. 35 Aan het eind van de jaren dertig ging
zij zelfs de term 'sociale rechtvaardigheid' bezigen en sprak de
nieuwe, energieke partijvoorzitter Telders uit dat het 'laissezfaire-beginsel' nooit een liberaal principe was geweest, maar door
anderen aan de liberalen toegeschreven. Staatsingrijpen werd door
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hem aan de vooravond van de Duitse inval zelfs onmisbaar genoemd.36
Programmatisch kwam de LSP dichter bij de andere vrijzinnige
partij, de VDB, te staan. Beide verzetten zich fel tegen het nazisme
en fascisme. 37 Op defensiegebied was de afstand tussen beide
partijen aanzienlijk verkleind, toen de VDB in 1936 haar eis tot
nationale ontwapening losliet. De VDB was in zijn praktische
politiek op sociaal-economisch terrein, onder protest van zijn jongerenorganisaties, naar rechts opgeschoven door de deelname aan
het tweede en derde kabinet-Colijn, waarin ook de LSP vertegenwoordigd was. En nu op haar beurt de LSP niet langer elk
overheidsingrijpen in de economie van de hand wees, leek een
toenadering tussen beide partijen niet onmogelijk.
Vanuit de kring van de LSP werd zo nu en dan gepleit voor een
fusie. 38 Bij de VDB bestond hiervoor echter geen animo. Deze
partij had zich in het interbellum electoraal wel weten te handhaven
en was in 1937 zelfs groter geworden dan de LSP, die toen sterk
verloor. Aansluiting bij het belegen liberalisme van een afkalvende
LSP, dat door de VDB steeds was bestreden, leek daarom weinig
aantrekkelijk. Door de jarenlang door de LSP volgehouden conservatieve politiek had de term 'liberalisme' voor velen een wrange
bijsmaak gekregen. Bovendien was er voor de VDB programmatisch ook minder afstand gekomen tot de SOAP, die in 1937
een nieuw beginselprogram had aangenomen dat definitief brak
met het revolutionair marxisme. Onder invloed van de economische
crisis en het dreigend fascisme en nazisme waren alle partijen,
afgezien van de extreme ter linker- en rechterzijde, programmatisch
enigszins naar elkaar toegegroeid.
Maar van reële fusieplannen was voorlopig geen sprake. Het nieuwe
élan dat Telders aan het eind van de jaren dertig in de LSP bracht
veranderde daar niets aan. Daarnaast had Telders moeite om de
VDB in het politieke spectrum te plaatsen. Dit spectrum vertoonde
volgens hem een geleding in drieën, waarmee hij preludeerde op
Ouds idee van de 'Derde Macht' in 1950. 39 Telders constateerde
naast elkaar: 'de op een Protestantisch-Christelijk traditie stoelende
middenstof, de radicalen en het politieke Rooms-Katholicisme'.
De LSP behoorde tot de eerste groep, omdat zij in die traditie 'het
protestante individualisme' en het 'beginsel der verdraagzaamheid'
herkende. De VDB had zich nu eens - onder leiding van Oud bij de eerste groep geschaard en dan weer - onder leiding
van Joekes - zich in radicale richting bewogen, aldus Telders. 40
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Helemaal ongelijk had Telders hierin niet. Het onderscheid tussen
de progressievere Joekes en de minder progressieve Oud zou na
de oorlog zelfs van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de
VDB. Onder het politiek leiderschap van Joekes zou de partij na
de bevrijding opgaan in de nieuwe Partij van de Arbeid. Oud zou
aarzelend meegaan, maar het is de vraag of de VDB dezelfde
verregaande stap gezet zou hebben, indien niet Joekes, maar Oud
het leiderschap had bekleed.
Mr. P.J. Oud ging de oorlog echter in als burgemeester van
Rotterdam, een functie die hij vanaf 1938 bekleedde. Daarvóór
was hij van 1917 tot 1938 lid van de Tweede Kamer voor de VDB
geweest en vervolgens van 1933 tot 1937 minister van Financiën in
het kabinet -Colijn. 41 Zijn kamerlidmaatschap combineerde hij vanaf 1919 met de functie van partijsecretaris en met die van hoofdredacteur van het partijblad De Vrijzinnig Democraat. In die zin was
hij van top tot teen een partijman. Dankzij Oud bezat de VDB
een kleine, maar redelijk goed functionerende partijorganisatie. De
partijstructuur leek op die van de LSP (met één belangrijk verschil:
de kamer-, Staten-en raadskandidaturen werden bij referendum
vastgesteld), maar ademde een iets frissere atmosfeer dan de
liberale partij. In de Kamer gaf Oud blijk van een grote kennis
van staatsrechtelijke vraagstukken en van de parlementaire geschiedenis. Hij werd weldra de tweede man in de partij, na de al eerder
genoemde Marchant. Samen met hem trad Oud in 1933 toe tot
een kabinet onder leiding van Colijn. Als minister van Financiën
was hij medeverantwoordelijk voor de vaak bekritiseerde straffe
bezuinigingspolitiek ten tijde van de economische crisis. De VDB
maakte met deze regeringsdeelname een opmerkelijke zwenking.
Acht jaar daarvoor nog had Marcbant het eerste kabinet-Colijn
doen struikelen en (vergeefs) geprobeerd een coalitie van de SDAP,
de VDB en progressieve katholieken tot stand te brengen. Nu
accepteerde men een samengaan met onder andere de voordien
verfoeide conservatieve ARP, CHU en LSP. Een deel van de partij
en met name de jongeren in de VDJO waren niet erg gelukkig
met deze stap.
Het ministerschap en het relatieve electorale succes van de VDB
in 1937 bevestigden evenwel Ouds sterke positie in de partij. Na
de verkiezingen werd Oud dan ook fractievoorzitter. Joekes, die
deze functie vanaf 1933 had vervuld, trad een plaats terug totdat
Oud in het najaar van 1938 tot burgemeester van Rotterdam werd
benoemd. Vanuit de havenstad bleef Oud echter voeling houden
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met de nationale politiek. Bij de kabinetsformatie van 1939 was
Ouds invloed aanzienlijk. Voor Joekes moet deze bemoeienis niet
altijd erg welkom zijn geweest. De kandidaatstelling voor de
komende verkiezingen van de Tweede Kamer in 1941 leidde tot
een persoonlijk conflict. Oud overwoog namelijk zich opnieuw
kandidaat te stellen, waarna een aantal afdelingen hem tot lijsttrekker wilde benoemen. Joekes verlangde duidelijkheid, maar Oud
was niet bereid uitsluitsel over zijn kandidatuur te geven. De
tacticus in Oud, door de wol geverfd in partijpolitiek, wilde eerst
bezien hoe groot zijn aanhang in de partij was, alvorens definitieve
uitspraken te doen.
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat LSP-voorzitter Telcters aan de vooravond van de Duitse bezetting moeite had de
VDB te plaatsen. Voorlopig had hij evenwel zijn handen vol om
zijn eigen partij uit het diepe dal van de verkiezingsnederlaag van
1937 te trekken. Zijn verkiezing tot voorzitter in 193R had met dit
debäcle alles te maken. Na de verkiezingen was er onrust in de
partij. De jongeren in de BJL uitten kritiek en een oppositionele
'Centrale Liberale Kring' hield aparte bijeenkomsten. 42 Hiervoor
is reeds vermeld hoe een interne reorganisatie werd doorgevoerd
op basis van het rapport van de commissie onder leiding van Van
Lidth de Jeude. Dit maakte tevens de verkiezing van een nieuw
dagelijks bestuur noodzakelijk. Twee stromingen manifesteerden
zich hierbij. De critici van het partijbeleid vonden dat een gereorganiseerde partij ook een nieuw 'gezicht' nodig had en voerden
actie voor de jonge Leidse hoogleraar volkenrecht en rechtsencyclopedie mr. B.M. Telders. Toch wist Wendelaar, met name door
de steun van de krachtige, behoudende Amsterdamse afdeling, zijn
partijleiderschap te continueren. Zijn overwinning was echter zo
nipt, dat hij hierin geen voldoende basis zag om naar behoren te
kunnen functioneren. Hij trok zich terug. Op een buitengewone
algemene vergadering op 24 september 1938 werd Telders vervolgens, nu bij acclamatie, tot voorzitter van de LSP gekozen. De
vijfendertigjarige Telders ging voortvarend te werk. Op zijn voorstel
werd een speciale Propaganda- en Perscommissie ingesteld, waar
hij zelf voorzitter van werd en in het najaar van 1938 vond het
eerste 'Liberaal Sociaal Congres' plaats. Regelmatig publiceerde
Telders in De Gids en in Het Liberaal Weekblad, het partijblad.
Zijn inspanningen werden beloond: bij de verkiezingen voor de
Provinciale Staten in april 1939 herstelde de LSP zich van de klap
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van 1937. Telders was echter weinig tijd vergund om er voor te
zorgen dat de organisatie van de LSP het nieuwe élan dat hij de
partij aanreikte ook werkelijk ging dragen. Op 10 mei 1940 vielen
de Duitse legers ons land binnen.

De oorlogsjaren
De VDB en de LSP gingen gescheiden de oorlog in. De roep om
nationale eenheid, zoals die in de vooroorlogse jaren onder andere
bij de beweging Eenheid door Democratie had geklonken, was ook
bij de vrijzinnige partijen vooralsnog onbeantwoord gebleven. De
oorlogsgebeurtenissen versterkten evenwel het eenheidsstreven, dat
overigens op verschillende manieren gestalte kreeg.
Organisatorisch was er allereerst de Nederlandse Unie, die in juli
1940 werd opgericht, evenwel onder 'erkenning van de gewijzigde
verhoudingen' ,43 hetgeen in de ogen van velen gevaarlijk dicht in
de buurt van collaboratie met de bezetter kwam. Dat de Unie toch
een enorme aanhang verwierf wordt meestal verklaard door er op
te wijzen dat dit de enige toegestane manier was waarop het
Nederlandse volk uiting kon geven aan zijn misnoegen over de
Duitse bezetting, zonder dat dit betekende dat het volledig achter
de politiek van de Unie stond. In december 1941 werd de Unie
echter weer door de bezetter verboden. Later in de oorlog zou in
gijzelaarskampen en in de illegaliteit de Nederlandse Volksbeweging worden voorbereid.
Beide eenheidsbewegingen waren voor de VDB en de LSP op
weliswaar totaal verschillende wijze van belang. Tot de verbodenverklaring van 5 juli 1941 konden de VDB en de LSP zelfstandig
blijven bestaan. Anders dan de communistische en socialistische
partijen, die sinds juli 1940 onder curatele waren gesteld, mochten
zij tot ruim een jaar na de Duitse inval blijven functioneren. Dit
werd hun echter steeds moeilijker gemaakt. Censuur, deportatie
van kaderleden en verbod op bijeenkomsten maakten een 'normale'
gang van zaken onmogelijk. Toch werd veel ondernomen.
Vertegenwoordigers van zes politieke partijen kwamen reeds in
een vroeg stadium in het zogeheten Politiek Convent bijeen om
gezamenlijk een standpunt te bepalen en zo mogelijk tot actie te
komen. Voor de LSP namen deel partijvoorzitter Telders en
secretaris Rutgers; voor de VDB fractievoorzitter Joekes en partijvoorzitter Slingenberg. In het Convent waarschuwde met name
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Telders er voor dat men bij het denken over staatkundige hervormingen niet het beginsel van verdraagzaamheid kon veronachtzamen 'zonder in on-Nederlands vaarwater te geraken' zoals hij dat
begin juni 1940 in de NRC had geschreven. 44 Toen de Nederlandse
Unie zich naar de mening van het Politieke Convent te veel
conformeerde aan de nieuwe orde, rezen bij Telders en vele
anderen ernstige bedenkingen. Toch werd het lidmaatschap van de
VDB door Joekes en Slingenberg verenigbaar geacht met dat van
de Nederlandse Unie. Het hoofdbestuur van de LSP daarentegen
besloot op advies van Telders af te wachten en zich 'voorlopig' te
onthouden. 45 Het Liberale Weekblad, waarin Telders, Rutgers en
Abspoel zich weinig van de censuur aantrokken, wad door deze
opstelling ook steeds meer buiten de kring van de LSP gelezen.
Vele individuele LSP-leden werden overigens wellid van de Unie.
Buiten de LSP-organisatie verzetten verscheidene (prominente)
liberalen zich tegen de anti-joodse maatregelen van de bezetter.
Op de Leidse universiteit sprak de hoogleraar Cleveringa, die na
de oorlog medeoprichter zou zijn van dè Partij van de Vrijheid, in
november 1940 een indrukwekkende rede uit naar aanleiding van
het ontslag van een joodse collega. Op de rede volgde een studentenstaking, waarop de bezetter de Leidse universiteit sloot.
Cleveringa werd voor acht maanden opgesloten. Zijn collega Telcters ging voort met het uiten van openlijke protesten, hoewel hij
wist dat hij daarmee gevaar liep. Op 18 december 1940 werd hij
gearresteerd; vlak voor de bevrijding zou hij in het concentratiekamp Bergen-Belsen komen te overlijden. De traditioneel vrij
zwakke partijorganisatie kreeg met de arrestatie van Telders een
gevoelige klap te verwerken. Het Liberale Weekblad werd medio
februari 1941 met onmiddellijke ingang verboden te verschijnen.
De partij zelf werd met alle andere partijen behalve de NSB op 5
juli dat jaar verboden verklaard. Maar dankzij de activiteiten van
secretaris Rutgers en vice-voorzitter De Boer kon gedurende de
oorlogsjaren toch enig contact onderhouden worden met partijleden. Vanuit de BJL werd vanaf april 1941 het illegale blad Slaet
op den Trommele uitgegeven, dat de gehele oorlog zou blijven
verschijnen. De initiatiefnemers, meest studenten, riepen in dit
strijdvaardige blad aanvankelijk op om te streven naar een fusie
met gelijkgezinde partijen, met name met de VDB. Maar aan het
einde van de oorlog verzette het blad zich tegen het idee van een
socialistisch georiënteerde Nederlandse Volks Beweging en pleitte
voor herstel van het vooroorlogse partijstelsel, exclusief de NSB. 46
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Vanuit de gelederen van de VDB ging weinig initiatief uit. Oud
concentreerde zich als burgemeester op het besturen van het
verwoeste Rotterdam, totdat hij in oktober 1941 tot ontslag werd
gedwongen. Een half jaar later werd hij voor korte tijd gevangen
gezet in St. MiebielsgesteL De rest van de oorlog besteedde hij
hoofdzakelijk aan het schrijven van een parlementaire geschiedenis,
getiteld Het Jongste Verleden. 47 Joekes, die in juni 1941 na het
overlijden van Slingenberg partijvoorzitter was geworden, trad voor
velen als adviseur op tot zijn gijzelaarschap in Gestel, waar hij
met andere prominente gevangenen de politieke toekomst van
Nederland na de oorlog kon bediscussiëren. Anders dan de partij,
bleef de jongerenorganisatie, de VDJO, wel functioneren. Hierdoor
had zij tijdens en na de oorlog een belangrijke stem in de discussie
over partijpolitieke vernieuwing.

Na de bevrijding: de Partij van de Arbeid en de Partij van de
Vrijheid
Direct na de bevrijding werd de 'Nederlandsche Volks Beweging'
(NVB) opgericht. Het manifest ervan zag half mei 1945 het licht. 48
De opstellers van het manifest riepen op tot een radicale vernieuwing van het volksleven en wezen de antithese en de klassenstrijd
af. Op basis van het 'personalistisch socialisme' en 'puttend uit de
levende bronnen van Christendom en Humanisme' werd naar
een doorbraak van de partijpolitieke scheidslijnen gestreefd. Het
initiatief, dat in het gijzelaarskamp in St. Miebielsgestel was geboren,49 werd ondersteund door mensen van verschillende politieke
achtergrond.
In het bevrijde Nederland heerste een nerveuze vernieuwingssfeer.
De restanten van de voormalige partijen stonden voor de vraag of
de oude groeperingen moesten terugkeren of maar direct moesten
opgaan in een nieuwe partij. In de VDB was al in 1944 tijdens een
beraad in Den Haag van de westelijke provincies geconcludeerd
dat de partij moest proberen haar organisatie weer van de grond
te krijgen, maar zich tevens volledig moest richten op samenwerking
met andere partijen. 50
Eveneens vanuit de westelijke regio's kwam na de bevrijding het
initiatief om de VDB nieuw leven in te blazen. Omdat gebrekkige
verkeersmiddelen een algemene vergadering voorlopig onmogelijk
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maakten, werd op 8 juli 1945, onder het presidium van de inmiddels
uit gevangenschap teruggekeerde Joekes, in Den Haag een vergadering belegd waar een Centraal Comité werd gevormd. Van dit
Comité werd Schilthuis voorzitter en Deering secretaris-penningmeester, een functie die hij tot in de oorlogsjaren ook in de
VDJO had bekleed. Onder de vijftien leden bevonden zich naast
Schilthuis, Deering en Joekes ook Oud, Kranenburg en nog drie
VDJO-ers: Harmsen, Geluk en Posthumus. Dit Comité besloot de
werkzaamheden van de VDB te hervatten en 'ze spoedig mogelijk
te doen onderzoeken of en zoo ja op welken grondslag samenwerking of samensmelting met andere partijen of groepen is te verkrijgen'. 51 Dat ook Oud als lid van het Centraal Comité samenwerking
of zelfs samensmelting met andere partijen overwoog, mag opmerkelijk heten. Oud had direct na de bevrijding zijn functie als
burgemeester van Rotterdam hervat. Op 22 juni had hij zich
evenwel in een rede voor de VDB-afdeling in zijn woonplaats nogal
gereserveerd uitgelaten over het idee van een fusie van de VDB
met andere partijen. 52 Uitvoerig lichtte Oud daar toe dat het
vooroorlogse beginselprogram van de VDB nog de volle actualiteit
bezat. De NVB had weliswaar zijn sympathie, maar verder dan
samenwerking wilde Oud toch niet gaan en het gebruik van 'zo'n
oud woord als socialisme' door de NVB stichtte slechts verwarring.
'Solidarisme' zou zijn inziens een veel betere term zijn, omdat het
beter weergaf wat de NVB bedoelde: 'rechtvaardige distributie
onder democratisch gefundeerde arbeidsverhoudingen. ' 53
De trein richting innige samenwerking met de SDAP, gestimuleerd
door de NVB, was echter niet meer te stoppen. Oud zag dit in.
Zijn greep op de partij was niet te vergelijken met zijn sterke
positie van vóór de oorlog, ondanks het prestige dat hij vanwege
zijn ervaring en kennis van zaken bezat. Zijn wens om voorzitter
te worden van de VDB was niet ingewilligd. 54 Wel werd Oud in een
uitgebreide vergadering van het Centraal Comité op 8 september tot
lid van het nieuwe dagelijks bestuur van de VDB benoemd,
naast Schilthuis (voorzitter), Bartels, Joekes en Deering (secretarispenningmeester). Op deze vergadering, waar nu ook vertegenwoordigers van de regionale federaties bij aanwezig waren, werd besloten
om een speciale commissie in te stellen die moest nagaan in
hoeverre de mogelijkheid tot samenwerking met andere partijen
bestond. Oud, die niet veel verwachtte van samenwerking tussen
de grote partijen, werd ook hier in opgenomen. Maar hij werd
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geflankeerd door overtuigde vernieuwingsgezinden, onder wie vele
(oud)-VDJO-ers: Joekes, Deering, Schilthuis, Fetter, Vondeling,
Geluk en Posthumus. 55 Terwijl geprobeerd werd de gehavende
organisatie van de partij in het land weer enigszins op orde te
krijgen, trad de speciale commissie vanaf september 1945 op
verzoek van de NVB in contact met deze beweging.
De NVB had inmiddels enkele 'oude' partijen gevraagd om aan
een gesprek over de totstandkoming van een nieuwe brede volkspartij deel te nemen. De CHU en de RKSP gingen hier niet op
in; zij konden zich niet verenigen met het doel: 'de stichting ener
brede volkspartij met socialistische doelstelling, te bereiken voor
het einde van het jaar'. 56 De ARP en de LSP waren voor de NVB
op ideologische gronden al eerder afgevallen. Hierdoor bleef het
overleg beperkt tot de SDAP, de VDB, de progressief-christelijke
CDU, individuele katholieken en christelijk-historischenen enkele
groeperingen uit het voormalig verzet. Zij vormden een zogenaamde 'Studiecommissie Politieke Partijen', waaruit tenslotte de Partij
van de Arbeid geboren zou worden. Enige haast was geboden met
het oog op de verkiezingen van mei 1946. De VDB-leden van deze
Studiecommissie werden, op Kranenburg na, allen uit de speciale
VDB-commissie gerecruteerd. 57 Tussen 10 november 1945 en 4
februari 1946 vergaderde de Studiecommissie acht maal, meestal
in het Ministerie van Algemene Oorlogsvoering aan het Plein in
Den Haag. Oud was daarbij steeds aanwezig. Zijn inbreng was niet
bijzonder groot, al opperde hij wel bezwaren tegen het vormen
van één brede volkspartij. Met name over het gebruik van symbolen
als de rode vlag en de Internationale en het programmapunt van
'de socialisatie van het eigendom der voornaamste voortbrengingsmiddelen' werd in de Studiecommissie en in de VDB uitvoerig
gediscussieerd. Dit leidde ertoe dat de socialisatie geen doel, maar
slechts middel mocht zijn. De emblemen van de SDAP bleven
weliswaar behouden, maar afgesproken was dat rood-wit-blauw
vóór de rode vlag en het Wilhelmus vóór de Internationale zouden
gaan. Joekes kon in de Studiecommissie melden dat het Centrale
Comité van de VDB in het algemeen getuigde van 'warme gestemdheid bij de jongeren en instemming bij de gehele vergadering'. 58
Gezien deze stemming in zijn eigen partij kon Oud niet veel anders
doen dan meegaan. Het kostte hem weliswaar moeite de term
socialist te aanvaarden, maar hij was 'bereid dat offer te brengen'. 59
De nieuwe partij zou de Partij van de Arbeid gaan heten. Een
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week voor de formele oprichting van de nieuwe partij op 16
februari 1946 hield de VDB haar laatste congres in Krasnapolski
te Amsterdam. Daar werd ook de volgorde vastgesteld van de
kandidatenlijst, die later zou opgaan in de definitieve PvdA-lijst.
Een enkele aanwezige betreurde de afwezigheid van de naam van
Oud op de lijst. Oud zelf verklaarde echter dat hij geen kandidatuur
kon aanvaarden. Anderen hadden kritiek op de afwezigheid van
kandidaten uit bepaalde regio's. Uiteindelijk werden op de eerste
vijf plaatsen achtereenvolgens geplaatst: Joeke~, Schilthuis, Tendeloo, Vondeling en Deering. Daarna kwam het punt van de
opheffing van de VDB en het opgaan in de PvdA aan de orde.
Kranenburg en Joekes hielden vurige pleidooien. Een uitvoerige
discussie volgde, waarin de afgevaardigden uit vele regio's nogal
eens aarzelingen lieten horen. 60 Men betreurde het 'slikken-ofstikken'-karakter van de voorstellen en het minder brede karakter
van de PvdA. De kwesties van de socialisatie en de symbolen
waren nog lang niet door iedereen verwerkt. De angst voor overvleugeling door de SDAP was bij sommigen evident. Toch won de
wens tot vernieuwing het glansrijk van deze reserves. Daarbij
speelde het gegeven dat ook Oud - zij het na 'ernstige overwegingen' - zich achter de voorstellen stelde bij verschillende aarzelaars
waarschijnlijk een belangrijke rol. Op deze vergadering riep Oud
in een betoog, waarin hij zijn eigen bezwaren nog eens uiteenzette,
tenslotte iedereen op toch mee te doen. De uitslag van de stemming
was overduidelijk: 143 vóór, 11 tegen. Kranenburg. die de vergadering leidde, sprak van een historisch besluit. De nieuwe partij
was geen sterfbed, maar een nieuwe geboorte, aldus Kranenburg:
'In 1901 uit een schisma geboren, nu gaan wij weer in een grotere
gemeenschap op'. Een week later werd de Partij van de Arbeid
opgericht.
Ging dat vernieuwingsstreven nu voorbij aan de Liberale Staatspartij? Niet helemaal. Al vrij snel na de bevrijding, op 22 mei 1945,
schreef vice-voorzitter De Boer een brief aan de afdelingen van de
LSP, waarin hij opriep de partijorganisatie weer tot leven te
roepen. 61 In afwachting van de terugkeer van voorzitter Teldersen
secretaris Rutgers uit Duitse gevangenschap nam hij de leiding van
de partij voorlopig op zich. Ook De Boer was er van doordrongen
dat de nieuwe tijd andere eisen stelde. Zonodig moest het oude
geofferd worden. 'Maar tot dat oude behooren zeker niet de
liberale beginselen, die hun waarde blijven bezitten, zoolang een
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deel der wereld in een Christelijke samenleving wensebt te leven',
aldus De Boer. In het eerste nummer van Het Liberaal Weekblad,
dat kort daarna verscheen, zette hij uiteen waarom ook de partij
moest blijven voortbestaan, al moest zij zich dan wel ook op haar
uitgangspunten bezinnen. Zelfs tegen het plannen van de economie
werd nu anders aangekeken: 'De tijdens den oorlog noodzakelijke
ordening van het economisch leven in alle landen der wereld geeft
positieve aanwijzingen aangaande de perspectieven, welke zulk een
ordening biedt'. 62 Om alle misverstand te voorkomen voegde De
Boer er aan toe: 'Een liberale partij moet vooruitstrevend zijn of
zij moet niet zijn'. 63
Het progressieve imago dat De Boer de naoorlogse LSP toewenste,
werd echter niet door iedereen herkend. Belangrijk was daarbij
dat Telders niet terugkeerde uit het concentratiekamp BergenBelsen. De partij moest aldus verder zonder de man, die bij
uitstek gestalte had kunnen geven aan een vernieuwde organisatie.
Bovendien was de afkeer van ordening van het economisch leven,
ondanks De Boers opmerkingen in het partijblad, bij de partij nog
sterk aanwezig. Regelmatig werd in het blad het nieuwe boek van
Von Hayek, De weg naar Slavernij aangeprezen. In de jaren
onmiddellijk na de oorlog, waarin planning aan de orde van de
dag leek, was deze opvatting buiten de LSP niet erg populair. Ook
de term 'liberalisme' lag slecht in die jaren. De LSP bevond zich
duidelijk in het defensief. In oktober 1945 schreef Het Liberale
Weekblad: 'Hoe dikwijls moeten wij niet hooren, dat het liberalisme
dood is?' De verzwakte partijtop was kennelijk niet in staat de
partij van het vooroorlogse stof te ontdoen.
De jongeren in de Bond van Jonge Liberalen stonden kritisch ten
opzichte van de partij. Tijdens de oorlog waren deze jongeren
actief gebleven. De ideeën van de Nederlandse Volksbeweging
hadden zij uiteindelijk als te socialistisch van de hand gewezen,
maar het verlangen naar vernieuwing leefde sterk onder hen.
Bezorgd zagen zij de ontwikkeling van de LSP in de eerste maanden
na de oorlog aan. Overigens had ook de BJL door de oorlog
gevoelige verliezen geleden. Mede daardoor werd Korthals, die
voor de oorlog voorzitter van de BJL was geweest en daarna
verbonden was aan het illegale blad 'Slaet op den trommele', na
de oorlog de vertolker van wat de jonge liberalen bewoog. Eind
juli 1945, toen de NVB was opgericht, pleitte hij voor een samenwerking met 'progressieven' uit niet-socialistische kring. 64 Vooral
tot de vrijzinnig-democraten zocht hij toenadering. Zijn roep werd
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echter niet gehoord. De vrijzinnig-democraten zouden uiteindelijk
in de PvdA op gaan.
Het zelfvertrouwen van de LSP was intussen niet erg groot. Op
de vergadering van het hoofdbestuur van 6 oktober sprak menigeen
zijn twijfels uit over de toekomst van de partij. 65 De jonge mevrouw
Fortanier-de Wit stelde dat de enige redding van de partij bestond
uit een radicale vernieuwing. De vergadering kwam enigszins tegemoet aan deze wens door Korthals aan te wijzen als opvolger
van een in de oorlog overleden liberaal kamerlid.
Op organisatorisch gebied bleef, voor zover de vooroorlogse partijverbanden nog bestonden, alles bij het oude. Een speciale commissie die in juni 1945 was ingesteld om de reorganisatie van de
partij voor te bereiden en waarin onder anderen secretaris Rutgers
en Korthals zitting hadden, concludeerde dat geen ingrijpende
wijzigingen nodig waren. Wel pleitte zij er voor de samenstelling
van het hoofdbestuur weer te doen plaatsvinden volgens de vóór
1938 gebruikelijke methode. Dat wil zeggen dat in plaats van de
regio's de algemene vergadering weer beslissend moest worden. 66
Het moment om een dergelijke wijziging door te voeren, werd
echter nog prematuur genoemd. De kandidaatstelling voor de
verkiezingen voor de Tweede Kamer in april1946 werd wel ter hand
genomen. Zowel oude vertegenwoordigers als jonge vernieuwers
werden gekandideerd.
Toch zou niet de LSP aan de verkiezingen meedoen, maar de
nieuwe Partij van de Vrijheid (PvdV). De PvdV was het resultaat
van activiteiten van liberale jongeren, die het vernieuwingsproces
in de LSP veel te traag vonden gaan en bovendien bevreesd waren
dat de partij door haar nog steeds conservatieve imago potentiële
kiezers zou afstoten. Het initiatief ging uit van Korthals. Terwijl
hij probeerde de LSP van binnen uit te vernieuwen, was hij
vanaf eind 1945 tegelijkertijd bezig met plannen voor een meer
progressieve liberale partij. Samen met andere jongere LSP-ers en
ondersteund door de BJL benaderde hij Stikker met het verzoek
voorzitter van deze partij te worden.
Mr. D.U. Stikker (1897-1979), die na zijn rechtenstudie verschillende functies had bekleed in de bankwereld, was in 1935 directeur
van de Heinekeos Bierbrouwerij geworden. Direct na de oorlog
had hij grote faam verworven door zijn succesvolle poging de
Stichting van de Arbeid op te richten. Voor de jonge liberalen
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vertegenwoordigde hij het liberalisme met een sociaal gezicht. Hij
had nooit tot een politieke partij behoord en zou zich - naar eigen
zeggen - ook nooit 'partijman' voelen. De partijpolitiek was voor
hem onbekend terrein. Na onder andere advies ingewonnen te
hebben bij CRU-voorman Tilanus en bij de Leidse hoogleraar
Cleveringa, die zelf lid was van de LSP, ging Stikker de uitdaging
aan. Haast was echter geboden: voor de eerste naoorlogse Tweede
Kamerverkiezingen van mei 1946 moesten op 9 april de kandidatenlijsten worden ingeleverd. Op 5 maart richtten Van Dijk (afkomstig
uit de VDB en kortstondig lid van de PvdA), Korthals en C.H.
Telders (een neef van de overleden prof. mr. B.M. Telders) samen
met Stikker een memorandum aan de LSP. Ondanks de felle
bewoordingen aan het adres van de LSP ging het hoofdbestuur
van deze partij met 11 tegen 7 stemmen akkoord met de eis in het
memorandum om 'de verdediging en verwerkelijking van het liberale beginsel uit handen te geven aan een nieuwe politieke formatie'.
De conservatieve Amsterdamse afdeling keerde zich hier aanvankelijk tegen. Maar het prestige van Stikker liet weinig ruimte voor
een andere keuze. Terstond werd met behulp van vrijwilligers een
voorlopig secretariaat van de nieuwe partij ingericht op het kantoor
van Stikker in de Heineken-gebouwen in Amsterdam. Een 'Landelijk Comité van Initiatief, bestaande uit de oorspronkelijke initiatiefnemers, aangevuld met Cleveringa, mevrouw Fortanier-de Wit,
mevrouw Jane de Iongh, Van de Mandele en Zegering Hadders,
richtte zich op 12 maart 1946 met een manifest tot het volk,
waarin de geboorte van de Partij van de Vrijheid (PvdV) werd
aangekondigd. De oprichting volgde op een congres in Amsterdam
op 23 maart. In het manifest kwam de term 'liberaal' niet voor,
wèl het begrip 'sociale gerechtigheid'. De nieuwe partij mocht
beslist niet gezien worden als een simpele voortzetting van de LSP
met een andere naam. Behalve voor de LSP-achterban stond de
partij open voor mensen met een andere partijpolitieke achtergrond
en met name voor politiek daklozen.
Ondanks de oprichting van de PvdV bleef de LSP voorlopig
bestaan. Op de algemene vergadering van de LSP van 30 maart
was slechts besloten om met de PvdV te gaan samenwerken en
derhalve geen eigen kandidaten te stellen. Formeel bestonden er
aldus twee partijen naast elkaar. Maar in de praktijk functioneerden
de lokale en regionale verbanden van de LSP al gauw als gremia
van de nieuwe partij. Met drie verkiezingen achter elkaar in 1946
was dit begrijpelijk. Veel tijd om een eigen apparaat op te bouwen
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had de PvdV niet. De verkiezingen verliepen, ondanks de inschakeling van een reclamebureau, niet echt succesvol: in de Tweede
Kamer werden zes zetels behaald. Dat was weliswaar twee zetels
meer dan de LSP in 1937 had verworven, maar omdat de PvdV
bedoeld was als 'een concentratie van meer krachten dan uitsluitend
die der liberalen', viel het resultaat enigszins tegen. Wel hadden
de verkiezingen handen vol geld gekost. Stikker had op eigen
naam een bedrag van bijna twee ton voor de partij geleend. De
contributie-inkomsten waren te verwaarlozen, zodat andere fondsen
moesten worden aangesproken. Na vele bedelbrieven lukte het
Stikker de benodigde middelen te verkrijgen. Dankzij giften uit de
ondernemerswereld kon de PvdV zich financieel bedruipen en zou
in 1948 de VVD zonder schulden van start gaan. 67
Na de verkiezingen van 1946 kwam de LSP in de herfst van dat
jaar voor het laatst bijeen. Op een algemene vergadering op 5
oktober werd tot opheffing van de partij besloten. Het secretariaat
van de LSP was inmiddels het hoofdkwartier van de PvdV geworden. De voormalige secretaris van de LSP, Rutgers, zou er de
scepter blijven zwaaien, net zoals hij dat later ook zou doen in de
beginjaren van de VVD. Erg veel stelde het secretariaat niet voor.
Bovendien functioneerde het slecht. Stikker, die ook tot lid van
de Eerste Kamer was gekozen, ontving hier als voorzitter regelmatig
klachten over, maar hij greep niet daadwerkelijk in. In zijn Mémoires schreef hij naar aanleiding daarvan: 'Amateurisme is de vloek
van de Nederlandse liberalen'. 68
In de PvdV vervulde het Comité van Initiatief, dat de partij had
opgericht, aanvankelijk de rol van dagelijks bestuur. In de praktijk
berustte het bestuur slechts bij één man: Stikker. Hijzelf oordeelde
dit als 'ondemocratisch'. 69 Om aan deze situatie een eind te maken
moest eerst een algemeen reglement worden vastgesteld, op basis
waarvan de interne partijdemocratie haar beslag zou krijgen. Dit
gebeurde in maart 1947, 'waarmee aan het tijdperk van gematigde
dictatuur en verlicht despotisme een einde kwam'. 70 Men bouwde
overwegend voort op de structuur van de LSP. De algemene
vergadering, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen, benoemde de zeven leden van het dagelijks bestuur en formeel ook
de veertien overige leden. In 'bindende notulen' werd echter
vastgelegd dat het hoofdbestuur 'er zoveel mogelijk zorg voor moet
dragen, dat één van zijn leden een vrouw is en dat de leden
regionaal worden gekozen'. 71 Het regionalisme bij de samenstelling
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van het hoofdbestuur, dat in 1938 in de LSP weer was geïntroduceerd, bestond aldus reglementair niet bij de PvdV, maar zou
in de praktijk wel een rol spelen.
Op de algemene vergadering in september 1947 werd besproken
hoe de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer moest plaatsvinden. Alle afgevaardigden waren het er over eens dat het hoofdbestuur daarin een beslissende stem moest hebben, teneinde een
evenwichtig samengestelde fractie te garanderen. Op basis van de
advieslijsten van de 18 centrales zou het hoofdbestuur de definitieve
lijsten opstellen. De vergadering kon niet voorzien dat deze kandidaatstelling in 1948 zou plaatsvinden binnen het kader van de
VVD, waarin de PvdV zou opgaan. Wel werd nog het hoofdbestuur
formeel gekozen. Tegen de personen die het voorlopig dagelijks
bestuur had gesuggereerd, werd van verschillende kanten bezwaar
gemaakt. De jongeren vonden er 'te veel kopstukken uit de
grootbedrijven' bij zitten. Anderen pleitten voor een grotere vertegenwoordiging van de boeren, de middenstand en de vrouwen.
Zonder tegenkandidaten werden bij acclamatie Stikker als voorzitter, Van de Mandele als onder-voorzitter en Pierson als penningmeester gekozen; voorts werden in het dagelijks bestuur benoemd:
mevrouw Scheltema-Conradi, Van Dijk, Van Riel en Zegering
Hadders. Vervolgens vond de verkiezing van de overige 14 leden
van het hoofdbestuur plaats; het is niet duidelijk in hoeverre dit
langs regionale scheidslijnen gebeurde. Het resultaat gaf echter wel
een geografisch gespreide vertegenwoordiging te zien.
Op diezelfde vergadering in september 1947 kwam ook het beleid
van de parlementaire fracties ter sprake. De voorzitters in de
Eerste Kamer, Molenaar, en in de Tweede Kamer, Bierema, gaven
uitvoerige toelichtingen. Biererna gewaagde van spanningen binnen
de fractie. Bij sommige onderwerpen had de fractie verdeeld
gestemd. Als reden voerde hij aan dat de fractieleden elkaar bij hun
aantreden nauwelijks kenden, waardoor botsingen onvermijdelijk
waren. 'Men mag echter geen cadaverdiscipline eisen', aldus Bierema.72
De vergadering was niet erg tevreden over het functioneren van
de fractie. Het beeld van de fractie was naar buiten toe zo saai,
dat de ledenwerving daar hinder van ondervond. 'Zou het niet
mogelijk zijn dat de fractieleden een beetje meer werkten "pour
la galerie"? ... Onze Kamerfractie is af en toe te fatsoenlijk', aldus
één van de afgevaardigden, die met deze opmerking bijval oogste.
De fractie maakte na een jaar al dezelfde bedaagde indruk als de
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oude LSP, hetgeen de oprichters van de PvdV deze nu juist hadden
kwalijk genomen. Tegen deze achtergrond is het niet onbegrijpelijk
dat Stikker positief reageerde op vernieuwende impulsen, die hem
in de zomer van 1947 van buiten de partij bereikten.
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2. De oprichting van de VVD

' ... deze dag (is) een belangrijke dag. Hij is een tegenhanger. Een
tegenhanger van de 17de Maart 1901. Op die dag gingen vrijzinnigdemocraten en liberalen uiteen. Op deze 24e Januari hebben zij al zijn er helaas een aantal mijner oude vrienden, die vooralsnog
niet meedoen - na lange omzwerving langs verschillende politieke
paden elkander weder gevonden. Dit is belangrijk, omdat het de
mogelijkheid opent van een nieuwe politieke ontwikkeling'. 1 In
deze bewoordingen sprak Oud op zaterdagmiddag 24 januari 1948
tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie zijn gehoor toe, dat zich had verzameld in een
overvol Bellevue in Amsterdam. Eerder op de dag had de algemene
vergadering van de Partij van de Vrijheid op voorstel van partijvoorzitter Stikker in overgrote meerderheid ingestemd met het beginselprogram en de benaming van de nieuwe partijformatie. De laatste
hindernis voor de totstandkoming van de VVD - het Comité tot
voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij
dat werd geleid door Oud, had al eerder zijn fiat gegeven - was
hiermee genomen. Het dichten van de kloof die vrijzinnig Nederland in politiek opzicht bijna een halve eeuw verdeeld had gehouden, werd door de ongeveer 400 aanwezigen met applaus bezegeld.
Drijvende kracht achter de oprichting van de VVD was Oud,
burgemeester van Rotterdam. 2 Zijn persoon was niet geheel onomstreden, ook niet binnen de VVD. Vrijwel eensgezind prezen
mede- en tegenstanders van Oud zijn onvermoeibare werkkracht en
gedegen kennis van staatkundige zaken, zijn eruditie en zijn ijzeren
geheugen. Met betrekking tot zijn karakter liepen de meningen
evenwel uiteen. Waar Ouds biograaf Vonhoff als 'oprecht bewonderaar' zijn hoofdpersoon een 'sterke, strijdbare persoonlijkheid'
toedichtte, 3 werd deze door Van Riel, die Oud jarenlang in de top
van de VVD had meegemaakt, omschreven als 'iemand die bij
uitstek doelgericht dacht en opvallend weinig rekening hield met
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de gevoelens en ideeën van een ander'. 4 De door zijn aanhangers
bewonderde 'standvastigheid' verkeerde bij anderen tot 'halsstarrigheid'. 5 En waar sommigen gezonde ambitie vermoedden, signaleerde Van Riel 'eerzucht' 6 en werd Oud door een uitgesproken
politieke tegenstander als Van der Goes van Naters tot een
'bijzonder onaangename "Streber"' bestempeld. 7
Hoe men ook over deze dominerende trek in Ouds natuur oordelen
moge, in ieder geval stelde zijn wilskracht en doortastendheid hem
in staat zijn persoonlijke stempel te drukken op de totstandkoming
van de VVD. Oud was in februari 1946 schoorvoetend met de
VDB in de PvdA opgegaan. Van de enige tijd nadien gevormde
PvdV was Oud weinig gecharmeerd. Zo'n anderhalf jaar later
echter had zich een renversement des alliances voltrokken. Nadat
hij van de PvdA zijn bekomst had gekregen, zocht Oud toenadering
tot de PvdV. Vervolgens gaf hij de aanzet tot de oprichting van
de VVD. In dit drama in twee bedrijven speelde Oud niet alleen
de hoofdrol maar voerde hij vanaf augustus 1947 ook zelf de regie,
daartoe in staat gesteld door zijn tegenspeler Stikker. die hem alle
gelegenheid bood de ontwikkelingen grotendeels naar zijn hand te
zetten.

Ouds toetreding tot de PvdA

Tot teleurstelling van hen die na de bevrijding de vrijzinnige
concentratie een warm hart toedroegen, was Oud in februari 1946
toegetreden tot de PvdA. Zijn overgang was niet van harte.
Van meet af aan beschouwde Oud de oprichting van de nieuwe
partijformatie als een experiment, waarbij hij zich het recht voorbehield in geval van mislukking af te mogen haken. Dat hij zich
ondanks zijn bezwaren toch als lid had aangemeld was enerzijds
ingegeven door gevoelens van verbondenheid en loyaliteit tegenover zijn voormalige vrijzinnig-democratische partijgenoten, die
in grote meerderheid voorstanders waren van de 'doorbraak'.
Anderzijds speelde ook de wens om een oogje in het zeil te houden
een rol, met name bij zijn aanvaarding van een zetel in het
voorlopige bestuur van de PvdA. In een brief aan Vorrink, de
voorzitter van de PvdA, zou Oud later meedelen dat hij pas zitting
in het partijbestuur had genomen na 'sterke aandrang' vanuit de
VDB om een 'wakend oog' te houden 'ter voorkoming van een
van vrijzinnig-democratisch standpunt gezien, mogelijk verkeerde
ontwikkeling'. 8
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De beweegredenen die door Oud voor zijn toetreding tot de PvdA
werden aangevoerd konden niet verhullen dat hem bij gebrek aan
alternatieven in feite weinig keus werd gelaten. In de leiding van
de VDB nam Oud een geïsoleerde positie in, zoals was gebleken
tijdens de fusiebesprekingen. Zich afzijdig houden van de PvdA
en doorgaan met de rechtervleugel van de VDB was voor Oud
weinig aanlokkelijk: bij zijn prestige van politicus van formaat paste
niet het leiderschap van een splinterpartij. Aansluiting zoeken bij
de in oprichting zijnde PvdV was eveneens uitgesloten vanwege
het in Ouds ogen behoudende karakter van deze groepering. In
april 1946 zou hij in Paraat, het weekblad van de PvdA, schrijven
dat de PvdV de kant opging van haar voorloper de Liberale
Staatspartij, wier appèl op de vrijheid doorgaans het afwijzen van
hervormingen beoogde. De weinige oud-VD B-ers die volgens Oud
van de PvdV lid waren geworden waren naar zijn mening dan ook
'wel erg ver van huis gedwaald. Zij zullen, vrees ik, spoedig tot
de ontdekking komen, dat zij zich deerlijk hebben vergist'. 9 Om
te voorkomen dat hij als politicus in hart en nieren zonder partij
en zonder podium zou geraken, stond Oud in deze situatie eigenlijk
slechts één mogelijkheid open: toetreden tot de PvdA, waarbij hij
gezien zijn gezag onder de meer behoudende leden van de VDB
wellicht kon rekenen op een bij zijn status passend onthaal. In
sociaal-democratische kringen in de top van de PvdA leek de
toetreding van de VDB-ers die in het kielzog van Oud meekwamen
evenwel meer op prijs te worden gesteld dan zijn eigen overkomst.
Scheps, oud-lid van de SDAP en betrokken bij de oprichting van
de PvdA, was volstrekt niet ingenomen met het lidmaatschap 'van
deze uitgesproken niet-socialist van een wèl socialistische partij',
zoals hij het uitdrukte. Toen hij zijn reserves, waarin hij naar zijn
zeggen beslist niet alleen stond, kenbaar maakte aan Vorrink,
stelde deze hem gerust: 'Ach, wat maakt gij u druk, Oud blijft
immers niet lang ... ' 10 De Rotterdamse burgervader zou inderdaad
niet lang in dit gezelschap blijven verkeren. Volgens zijn biograaf
Vonhoff speelde bij het opstappen van Oud ongetwijfeld mee, 'dat
de P.v.d.A. hem niet de positie van "grand old man" heeft
willen toekennen, waar hij gezien zijn positie als burgemeester van
Rotterdam en zijn politieke verleden recht op kon doen gelden'. 11
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Problemen met de PvdA
Binnen enkele maanden na zijn toetreding raakte de verstandhouding tussen Oud en de PvdA danig verstoord door de verwikkelingen rond zijn kandidaatstelling voor de Eerste Kamer. Volgens
sommige ingewijden heeft dit incident een voorname rol gespeeld
in de verwijdering van Oud van de PvdA. 12
De kandidatuur van Oud voor een senaatszetel, welke werd bepleit
door zijn oud-partijgenoot Joekes en die aannnkclijk werd gesteund door Vorrink, stuitte op onoverkomelijke bezwaren in het
partijbestuur. In Ouds verleden als minister van Financiën in het
kabinet-Colijn ten tijde van de crisis van de jaren dertig, waarin
hij verantwoordelijk was voor bezuinigingen en stc:unverlaging,
werd de mogelijkheid gezien van stemmenverlies van het sociaaldemocratische deel van het electoraat van de PvdA, temeer omdat
Oud nadrukkelijk vasthield aan de juistheid van zijn vooroorlogse
financiële beleid. Toen ook Joekes, Kranenburg en Harmsen van
mening veranderden, zag Oud op aandrang van het partijbestuur
uiteindelijk af van zijn kandidatuur, zonder daarmee echter zijn
optreden als minister te willen desavoueren.
In de loop van 1946 verhief Oud meer en meer zijn stem tegen de
in zijn ogen onjuiste koers die de PvdA voer. Als hoeder van
het vrijzinnig-democratisch erfdeel wierp Oud, die niet zelden
zinspeelde op de mogelijkheid van heroprichting van de VDB, zich
op als de spreekbuis van het ontevreden deel van het vrijzinnigdemocratische contingent binnen de PvdA. Aanvankelijk uitte Oud
zijn ongenoegen in de beslotenheid van het partijbestuur, maar na
verloop van tijd zocht hij steeds meer de publiciteit. Zijn kritiek
richtte zich in de eerste plaats op de zijns inziens dominerende
invloed van de voormalige SDAP in de partij. Daarnaast nam hij
regelmatig het beleid dat het kabinet-Bcel inzake Indonesië voerde
en waarvoor de PvdA als regeringspartij mede verantwoordelijkheid
droeg, op de korrel.
Een belangrijke steen des aanstoots voor Oud was het gebruik van
de oude sociaal-democratische symbolen door de PvdA, zoals de
rode vlag en de Internationale. Ook was hij bepaald niet gediend
van de term 'personalistisch socialisme', naar zijn mening een
contradictio in terminis van dezelfde orde als 'alcoholvrije jenever'. 13
Al snel, na de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1946, beklaagde
Oud zich erover dat de PvdA uit angst om kiezers aan de CPN te
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verspelen te zeer het karakter van de vooroorlogse SDAP was
gaan aannemen. Zijn pogingen om het tij te keren strandden
echter. Bij het partijbestuur vond Oud geen gehoor, zelfs niet bij
geestverwanten als Joekes en Kranenburg, op wie hij tevergeefs
een beroep deed. Zijn oud-partijgenoten waren niet erg onder de
indruk van Ouds voorspelling dat deze gang van zaken wel eens
zou kunnen leiden tot de terugkeer van een partij als de oude
VDB. Het gebruik van de term 'socialisme' konden zij volledig
billijken en naar hun waarneming voelden de oud-vrijzinnig-democraten die na de fusie naar de PvdA waren overgekomen, zich daar
in het algemeen thuis. Toen Oud liet doorschemeren dat er een naar zijn zeggen door hem niet gewenst - moment kon komen,
'dat ik zal meeoen aan den op mij geoefenden drang van die
nieuwe partij de leiding te nemen, niet langer weerstand te mogen
bieden,' 14 werd hem dat door Kranenburg sterk ontraden. 15
De geïsoleerde positie die Oud in het bestuur van de PvdA
innam, kwam ook tot uiting in zijn opstelling tegenover het beleid
van het rooms-rode kabinet-Beel inzake het Indonesische probleem. De dekolonisatie van Indonesië, waartoe Soekarno in augustus 1945 het startschot had gegeven door eenzijdig de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië uit te roepen, zou de gemoederen
in de Nederlandse politiek en ver daarbuiten geruime tijd bezighouden. Pas na een periode van moeizame onderhandelingen waren
vertegenwoordigers van Den Haag en de Republiek in november
1946 tot voorlopige overeenstemming gekomen. In dit ontwerpakkoord van Linggadjati werd afgesproken dat het Koninkrijk der
Nederlanden en de nog te creëren Verenigde Staten van Indonesië
(waarvan de Republiek Indonesië slechts een onderdeel zou zijn)
als twee gelijkwaardige partners de Nederlands-Indonesische Unie
zouden vormen.
Terwijl voor de PvdA als regeringspartij de overeenkomst tot op
zekere hoogte aanvaardbaar was, bleef Oud onverkort vasthouden
aan het principe van de rijkseenheid. Zijn mening dat een zelfstandig Indonesië deel zou moeten blijven uitmaken van het Koninkrijk
der Nederlanden, stak hij niet onder stoelen of banken. Dwars
tegen de partijlijn in tekende Oud in december in het partijorgaan
Het Vrije Volk openlijk protest aan tegen dit akkoord, dat volgens
hem neerkwam op de ontbinding van het Koninkrijk. 16 Alsof hij
de ernst van zijn opvattingen wilde onderstrepen, trad Oud vlak
daarna toe tot het 'Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid',
dat onder leiding stond van de oud-premier van anti-revolutionaire
huize, Gerbrandy.
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Ouds handelwijze veroorzaakte de nodige deining binnen de PvdA.
Nadat Oud door het partijbestuur ter verantwoording was geroepen, zei hij zijn lidmaatschap van het Comité op. 17 Hocwel daarmee
de gemoederen weer enigszins tot bedaren waren gekomen, bleef
de verhouding tussen Oud en de PvdA gespannen. Oud, die zich
in februari 1947 niet meer ter beschikking stelde voor een plaats
in het partijbestuur, was in het geheel niet gediend van het nieuwe
beginselprogam dat door de PvdA werd aangenomen. Bij de
oprichting van de VVD zou hij verklaren dat dit program, dat zich
uitsprak vóór planmatige ordening van de economie en socialisatie
van de belangrijkste produktiemiddelen, neerkwam op een 'zeer
belangrijke zwenking in de richting van de S.D.A.P ... Feitelijk
werden hier beginselen aanvaard, die de V.D.B. altijd zeer principieel had bestreden'. 18
Enkele maanden later werd het Indonesiëbeleid van de PvdA weer
mikpunt van Ouds kritiek. Een in juni door de partijraad van de
PvdA aangenomen resolutie, waarin Nederland en de Republiek
Indonesië werden opgeroepen elkaar constructiever tegemoet te
treden, werd door Oud veroordeeld omdat naar zijn mening de
Nederlandse regering al coulant genoeg was. Een dergelijke oproep
uit de boezem van een regeringspartij zou de positie van de
Republiek alleen maar versterken, zo meende Oud. Hij voegde er
aan toe dat de PvdA in deze gezagscrisis even ondoordacht handelde als de SDAP in de novemberdagen van 1918, toen Trodstra
zijn mislukte revolutiepoging ondernam, en in 1933, ten tijde van
de muiterij op 'De Zeven Provinciën'. Toen Ouds artikel waarin
hij lucht gaf aan zijn ongenoegen niet door Het Vrije Volk werd
geplaatst, week hij met een lichtelijk aangepaste versic uit naar het
liberale Algemeen Handelsblad. 19
De publikatie van het artikel bracht een briefwisseling op gang
tussen Oud en Vorrink, waarin beiden geen blad voor de mond
namen. De voorzitter van de PvdA, die de mening van het
partijbestuur vertolkte en zijn reactie samen met Joekcs had opgesteld, noemde Ouds bijdrage in een 'vijandig gezind persorgaan'
zonder meer schadelijk voor de PvdA en zijn uitlatingen over het
verleden van de SDAP grievend en 'destructief'. 20 Oud daarentegen
verweet het partijbestuur en in het bijzonder zijn voorzitter op dit
laatste punt overgevoelig te zijn, gezien de schimpscheuten die het
regelmatig aan het adres van het vooroorlogse bewind-Colijn en
daarmee aan de VDB uitte. 'Grievende disqualificaties van dit
verleden komen er blijkbaar minder op aan' aldus Oud, die verder
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te kennen gaf 'boordevol met critiek' te zitten. Hij wenste vast te
houden aan zijn recht, zijn bezwaren kenbaar te kunnen maken en
gaf in bedekte termen te kennen op te zullen stappen wanneer het
partijbestuur hem dit recht zou willen ontzeggen. 21

Oud stapt op
In de zomer van 1947 was de verhouding tussen Oud en de PvdA
op een dieptepunt aangeland. Ouds vertrek uit de partij leek
onontkoombaar en niet meer dan een kwestie van tijd. Op 30
augustus gooide hij de knuppel in het hoenderhok door naar
aanleiding van geruchten die de ronde deden over een mogelijke
heroprichting van de VDB zich en plein pubtic in het Algemeen
Handelsblad af te vragen 'of de tijd niet langzamerhand rijp wordt
voor het oprichten van een vooruitstrevende partij, waarin groepen
uit de Partij van de Arbeid, de Partij van de Vrijheid en de
daklozen zich zullen kunnen thuisgevoelen' 22 In tegenstelling tot
Joekes, die eerder al namens de oud-VDB-ers in het partijbestuur
van de PvdA een dergelijke onderneming 'hoogst ongewenst' had
genoemd, 23 signaleerde Oud in vrijzinnig-democratische kringen
een stijgende ongerustheid over de gang van zaken in de PvdA.
Hij bracht in herinnering dat hij bij de fusie nooit verheeld had
dat in geval van een onverhoopte mislukking 'het wederoprichten
ener afzonderlijke organisatie door de niet-socialistische democraten in overweging zou moeten worden genomen'. 24 De nieuwe
partijformatie zou tussen de grote linkse en rechtse partijen de
plaats in het politieke midden moeten gaan innemen. Het oplaten
door Oud van de proefballon in het Algemeen Handelsblad, markeerde het begin van de ontwikkeling die zou resulteren in de
totstandkoming van de VVD. 'De bal is nu aan het rollen ... ', zo
deelde Oud mee aan Handelsblad-hoofdredacteur Von Balluseck,
'de zaak moet met beleid en zonder overhaasting worden afgehandeld'. 25 Het is niet geheel denkbeeldig dat Oud met zijn oorlogsverklaring aan de PvdA speculeerde op een royement, waardoor hij
als gezaghebbend oud-vrijzinnig-democraat in de schijnwerpers van
de publiciteit en wellicht in het gezelschap van andere ontevreden
voormalige VDB-ers de partij zou kunnen verlaten. Hoewel in het
bestuur van de PvdA de mogelijkheid om Oud uit de partij
te zetten inderdaad was overwogen, werd uiteindelijk besloten
voorlopig een afwachtende houding aan te nemen. Per slot van
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rekening wist men niet of Oud alleen maar blufte of dat hij
over enige troeven beschikte. Wel volgde na enige weken een
onderkoelde verklaring waarin het partijbestuur constateerde dat
Oud 'onbehaaglijk dicht wandelt aan de grens van wat loyaliteit
tegenover een partij, waarvan men lid en medeoprichter is, verdraagt'.26
Pas toen Oud op 2 oktober zijn lidmaatschap opzegde en twee
dagen later met de oprichting van zijn 'Comité tot voorbereiding
van een Democratische, niet socialistische Volkspartij' aan zijn
voornemens uitvoering dreigde te geven, kwam men binnen de
PvdA in het geweer. Onmiskenbaar met de bedoeling om een
signaal te geven aan het vrijzinnig-democratisch bestanddeel in de
PvdA, lieten een vijftigtal prominente oud-VDB-ers (onder wie
velen uit de voormalige partijtop) en gewezen leden uit Amsterdam
en Friesland publiekelijk weten dat zij zich volledig in hun huidige
politieke partij konden vinden. Of de PvdA door deze aanhankelijkheidsverklaringen afkalving van de rechtervleugel heeft weten te
voorkomen, laat zich moeilijk vaststellen. De teruggang in het
ledental die de partij aan het eind van 1947 doormaakte lijkt meer
aan de eerste politionele actie te moeten worden geweten die
onder medeverantwoordelijkheid van de PvdA in Indonesië werd
ondernomen, dan aan het optreden van Oud. Daarbij heeft het
aantal medestanders dat Oud om zich heen wist te verzamelen niet
veel meer dan enige honderden bedragen, niet echt imponerend
vergeleken met de 9.671 leden die de VDB in maart !940 teldeY
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het merendeel van de VDBleden die tot de PvdA waren toegetreden trouw is gebleven aan
het nieuwe politieke onderkomen. Dit sluit overigens niet de
mogelijkheid uit dat de sfeer van de oude VDB door sommigen
van hen werd gemist of dat Ouds bezwaren niet ongegrond waren.
Zo beklaagde Deering, voormalig secretaris-penningmeester van
de VDB, zich er eind 1948 tegenover het partijbestuur over dat
van de gefuseerde groeperingen de VDB in de PvdA het minst
aan zijn trekken kwam. Niet alleen de minimale vertegenwoordiging
van de oud-vrijzinnig-democraten in het partijbestuur, maar ook
het feit dat zij in de PvdA 'het minst op eigen traditie kunnen
teruggrijpen', werd door hem in hoge mate betreurd. 2s
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Reactie van de PvdV
Wat Oud ook met betrekking tot de PvdA in de zin mag hebben
gehad, het tijdstip waarop hij zich met zijn bijdrage in het Algemeen
Handelsblad van 30 augustus openlijk tot de PvdV wendde leek
wel gekozen. Juist op het moment dat deze partij in een impasse
was geraakt die zich uitte in een meningenstrijd over de eigen
naam en de politieke koers, kwam vanuit het Rotterdamse gemeentehuis de uitnodiging mee te denken over de oprichting van een
nieuwe middenpartij. In september ging partijvoorzitter Stikker eveneens in het openbaar - in op Ouds avances. Hij toonde zich
bijzonder ingenomen met Ouds voornemens en constateerde met
betrekking tot de twee meest voor de hand liggende politieke
problemen, de Indonesische kwestie en de mate van overheidsingrijpen, een grote mate van overeenstemming. Het ideaal dat Stikker
bij de oprichting van de PvdV voor ogen had gestaan, namelijk
de totstandkoming van een krachtige, sociaal voelende politieke
groepering naast de confessionele en socialistische partijen die de
politiek-vrijzinnigen zou verenigen, zou naar zijn mening nu eindelijk verwezenlijkt kunnen worden. Het was daarom tijd om politieke
besprekingen te beginnen 'met als einddoel een sterke progressief
gezinde partij die allen omvat voor wie de geestelijke vrijheid
primair is, de sociale gerechtigheid plicht en die het economisch
leven niet wil zien verstarren in het keurslijf van een socialistische
dogmatiek die uiteindelijk in staats-absolutisme moet eindigen'. 29
Samenwerking tussen de vroegere leden der LSP, de ex-leden van
de VDB die zich niet meer in de PvdA thuisvoelden alsmede de
politiek daklozen was daartoe geboden.
Het publiekelijke antwoord van de PvctV-voorzitter Stikker aan
het PvdA-lid Oud - die pas een maand later formeel als lid van
deze partij zou bedanken - was achter de schermen door beide
betrokkenen zorgvuldig voorbereid. Nadat Stikker van zijn partijbestuur het groene licht had gekregen om contact met Oud op te
nemen, was het verdere initiatief van de vrijzinnig-democraat
uitgegaan, zoals Oud in de periode voorafgaande aan de oprichting
van de VVD vrijwel voortdurend zelf het tempo en de richting van
de onderhandelingen zou bepalen. Toen uit de eerste persoonlijke
contacten bleek dat overeenstemming een haalbare kaart was,
besloot Stikker op aanraden van Oud de publiciteit te zoeken. De
voorzitter van de PvdV gaf Oud van tevoren inzage in zijn artikel.
Ofschoon Oud het in grote lijnen eens was met de inhoud, verzocht
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hij Stikker dit nog niet aan de grote klok te hangen teneinde Ouds
potentiële aanhang niet kopschuw te maken. 30 In tegenstelling tot
zijn tegenspeler, die na publikatie van zijn bijdrage van de gelegenheid gebruik wilde maken om snel tot overeenstemming te komen,
toonde Oud voorlopig niet de minste haast. Hij wilde eerst het
verloop van de algemene vergadering van de Pvd V van eind
september 1947 afwachten, voordat tot zaken doen kon worden
overgegaan. 31
Dat Stikker van het dagelijks bestuur toestemmir.g had gekregen
om zich met Oud in verbinding te stellen, was voor een niet
onbelangrijk deel aan zijn eigen inzet te danken. De reacties in
het bestuur van de PvdV op Ouds voorstellen liepen namelijk nogal
uiteen. Korthals, de vertrouwensman van de BJL, betoonde zich
zeer enthousiast en was al bij Oud op bezoek gegaan voordat
Stikker zich formeel met hem in verbinding had gesteld. Andere
bestuursleden waren terughoudender. 'Zij waren in letterlijke zin
van huis uit wat huiverig voor de vrijzinnig-democraten in het
algemeen, en voor een groot vrijzinnig-democraat als Oud in het
bijzonder', aldus Van Riel, 32 die zelf om die reden eveneens geen
warm voorstander van de komst van Oud was. Bij deze aarzelingen
speelde het anti-militarisme waartoe de VDB zich jarenlang had
bekend tevens een rol. Het was Stikker zelf die volgens Van Riel
de opposanten in de partijtop overtuigde van het profijt dat de
samenwerking met Oud kon opleveren. In feite zag hij Oud als
een redmiddel om de impasse waarin de PvdV verkeerde, te
doorbreken. 33 Op 27 september zag de partijvoorzitter zich hierin
gesteund door de algemene vergadering, toen deze haar instemming
betuigde met de op gang gekomen gedachtenwisseling tussen Oud
en Stikker en het hoofdbestuur machtigde om de mogelijkheid van
een verbreding van de partij te onderzoeken. Deze uitspraak was
de algemene vergadering trouwens ontlokt door toedoen van de
BJL, op verzoek van Oud. Aan Verhagen, één der kopstukken
van de Bond, had Oud aan de vooravond van het partijcongres
gevraagd pogingen te ondernemen om de zaak 'een stoot in de
goede richting te geven'. 34 Ook later zou Oud nog trachten het
bestuur van de BJL, dat in het algemeen op zijn hand was, bij het
verwezenlijken van zijn doeleinden te betrekken. 35
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Oprichting van het 'Comité-Oud'

Gehoor gevende aan een suggestie van het bestuur van de PvdV
om een comité te vormen dat kon fungeren als gesprekspartner in
de onderhandelingen, belegde Oud op 4 oktober in Utrecht een
vergadering met zijn geestverwanten. Uitgenodigd waren de ongeveer 50 personen, die na zijn artikel in het Algemeen Handelsblad
aan Oud hun instemming hadden betuigd, en andere belangstellenden. Ofschoon de opkomst de 'stoutste verwachtingen' van Oud had
overtroffen, 36 was deze met 72 personen niet echt indrukwekkend.
Achteraf bezien komen Ouds waarschuwingen aan het adres van
de PvdA over de toenemende onrust in de oude VDB enigszins
gratuit voor, temeer omdat onder de aanwezigen, die volgens Oud
bijna allen behoorden tot het vroegere kader van de VDB, behalve
de initiatiefnemer zelf vrijwel geen vrijzinnig-democraat van naam
was. Op de bijeenkomst werd besloten tot de vorming van een
Comité tot voorbereiding van de oprichting van een Democratische
Volkspartij, in de wandeling Comité-Oud genoemd. De naam van
de eventueel op te richten partij was niet nieuw: in 1945 was
deze door de VDB in de fusiebesprekingen voorafgaande aan de
totstandkoming van de PvdA als mogelijk alternatief ingebracht.
Ook in eigen kring wist de tacticus Oud, die op de vergadering tot
voorzitter van het Comité werd verkozen, de ontwikkelingen naar
zijn hand te zetten. Zijn strategie op de bijeenkomst was de
vergadering 'daarheen te leiden, dat een kleine delegatie wordt
aangewezen om het overleg te openen met uw hoofdbestuur', zoals
hij van tevoren aan Stikker had uiteengezet. 37 Voorkomen moest
worden dat de deur naar de PvdV door de oprichting van een
nieuwe partij zou worden dichtgegooid. Hoewel Oud op aanzienlijke weerstand stuitte van hen die de voorkeur gaven aan de opbouw
van een eigen partijorganisatie, 3R slaagde hij volledig in zijn opzet:
voordat het Comité daadwerkelijk over zou gaan tot de oprichting
van een nieuwe partij, zou eerst contact worden gezocht met andere
politieke groeperingen. Vervolgens werd, zonder het voltallige
Comité daarin te kennen, op de bestuursvergadering van begin
november een delegatie aangewezen die namens het Comité de
onderhandelingen met de PvdV zou voeren met als uitgangspunt
een door Oud opgesteld en door het bestuur aanvaard conceptprogram.
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Onderhandelingen tussen het Comité-Oud en de PvdV
Na voorbereidend werk van Van der Mandele, een Rotterdamse
bankier die betrokken was geweest bij de oprichting van de PvdV,
kwam in november het overleg tussen deze partij en het ComitéOud op gang. Enige spoed was geboden vanwege de op handen
zijnde Tweede Kamerverkiezingen. Het hoofdbestuur van de PvdV
was reglementair verplicht vóór 1 januari 1948 haar advies met
betrekking tot de kandidaatstelling aan de afdelingen voor te
leggen. Hoe eerder de gesprekken tot resultaten zouden leiden,
hoe liever dat Stikker en de zijnen was. Wat betreft het tempo van
de onderhandelingen zouden zij niet teleurgesteld worden: na in
totaal zestien uren te hebben vergaderd gedurende drie bijeenkomsten in twee weken was de vorming van de VVD, afgezien van de
goedkeuring die de algemene vergadering van de PvdV en de
plenaire vergadering van het Comité daaraan nog moesten hechten,
in kannen en kruiken.
De onderhandelingen vonden plaats in het kantoor van Stikker in
Heinekeos Brouwerij in Amsterdam. Namens het Comité waren
afgevaardigd de secretaris van het bestuur Bettink, de burgemeesters Falkena van Heerenveen en Cort van der Linden van Groningen, De Boer, die voor de PvdA zitting had gehad in de Nijmeegse
gemeenteraad, Feringa, Berghuis en uiteraard Oud zelf. In de
delegatie van de PvdV, waarin de diverse schakeringen binnen
de partij waren vertegenwoordigd, hadden zitting partijvoorzitter
Stikker, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie Bierema, Van
Dijk (namens de groep der oud-VDB-ers), het Tweede Kamerlid
Korthals (als vertrouweling van de Jong-Liberalen), C.H. Telders
(die de groep afkomstig uit de LSP representeerde), en tenslotte
de voorzitters van respectievelijk de Haagse en Amsterdamse
gemeenteraadsfractie, Dettmeijer en Le Cavelier. Als secretaris bij
het overleg werd Rutgers, de secretaris van de PvdV, aangewezen.
Na het vele vooroverleg tussen Oud en Stikker ging het in het
komende beraad in feite niet meer over de vraag of er een nieuwe,
'vooruitstrevende' politieke groepering moest worden gevormd daarover bestond een brede consensus -, maar over het probleem
op welke wijze aan een dergelijke partij organisatorisch gestalte
moest worden gegeven. Wanneer deze kwestie eenmaal zou zijn
opgelost, zouden de volgende agendapunten - beginselen, benaming en personen - betrekkelijk eenvoudig kunnen worden
afgehandeld, zo luidde de verwachting.
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Nadat de onderhandelingen waren geopend werden allereerst de
wederzijdse reserves afgetast. Door de PvdV werden vraagtekens
gezet bij de omvang en kwaliteit van de achterban van het Comité.
Oud poogde deze twijfels weg te nemen met de mededeling, dat
zijn Comité inmiddels zo'n 200 adhesiebetuigingen had ontvangen.
Hoewel alleen verkiezingen de omvang van zijn aanhang konden
uitwijzen, rekende hij er op 'de meerderheid van de oude V.D.B.
achter mij te hebben'. 39 Stikker op zijn beurt trachtte het wantrouwen dat in het Comité werd gekoesterd ten aanzien van de
conservatieve vleugel van de PvdV te temperen.
Op de eerste bijeenkomst werd vervolgens het hete hangijzer van
de toekomstige partijorganisatie aan de orde gesteld. Van de zijde
van het Comité benadrukte men de totstandkoming van een geheel
nieuwe partijformatie met een nieuwe naam, een vernieuwd program en nieuwe personen in partijbestuur en kamerfractie. Alleen
maar een uitbreiding van de PvdV met de groep-Oud was niet
bespreekbaar omdat gevreesd werd dat zo'n constructie niet zou
aanslaan in vrijzinnig-democratische kringen. Naar buiten toe moest
voor alles de schijn worden vermeden alsof Oud en de zijnen
slechts tot de PvdV toetraden; in plaats daarvan moest de indruk
worden gevestigd dat door beide groeperingen iets geheel nieuws
werd ondernomen.
In tegenstelling tot het Comité stuurde men in de PvdV wel aan
op de verbreding van de anderhalf jaar daarvoor met veel pijn en
moeite tot stand gekomen Partij van de Vrijheid. Vooral Stikker,
toch al geen 'partijman' ,40 was na alle rompslomp en misère die
hij bij de opbouw van de PvdV had meegemaakt bepaald niet
ingenomen met het vooruitzicht om een nieuwe partijorganisatie
te moeten opbouwen: 'Het afgelopen jaar heeft wel geleerd, welk
een groot probleem het financiële vormt en welk een moeizaam
en geestdodend werk het opstellen der reglementen is'. 41 Daarbij
had Stikker nog rekening te houden met de mogelijkheid dat de
behoudende rechtervleugel van de PvdV, met name de afdeling
Amsterdam, zou afhaken bij vorming van een geheel vernieuwde,
'progressieve' partij. Oud was overigens maar al te graag bereid
dit risico te nemen. Op een bestuursvergadering van zijn Comité
deelde hij volgens de notulen mee het wenselijk te vinden 'dat de
conservatieve vleugel van de Partij van de Vrijheid niet toetrad.
Speciaal vele leden van de oude Vrijheidsbond zou hij echter liever
kwijt willen raken. ' 42 Ongetwijfeld zou de nieuw te vormen partij
hierdoor met name onder oud-VDB-ers aan aantrekkingskracht
winnen.
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De patstelling tussen de PvdV en het Comité werd doorbroken
door Van Dijk. Hij stelde voor een 'paleisrevolutie' in de PvdV te
ensceneren. 43 Nadat de PvdV het nieuwe program en de nieuwe
naam die het resultaat moesten zijn van het onderlinge overleg had
aangenomen, zou het Comité toetreden tot deze aldus getransformeerde partij. Materieel bezien werd er door deze fusie een nieuwe
partij gevormd; formeel maakte men gebruik van de partijorganisatie en de reglementen van de PvdV. Deze oplossing was voor beide
delegaties aanvaardbaar. Rutgers, de secretaris van de PvdV en
exponent van de meer behoudende vleugel, ging mokkend akkoord.
Hij gaf zelf de voorkeur aan een federatief verband tussen zijn
partij en het Comité-Oud, waarbij hij er kennelijk op rekende dat
de onderhandelingspositie van de PvdV sterker zou worden wanneer zij rustig de voorbereidingen tot de oprichting van een Democratische Volkspartij zou afwachten. 'Laat men daar maar trachten
zoveel mogelijk plaatselijke comité's op te richten en zoveel mogelijk mensen om zich te verzamelen en laat men daarbij vooral niet
vergeten ook de nodige gelden bijeen te brengen voor het stichten
van een nieuwe partij-organisatie. Het zal dan blijken, dat hun dit
onmogelijk is', schreef Rutgers aan Stikker.--14 De pogingen van de
partijsecretaris om zijn voorzitter voor deze gedachtengang te
winnen leverden echter niets op.
Met het uit de weg ruimen van dit organisatorische struikelblok
was de belangrijkste hindernis op de weg naar de verwezenlijking
van de nieuwe partijformatie genomen. De besprekingen betreffende het beginselprogamma en de naam van de nieuwe partij alsmede
de samenstelling van partijbestuur en kamerfractie verliepen in het
algemeen vlot. De uitkomsten ervan waren niet zelden overeenkomstig de wensen van Oud.
De gesprekken over het beginselprogramma werden gevoerd op
basis van het Beknopt Program en de Geestelijke Grondslagen van
de PvdV enerzijds en het concept-beginselprogram van het ComitéOud anderzijds. De documenten, die Stikker typeerde als 'vooruitstrevend, anti-socialistisch en zeer zeker niet conservatief' ,--1 5 ontliepen elkaar inhoudelijk niet veel. Bij het opstellen van zijn program
leek Oud de uitgangspunten van de PvdV in zijn achterhoofd
te hebben gehad, waardoor zijn ontwerp op enkele essentiële
onderdelen aanzienlijk afweek van de beginselverklaring van de
VDB, die hij twee jaar eerder nog tot richtsnoer voor de toekomst
had betiteld. 46 Zo werd de 'leidende taak' die de overheid in

54

de vrijzinnig-democratische beginselen in het bedrijfsleven kreeg
toebedeeld, 47 in Ouds concept aanmerkelijk afgezwakt tot een
corrigerend optreden in de economische sfeer. Daarnaast voerde
Oud, verklaard tegenstander van de 'anti-thetische partijgroepeering in Nederland' 48 in zijn voorstel het christendom op als grondslag van de Nederlandse beschaving.
Omdat Oud met zijn ontwerp in belangrijke mate aan de wensen
van de PvdV was tegemoet gekomen, verliepen de beraadslagingen
over het toekomstige beginselprogram van de nieuwe partij voorspoedig. Het resultaat ademde de geest van het Beknopt Program
en de Geestelijke Grondslagen, maar kwam naar de letter meer
overeen met het uitgebreide concept van Oud. Van mening dat hij
de eindredactie beter in eigen hand kon houden, was hij zijn
mederedacteuren Telders en Rutgers een slag voor geweest door
hun alvast een door hem gewijzigde redactie op te sturen. 49 Inhoudelijk had Oud overigens niet alleen maar concessies gedaan. In
weerwil van de absolute afwijzing van de socialisatie door de PvdV
werd door zijn vasthoudendheid het voorbehoud opgenomen dat
voor bedrijven van algemeen nut de vorm van een overheidsbedrijf
wenselijk kon zijn. Ook het artikel betreffende de verhouding
tussen Nederland en Indonesië werd op voorstel van Oud soepeler
geformuleerd dan in het Beknopt Program. In de definitieve versie
werd opgenomen dat de partij zou streven naar 'een hervorming van
het Koninkrijk tot een gemeenschap van gelijkwaardige delen'. 50
Op de discussies rond de naamgeving van de nieuwe partij wist Oud
eveneens zijn stempel te drukken. Toen een aantal suggesties waaronder de voor enige hilariteit zorgende benaming 'Oud-Liberale Partij' - waren afgewezen, werd uiteindelijk een voorstel uit
zijn koker aanvaard: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Evenals zijn idee om het partijblad in de toekomst 'Vrijheid
en Democratie' te noemen vond Ouds idee uiteindelijk brede
instemming, alhoewel het begrip 'volkspartij' in de delegatie van de
PvdV eerst enige bedenkingen opriep. Dettmeijer maakte bezwaar
omdat de indruk kon worden gewekt dat de VVD voorstander zou
zijn van volkssouvereiniteit; Le Cavelier deed de naam teveel
denken aan het Duitse 'völkisch'. 51 Oud zelf hechtte grote waarde
aan de term 'volkspartij', zoals ook al was gebleken bij de naamgeving van zijn Comité. In dit begrip zag hij het streven van een
partij die zich niet gebonden wist aan een bepaalde belangengroep
maar die zich inzette voor het algemeen belang, tot uitdrukking
komen.
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In de onderhandelingen over de samenstelling van de besturen van
de nieuwe partij kreeg het Comité-Oud een alleszins redelijke
positie toebedeeld. Bij de toewijzing werd rekening gehouden met
het aantal plaatsen dat al door oud-VDB-ers in de besturen van
de PvdV werd ingenomen. Overeengekomen werd het 21 leden
tellende hoofdbestuur van de PvdV (waarvan het dagelijks bestuur
deel uitmaakte) tijdelijk uit te breiden tot 25 plaatsen, waarvan er
zes ter beschikking zouden worden gesteld van het Comité. 52 In
het zevenkoppige dagelijks bestuur werden door tussentijds aftreden twee zetels voor Oud en de zijnen ingeruimd. De vrijzinnigdemocratische inbreng in dit gremium zou hiermee inclusief de
zetel van de oud-VDB'er Van Dijk op drie komen. In het hoofdbestuur zouden het Comité voorts dan nog vier zetels toevallen.
Samen met de drie zittende hoofdbestuursleden die afkomstig
waren uit de VDB (mevrouw Stemler-Tjaden, Krooshof en Lindeboom) zouden volgens deze afspraken de oud-vrijzinnig-democraten in het toekomstige hoofdbestuur in totaal tien zetels bezetten, waarvan zes direct aangewezen door het Comité-Oud.
Ten aanzien van de komende Tweede Kamerverkiezingen werd
besloten dat Oud lijsttrekker zou worden van de nieuwe partijformatie en na de verkiezingen Biererna als fractievoorzitter in de
Tweede Kamer zou opvolgen. Uitgaande van de verwachting, dat
bij de kamerverkiezingen de nieuwe partij met 8 à 9 zetels uit de
bus zou komen, kreeg het Comité drie verkiesbare plaatsen op de
kandidatenlijst toebedeeld, waarvoor naast Oud Feringa en Falkena
werden benaderd.
Gedurende de onderhandelingen onderhielden beide delegaties niet
veelvuldig contact met hun achterban. Pas toen eind november het
overleg was afgerond, werden de uitkomsten ter goedkeuring aan
de respectievelijke besturen voorgelegd. Met een beroep op de
tijdnood in verband met de aanstaande verkiezingen werden ingrijpende wijzigingen uitgesloten. Geheel in de stijl van de beoogde
'paleisrevolutie' konden ook de lagere echelons niet meer tornen
aan de bereikte resultaten. In de voltallige vergadering van het
Comité tot voorbereiding van de oprichting van een Democratische
Volkspartij leidde deze handelwijze tot protesten. Een deel der
aanwezigen wees het 'liberale' beginselprogramma dat hun voorman
Oud met de PvdV was overeengekomen verontwaardigd van de
hand en zou zijn opgestapt. 53 Enkelen van hen waren in 1953
betrokken bij een - mislukte - poging om de VDB nieuw leven
in te blazen. 54 Een meerderheid van het Comité kon zich echter
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wel met het door Oud gevoerde beleid verenigen. Ook in de PvdV
riep de gang van zaken weerstand op. De partijraad gaf met
33 stemmen voor en 10 tegen minder vanzelfsprekend dan het
hoofdbestuur haar fiat aan de voorstellen.
De leden van de PvdV werden geheel voor een voldongen feit
geplaatst. Geruime tijd voordat de algemene vergadering van de
partij zich hierover had kunnen uitspreken, belegden Stikker en
Oud op 16 december in het gebouw van het Centraal Sociaal
Werkgeversverbond in Den Haag een persconferentie, waarin zij
de oprichting van de VVD wereldkundig maakten. Hoewel partijvoorzitter Stikker het voorbehoud maakte dat de ledenvergadering van zijn partij nog haar goedkeuring diende te hechten aan
het akkoord, moest het doorsnee-partijlid uit de krant de inhoud
van het nieuwe beginselprogramma en de nieuwe partijnaam vernemen. Vooral de term 'volkspartij' trof sommigen van hen onaangenaam. Stikker moest al zijn invloed aanwenden om de morrende
leden en afdelingen, waaronder Amsterdam, vóór de komende
vergadering in het gareel te krijgen. Aanpassing van de naam was
voor hem uitgesloten nu deze eenmaal in de openbaarheid was
gebracht; hij verwachtte een golf van negatieve publiciteit als de
VVD in oprichting plotsklaps de typering 'volkspartij' zou laten
varen. Oud, die het voortbestaan van de door hem aangedragen
naam aan het wankelen zag, schoot Stikker te hulp. Van een citaat
van Van Gijn, voorzitter van de kamerfractie van de LSP in de
jaren twintig, waarin deze betoogde dat een liberale partij per
definitie een volkspartij is omdat zij alle belangen van het gehele
volk als eenheid wenst te behartigen, verwachtte Oud dat Stikker
daarmee 'met één klap de gehele oppositie met stomheid (kon)
slaan'. 55
Inderdaad werd op de algemene vergadering, die op 24 januari
1948 bijeenkwam om te beslissen over de fusievoorstellen van het
bestuur, de naam VVD het mikpunt van kritiek van bijna alle
afgevaardigden die aan het woord kwamen. Of men vond de naam
te lang, of men had bezwaar tegen het Duits aandoende woord
'volkspartij'. Eén spreker gaf ruiterlijk te kennen dat het begrip
de suggestie van 'een neiging naar links' inhield. 56 Andere onderdelen van het bestuursvoorstel van het partijbestuur ontmoetten
op de vergadering minder tegenstand, alhoewel enkelen bij het
beginselprogramma eveneens een kritische noot plaatsten. Zo tekende de afdeling Amsterdam bij monde van haar voorzitter Bos
bezwaar aan tegen het artikel betreffende Indonesië, waarin door
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de VVD een hervorming van het Koninkrijk werd bepleit. 'Er is
in Amsterdam niemand, die met kracht streeft naar hervorming
van het Koninkrijk op de wijze, zoals dit hier voorgesteld is', aldus
Bos, die verder aangaf dat 'vele leden' in de hoofdstad deze
formulering 'bijna onoverkomelijk' achtten. 57
In zijn repliek gaf partijvoorzitter Stikker geen duimbreed toe
aan de bedenkingen die in de ledenvergadering leefden. Het
fusievoorstel kon slechts verworpen of in zijn g~..·heel aanvaard
worden; wijzigingen waren uitgesloten. Als enige toezegging liet
hij de mogelijkheid open om na de totstandkoming van de VVD
terug te komen op de kanttekeningen die bij het beginselprogramma
waren gemaakt. De afdeling Amsterdam kreeg te verstaan dat
haar houding in de kwestie Indië nergens toe leidde dan tot een
geïsoleerde positie voor de nieuwe partij. Gegeven de situatie
was een grondwetswijziging onontkoombaar; de VVD mocht zich
daarvan niet afzijdig houden. Toch kon Stikker de afdeling enigszins
geruststellen. Het streven naar de hervorming van het Koninkrijk
waarvan het artikel sprak zou het uitgangspunt van de eenheid van
de rijksdelen onverlet laten. 58
Toen het bestuursvoorstel tot fusie met het Comité-Oud in stemming werd gebracht, bleek dat Stikker het gevaar dat de belangrijke
afdeling Amsterdam zou tegenstemmen had bezworen. Een overweldigende meerderheid van 189 tegen twee afdelingen sprak
zich uit voor de oprichting van de VVD; alleen Dirksland en
Middelharnis stemden tegen omdat de benaming voor hen onoverkomelijk was. 'Zo stierf de Partij van de Vrijheid', aldus de
partijsecretaris in zijn verslag over de twee levensjaren van de
PvdV. 'Sic transit gloria mundi; maar in de smartkreet van de
stervende moeder, hoorde men reeds de jubeltoon van de geboren
baby; de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie .' 59

Balans

Op de persconferentie in december 1947 was door Stikker al
gesteld dat het onjuist zou zijn zich af te vragen welke van beide
groeperingen als overwinnaar uit de onderhandelingen te voorschijn
zou zijn gekomen. 'De Partij van de Vrijheid is niet overgegaan in
handen van den Heer Oud c.s., en evenmin zijn Mr. Oud en de
zijnen tot de Partij van de Vrijheid onder een andere naam
toegetreden'. 60 Hoewel de voorzitter van de PvdV formeel met
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deze kwalificatie gelijk had, is Oud bij nader inzien toch als de
grote triomfator te beschouwen. Zijn grote winst lag vooral in het
feit dat hij - mede door zijn grootspraak - door de PvdV op
voet van gelijkheid werd behandeld, terwijl de omvang van zijn
aanhang daartoe geen enkele aanleiding gaf. Tegen de naar schatting 20.000 leden die de PvdV telde kon Oud maximaal enkele
honderden geestverwanten in het veld brengen, onder wie nota
bene een aantal (gewezen) leden van de PvdV van vrijzinnigdemocratische origine. Bovendien wist Oud zich - in tegenstelling
tot zijn opponenten in de PvdA - door weinig oud-VDB'ers met
klinkende namen gesteund.
Gezien het verschil in aanhang waren de resultaten die Oud in de
wacht wist te slepen meer dan evenredig. Zowel de nieuwe partij
als het te verschijnen partijorgaan droegen namen die door hem
waren voorgesteld. Op basis van een uitermate gunstige verdeelsleutel bezette zijn Comité bijna een kwart van het aantal hoofdbestuurszetels, waarvan twee in het zeven plaatsen tellende dagelijks
bestuur. Op de voorlopige kandidatenlijst voor de komende kamerverkiezingen waren drie van de geschatte acht à negen verkiesbare
plaatsen aan leden van het Comité toegezegd, inclusief het lijsttrekkerschap voor Oud. Tot slot kwam het definitieve beginselprogram
van de VVD grotendeels overeen met zijn oorspronkelijke opzet.
Oud kon tevreden zijn: hij had het onderste uit de kan gehaald.
Aan het succes van Oud hebben in belangrijke mate twee omstandigheden bijgedragen. In de eerste plaats Oud zelf, die was gepokt
en gemazeld door zijn jarenlange ervaring in de landspolitiek. Van
hem ging alle initiatief uit en hij bepaalde richting en tempo van
het proces dat moest leiden tot de oprichting van de nieuwe
politieke groepering. Als één uit weinigen leek hij een vastomlijnd
doel voor ogen te hebben gehad. Bij de verwezenlijking ervan
schuwde hij niet te bluffen over de omvang van zijn aanhang. Op
tactische wijze wist deze Realpolitiker zodoende zijn plannen door
te drijven, niet alleen tijdens de onderhandelingen met de PvdV,
maar ook in eigen huis.
Het geringe tegenspel waarop Oud stuitte was bepalend voor de
mate waarin hij zijn politieke talenten kon verzilveren. Zijn opponent Stikker was als betrekkelijke nieuwkomer veel minder bedreven in het politieke métier dan Oud. Stikker voelde zich bovendien - in tegenstelling tot Oud - in het geheel geen homo
politicus. Bij deze onervarenheid kwam dat Oud Stikker benaderde
op een moment dat de PvdV in het slop geraakt was. Uit onvrede
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over het gebrekkig functioneren van de PvdV was Stikker maar al
te zeer bereid de uitgestoken hand van Oud te grijpen. In de
doorgewinterde politicus Oud zag hij niet alleen een welkome
versterking van de partijleiding, waarin naar zijn mening een gebrek
was aan 'voldoende bekwame krachten' ,61 maar boven alles ook de
aangewezen figuur om Biererna als fractievoorzitter in de Tweede
Kamer op te volgen. Zij die gereserveerder stonden tegenover de
komst van Oud - zoals partijsecretaris Rutgers - waren niet bij
machte Stikker van zijn voornemens af te brengen. Gezien deze
welwillende opstelling meende Oud niet ten onrechte dat de voorzitter van de PvdV 'aan onze kant staat'. 62
Tot slot dient ter verklaring van Ouds succes gewezen te worden
op het feit dat hij in de BJL binnen de PvdV over een belangrijk
bruggehoofd beschikte. De Jong-Liberalen, die een voortrekkersrol
hadden gespeeld bij de oprichting V!ln de PvdV, waren evenals
Stikker niet erg te spreken over de gang van zaken in hun partij.
Na de proefballon die Oud in de pers had opgelaten stond hun
vertrouweling in het hoofdbestuur, Korthals, dan ook als eerste op
de stoep van het Rotterdamse gemeentehuis. Op de hand van Oud
zijnde vormden zij in de PvdV een tegenwicht voor de behoudende
vleugel die weinig met de fusie op had.
De totstandkoming van de VVD heeft zich niet altijd op voorbeeldig
democratische wijze voltrokken. Beroofd van daadwerkelijke invloed op de gang van zaken werden de leden van het Comité-Oud
en van de PvdV door de vroegtijdige persconferentie voor een fait
accompli geplaatst. De resultaten van het overleg van hun voorlieden konden zij slechts slikken.
Howel de beoogde paleisrevolutie lijkt te zijn uitgedraaid op een
coup van Oud, is de continuïteit tussen de PvdV en de VVD
aanzienlijk. De beginselverklaringen van beide partijen vertonen
grote verwantschap, evenals hun organisatorische structuur. Desalniettemin veranderde het beeld van de partij wel degelijk, niet
alleen door de nieuwe benaming of door de impulsen die uitgingen
van de toeloop van vrijzinnig-democraten - hoeveel het er zijn
geweest valt niet meer te achterhalen -, maar vooral door de
wisseling in het leiderschap. Binnen een half jaar nam Oud het
voorzitterschap van de VVD van Stikker over. Tot 1963 zou hij
de leider van de VVD blijven.
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3. De jaren vijftig: onder Ouds
hoede

Nadat de doorbraak was verzand in de restauratie van het verzuilde
politieke bestel, keerde in de partijen de rust weer. Tegen de
achtergrond van de inrichting van de verzorgingsstaat waarop de
naoorlogse wederopbouw was uitgelopen, kon het er tussen de
partijen onderling soms heet aan toe gaan, althans aan de top.
Aan de basis bleven echter de rijen gesloten. In de jaren vijftig
werd het gezag van de politieke leiders niet uitgedaagd door de
achterban, die evenals in het interbellum voornamelijk als 'stemvee'
fungeerde. Drees in de PvdA, Romme in de KVP, Schouten in de
ARP, Tilanus in de CHU, en Oud in de VVD: zij waren allen
'soeverein in eigen kring'.
Het beeld van de VVD in de jaren vijftig wordt bepaald en beheerst
door de persoon Oud. Na de oprichting in 1948 nam hij al snel
het heft in handen, om pas in 1963 van zijn macht afstand te
doen. In de tussenliggende periode was zijn positie onaantastbaar.
Kenmerkend hiervoor is Van Riels typering van Oud in 1951: 'Oud
denkt voor ons en schrijft voor ons, - hij leidt alle vergaderingen,
is er altijd bij, met voorbeeldige en bijna beangstigende stiptheid
-, houdt zijn grote jaarlijkse inleiding, - een welsprekend college
met perspectief -, spreekt in kleinere en grotere gezelschappen
in stad en provincie en, heel belangrijk, correspondeert met onze
leden, die hem met allerlei vragen bestormen en van hem soulaas
in hun persoonlijke of algemene moeilijkheden verwachten' .1
Ouds weg naar de alleenheerschappij in de VVD was kort en
gezien de wijze waarop de partij tot stand was gekomen niet geheel
onvoorzien. Op de oprichtingsvergadering in januari 1948 waren
Stikker en hij bij acclamatie tot voorzitter respectievelijk ondervoorzitter verkozen. Vervolgens werd hij na de parlementsverkiezingen
in juli voorzitter van de Tweede Kamerfractie. In augustus volgde
Oud Stikker als partijvoorzitter op, toen de laatste minister was
geworden. 2 Later zou Stikker deze stap, waardoor hij Oud in de
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VVD geheel de vrije hand liet, betreuren. Aangezien Oud nu
zowel het partij- als het fractievoorzitterschap zou gaan vervullen,
verliep deze wisseling van de wacht in het hoofdbestuur niet zonder
slag of stoot. Uit afkeer tegen de cumulatie van functies werd vanuit
Groningen en Amsterdam Tjarda van Starkenborgh Stachouwer als
mogelijk partijvoorzitter genoemd. Uiteindelijk ging het hoofdbestuur toch unaniem akkoord met de opvolging door Oud. 3
Binnen een jaar na de oprichting was Oud formeel de eerste man
van de VVD. Stikker was door zijn overgang naar het kabinet op
het tweede plan geraakt. Andere vertegenwoordigers van het
'ancien régime' van de PvdV raakten spoedig uitgerangeerd. Bierema werd teruggefloten toen hij na de verkiezingen de onderhandelingen in de formatie wilde leiden totdat Oud als lid van de
Tweede Kamer was geïnstalleerd. Partijsecretaris Rutgers, die in
de vooroorlogse LSP en later in de PvdV veel politieke speelruimte
had genoten, werd door Oud ook meteen in zijn actieradius
beperkt. Oud bande hem van de vergadering van de Tweede
Kamerfractie, die tot dan toe door de partijsecretaris werd bijgewoond. Aan zijn ondergeschikte positie kon Rutgers maar moeilijk
wennen.
In de jaren 1948-1949, toen het in liberale kringen gistte en borrelde
vanwege de dekolonisatie van Indonesië, werd Ouds machtspositie
op de proef gesteld. Nadat hij de VVD zonder al te veel kleerscheuren door deze zware tijden had geloodst, werd zijn positie vrijwel
niet betwist en tot het einde van de jaren vijftig in feite nooit
bedreigd.

Fusieperikelen

In tegenstelling tot Ouds opgang in de VVD verliep de integratie
van leden van het Comité-Oud in de nieuwe partij niet vlekkeloos.
Problemen deden zich voor bij de kandidaatstelling voor de op
handen zijnde Tweede Kamerverkiezingen in 1948 en bij het
opnemen van Comitéleden in de lagere besturen van de PvdV.
Bettink, de secretaris van het Comité-Oud, beklaagde zich erover
dat in tegenstelling tot de gemaakte afspraken niet alle besturen
van de kamercentrales en afdelingen - waaronder met name
Amsterdam - met Comitéleden waren aangevuld.~ Voor een deel
moest hij evenwel de hand in eigen boezem steken. Lang niet
overal beschikte het Comité, waarvan een paar iagen vóór de
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oprichting van de VVD 325 personen lid waren, 5 over leden die
in de besturen zitting konden nemen. Ook met betrekking tot de
vaststelling van de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen was
men in kringen van het Comité-Oud niet gerust op de goede afloop.
Het voormalig bestuur van het inmiddels opgeheven Comité kwam
in april als 'Contact-Comité' nog bijeen om over de kandidaatstelling van gedachten te wisselen. De bezorgdheid betrof niet het in
de onderhandelingen overeengekomen drietal verkiesbare plaatsen,
maar de invulling van de lagere posities op de kandidatenlijst.
De afdeling Amsterdam had zich tijdens de kandidaatstellingsprocedure niet onbetuigd gelaten. Dit bolwerk van de conservatieve
stroming in de VVD eiste lijnrecht tegen het advies van het
hoofdbestuur in de tweede plaats achter lijsttrekker Oud op voor
Wendelaar. Deze kandidaat, 'de voorman van het behoudende
element van de partij' ,6 was voor de oorlog voorzitter van de LSP
geweest. Handig trachtte Amsterdam dit gegeven in de overgangsfase uit te buiten. 'Door het plaatsen van de oudvoorzitters van
de V.D. en de Liberale Staatspartij als nr. 1 en 2 ware overduidelijk
aan te tonen, dat de fusie, die gevoerd heeft tot de stichting van
de VVD inderdaad een in elkaar opgaan van de twee groeperingen
is', 7 zo werd in de hoofdstad geredeneerd. In feite zag men
Wendelaar echter als tegenwicht voor Oud, die door veel kiezers
mogelijkerwijs als te links zou worden beschouwd. De algemene
vergadering toonde zich niet gevoelig voor de argumentatie van
Amsterdam en Wendelaar belandde op een niet-verkiesbare plaats.
Met de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst op de algemene vergadering van mei 1948 werd de samensmelting van PvdV
en Comité-Oud formeel voor voltooid verklaard. 'Bij een volgende
verkiezing zal er geen sprake meer zijn van een groep-Stikker en
een groep-Oud, dan kennen wij alleen de VVD', aldus Oud. 8
Hoewel het samengaan niet tot een spectaculaire stijging van het
ledental leidde - volgens schattingen van het secretariaat telde de
VVD aan het einde van 1948 ruim 22.000 leden, 9 een toename van
ongeveer tien procent vergeleken bij het eveneens niet geheel
betrouwbare ledental van de PvdV -, legde zij electoraal gezien
beide partners geen windeieren. Mede dankzij de aantrekkingskracht van Oud klom de VVD bij de kamerverkiezingen van 1948
tot acht zetels, twee meer dan de PvdV in 1946 had behaald. De
PvdA moest in deze verkiezingen twee kamerzetels inleveren. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 1949, waarbij de PvdA opnieuw
teleurstelde, zette de VVD deze stijgende lijn voort. Naar aanlei-
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ding van deze uitslag jubelde Vrijheid en Democratie triomfantelijk,
dat de vrijzinnigen tot inkeer waren gekomen en de PvdA in de
steek hadden gelaten. 'De doorbraak is doorbroken. De Kranenburgs en Joekessen ... zien zich meer en meer door hun vroegere
volgelingen verlaten'. 10

Organisatiestructuur

In organisatorisch opzicht was de VVD een regelrechte voortzetting
van de PvdV. De partijorganisatie en het algemeen reglement de PvdV had geen statuten - werden op enkele kleine aanpassingen na ongewijzigd overgenomen. In 1950 stelde de algemene
vergadering van de VVD de statuten vast, zonder dat de partijstructuur noemenswaardig werd veranderd. Ingrijpender wijzigingen in
de statuten en reglementen werden in april 1955 door de algemene
vergadering aangebracht.
De basiseenheden van de VVD vormden de afdelingen. In plaatsen
die niet door afdelingen werden bestreken kon door het hoofdbestuur een correspondentschap worden ingesteld. Binnen de bij wet
vastgestelde provinciale- en rijkskieskringen maakten de afdelingen
deel uit van grotere organisatorische verbanden, te weten de
provinciale centrales en centrales; vanaf 1955 respectievelijk statencentrales en kamercentrales geheten. Afdelingen uit een bepaalde
streek konden zich in ondercentrales verenigen. In tegenstelling
tot de staten- en ondercentrales vervulden de kamercentrales in de
partijorganisatie een belangrijke rol. Zij hadden een stem in de
kandidaatstellingsprocedure voor gemeenteraads-, Staten- en kamerverkiezingen. Daarnaast wezen zij vertegenwoordigsters aan
voor de adviesraad van de Stichting Organisatie Vrouwen in de
VVD. Het bestuur van een kamercentrale bestond uit een vertegenwoordiger van elke statencentrale uit het rayon en uit enkele leden
die direct door afgevaardigden van de afdelingen op de vergadering
van de kamercentrale werden verkozen.
Doordat twee vertegenwoordigers van elke kamercentrale samen
met het hoofdbestuur en de leden van de Eerste en Tweede
Kamerfractie (en sinds 1955 ook twee bestuursleden van de vrouwenorganisatie) zitting hadden in de partijraad, vormden de kamercentrales een schakel tussen partijtop en achterban. Organisatorisch
was de partijraad, die door de partijvoorzitter wordt voorgezeten,
van ondergeschikt belang: zij had slechts een adviserende en
stimulerende taak.
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De algemene leiding van de VVD berustte bij het minimaal 21 en
maximaal 27 leden tellende hoofdbestuur. Ten hoogste drie leden
van de Staten-Generaal mochten zijn vertegenwoordigd in het
hoofdbestuur. De zeven leden van het dagelijks bestuur werden
als zodanig gekozen, waarvan de voorzitter, ondervoorzitter en
penningmeester in functie. Het hoofdbestuur benoemde aanvankelijk de (bezoldigde) partijsecretaris. Vanaf 1955 kon het ook uit
zijn midden een (honorair) secretaris aanwijzen, die dan deel
bleef uitmaken van het dagelijks bestuur. Kandidaten voor het
hoofdbestuur werden door de afdelingen of het hoofdbestuur zelf
voorgedragen; zij werden door de algemene vergadering gekozen.
Het hoogste orgaan van de VVD was de algemene vergadering,
die minstens één keer per jaar bijeen kwam. Zij wees de leden van
het hoofdbestuur aan, stippelde de partijlijn uit, stelde de statuten
vast en had het laatste woord in de kandidaatstelling voor de
Tweede Kamer. Het aantal stemmen dat een afdeling op deze
vergadering mocht uitbrengen was afhankelijk van haar ledental.
Een afdeling werd vertegenwoordigd door een gekozen afgevaardigde, die zonder bindend mandaat naar vrije overtuiging stemde.
De kandidaatstellingsprocedure van de VVD voor de Tweede
Kamerverkiezingen werd ook direct aan de PvdV ontleend. De
procedure begon bij de afdelingen die voorlopige kandidaten voordroegen bij het hoofdbestuur. Op basis hiervan stelde het hoofdbestuur een alfabetische groslijst op, waarop ook door het hoofdbestuur zelf gestelde kandidaten voorkwamen. Aan de hand van deze
groslijst maakten de afdelingen vervolgens een advieslijst, die het
hoofdbestuur en de kamercentrale werd toegezonden. Op grond
van de gros- en advieslijsten stelden de kamercentrales hun eigen
advieslijst op, op basis waarvan het hoofdbestuur een voorlopig
ontwerp maakte van de in de kieskringen in te dienen kandidatenlijsten. Dit ontwerp werd aan de verkiezingsraad voorgelegd. Daarnaast wezen de kamercentrales een aantal afgevaardigden voor de
verkiezingsraad aan, afhankelijk van het aantal stemmen dat in
hun kieskring bij de laatste kamerverkiezingen op de VVD was
uitgebracht. Deze verkiezingsraad, waarin naast de genoemde vertegenwoordigers van de kamercentrales de leden van het hoofdbestuur, van de Eerste Kamerfractie en vijftien door de partijraad te
benoemen leden zitting hadden, stelde bij meerderheid van stemmen de volgorde van de kandidatenlijst( en) vast. Een buitengewone
algemene vergadering bekrachtigde de lijst; zij kon bij tweederde
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meerderheid van het besluit van de verkiezingsraad afwijken.

Organisatorische uitbouw

In de loop van 1948 werd de organisatorische uitbouw van de VVD
ter hand genomen. Verschillende organisaties werden opgericht,
die vrijwel alle - de liberale traditie gedachtig - formeel onafhankelijk van de VVD stonden. In het algemeen beoogden de tot
stand gekomen instellingen een bijdrage te leveren aan de liberale
bewustwording door middel van voorlichting en door wetenschappelijke onderbouwing van liberale stellingnames.
Spoedig na de totstandkoming van de VVD werd de Vereniging
van Staten- en Raadsleden van de PvdV, die in 1946 was opgericht,
omgezet in een vereniging van de VVD. De Vereniging stelde
zich ten doel de liberale vertegenwoordigers in gemeentelijk en
provinciaal bestuur met raad en daad bij te staan.
De aan het einde van 1948 gevormde organisatie Vrouwen in de
VVD, waarvoor de basis al ten tijde van de PvdV was gelegd,
moest de politieke meningsvorming onder vrouwen stimuleren. In
1953 kreeg zij de stichtingsvorm. In tegenstelling tot de overige
instellingen die hier worden genoemd stond deze organisatie, welke
alle vrouwelijke partijleden automatisch als zijnde aangesloten
beschouwde, min of meer onder curatele van de leiding van de
VVD. Het dagelijks bestuur van de vrouwenorganisatie kon door
het hoofdbestuur van de VVD ter verantwoording worden geroepenY Van 'het strijdlustig-feministische karakter, waardoor de
liberale Vrouwengroep vóór de Tweede Wereldoorlog zich kenmerkte', 12 was in de eerste decennia van het bestaan van de
organisatie weinig te bespeuren.
In februari 1949 werd de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) opgericht. Het initiatief hiertoe lag bij het hoofdbestuur van de VVD. Naast de latere partijsecretaris Dettmeijer
speelde ook het Tweede Kamerlid Korthals, die zijn sporen in de
BJL had verdiend en die tot vertrouwensman en beschermheer van
de JOVD zou uitgroeien, hierbij een rol. 13 Ondanks deze bemoeienis en een startsubsidie van f 4.000,- was de JOVD met instemming van de VVD onafhankelijk. Later zou de jongerenorganisatie
zich wel eens zelfstandiger opstellen dan de partij lief was.
In 1953 werd in het gemis van een wetenschappelijk bureau,
waarover de andere grote partijen wel beschikten, voorzien met
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de oprichting van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting. Deze stichting, die formeel geen banden onderhield met de VVD, had zich
als taak gesteld vanuit de liberale optiek politiek-wetenschappelijk
onderzoek te verrichten.
Het bouwwerk van nevenorganisaties werd in 1955 voorlopig voltooid toen de stichtingsacte van het 'Liberaal Reveil' de notaris
passeerde. Deze stichting wenste geheel onafhankelijk door middel
van de uitgave van het blad Liberaal Reveil de uitwerking en
verbreiding van de liberale beginselen te bevorderen. Mede omdat
de Teldersstichting behoefte had aan een medium voor haar wetenschappelijke publikaties werd in 1962 door beide stichtingen overeengekomen Liberaal Reveil gezamenlijk uit te geven. Deze samenwerking zou in 1969 worden beëindigd.

De Indonesische kwestie
'Sociale, economische of financiële vraagstukken hielden ons niet
verdeeld. Steeds weer was het het Indische probleem dat moeilijkheden schiep', stelde Stikker achteraf in zijn Memoires bitter vast. 14
Als het zwaard van Damocles hing in de eerste jaren van haar
bestaan het koloniale vraagstuk boven de VVD, die als regeringspartij voor de oplossing van dit probleem medeverantwoordelijkheid droeg. Onenigheid in de achterban over de opstelling inzake
de onafhankelijkheidskwestie deed de partij op haar grondvesten
schudden.
Dat de verhouding met Indonesië aan herziening toe was, werd
binnen de VVD ook door velen wel ingezien. De tegenstellingen
ontstonden echter op het punt van de staatkundige vorm, waarin
de nieuwe verhouding moest worden gegoten. Nederland was met
de Republiek Indonesië overeengekomen dat er een Unie zou
worden gevormd tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
nog te constitueren Verenigde Staten van Indonesië (waarvan de
Republiek Indonesië een onderdeel zou uitmaken). De rechtervleugel van de VVD wenste aanvankelijk niet verder te gaan dan een
vorm van zelfbestuur voor Indonesië. Met grote tegenzin bekeerde
zij zich tot de constructie van een Unie, op voorwaarde dat de
Nederlandse regering een stevige vinger in de pap zou houden. In
het verkiezingsprogramma van 1948 leek aan deze eis van een
'zware' Unie te zijn voldaan, maar nadien moest de interne oppositie tandenknarsend toezien hoe de partij - naar haar mening 67

van lieverlee van dit uitgangspunt afgleed.
Aan de stellingname van de oppositie, die vooral in Twente,
Amsterdam en Den Haag was gesitueerd, was eigenbelang niet
geheel vreemd. In de afdeling Enschede - waar vooral de textielfabrikanten in actie kwamen - en Amsterdam - met veel partijleden 'die vanouds grote belangen hadden in de Indische archipeld5 - zullen economische motieven zeker een rol hebben
gespeeld. Daarnaast versterkten ook teleurgestelde 'oud-Indisch
gasten' de rijen van de oppositie. In de afdeling Den Haag bijvoorbeeld leefde de ongerustheid over de gang van zaken vooral bij de
'honderden leden, die het grootste gedeelte van hun leven in Indië
hebben doorgebracht'. 16
Vergeleken met de achterban was men in de top van de VVD
gevoeliger voor de politieke realiteiten en mogelijkheden van het
moment, hetgeen zich uitte in een pragmatische, gematigde visie
op het Indische probleem. Partijvoorzitter Stikker, die na de oorlog
Indonesië verschillende malen had bezocht, erkende 'dat het geen
zin had te proberen Indonesië vast te houden door het als soevereine staat in een 'zware' Unie aan Nederland te binden' Y Ook Oud
was bereid de situatie - zij het zonder enige vreugde - als een
voldongen feit te aanvaarden. De VVD zou aan de soevereiniteitsoverdracht moeten meewerken om te redden wat er nog te redden
viel. Bovendien wilde Oud - net als Stikker - zijn gezichtsveld
niet laten verengen door de koloniale kwestie. Beiden zagen in dat
een meegaande opstelling in de toenmalige politieke omstandigheden de VVD een wezenlijk uitzicht op regeringsdeelname bood,
waardoor de liberalen zich van invloed op de wederopbouw van
Nederland konden verzekeren. 18 Nadat de kamerfracties zich in
eerste termijn hadden verenigd met de voor de totstandkoming van
de Nederlands-Indonesische Unie noodzakelijke grondwetswijziging, werd instemming van de VVD in tweede lezing afhankelijk
gesteld van het te voeren regeringsbeleid. Deze taktiek wierp
vruchten af: na de Tweede Kamerverkiezingen van juli 1948,
die in verband met de grondwetsherziening waren uitgeschreven,
maakte de VVD met Stikker als minister van Buitenlandse Zaken
haar opwachting in de regering.
De onenigheid in de VVD tussen de rekkelijken en preciezen
inzake Indonesië trad in de zomer van 1948 regelmatig op de
voorgrond, zoals bijvoorbeeld tijdens de campagne voor de Kamer-
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verkiezingen. De afdeling Amsterdam, één van de verzetshaarden,
voerde de propaganda op eigen houtje. Met leuzen als 'De Republiek Indonesië. Hebt u er ook zo genoeg van?' en 'Het roer moet
om' suggereerde zij dat de VVD een geheel ander beleid voorstond
dan dat waarop de partij zich in haar program had vastgelegd.
Teruggekeerd van een oriëntatiereis door Indonesië bemerkte partijvoorzitter Stikker tot zijn ongenoegen, dat de VVD zich tijdens
zijn afwezigheid verder had vastgebeten in de 'zware' Unie. 19 Nog
groter was zijn verontwaardiging toen hij in Amsterdam de affiches
met de genoemde leuzen zag hangen. Slechts met moeite kon hij
tijdens een partijbestuursvergadering ervan weerhouden worden op
te stappen. Het incident luidde het begin in van een gespannen
relatie met Oud, die tot dan toe zeer vriendschappelijk was geweest.
Stikker verweet Oud dat deze Amsterdam niet tot de orde had
geroepen. Oud, die in de bewuste periode op vakantie was,
beweerde echter dat partijsecretaris Rutgers, die zijn goedkeuring
zou hebben verleend, hem nooit had geraadpleegd. 20 Overigens was
de afdeling Amsterdam niet zo eenvoudig tot de orde te roepen,
omdat zij zich als zelfstandige vereniging had geconstitueerd.
Na de verkiezingen bleven de spanningen in de VVD zich ophopen.
Doelwit van de interne oppositie was met name Stikker, die als
minister van Buitenlandse Zaken nauw bij de Indonesische kwestie
betrokken was. Toen aan het begin van 1949 na een periode
van vijandelijkheden onderhandelingen tussen Den Haag en de
Republiek Indonesië op gang kwamen, leken de bangste vermoedens van de oppositie te worden bevestigd. Op de algemene
vergadering van april getuigden enkele moties van de toegenomen
bezorgdheid, maar partijvoorzitter Oud wist de indieners ertoe te
bewegen hun moties in te trekken. In zijn verweer beriep Oud zich
voortdurend op de gescheiden verantwoordelijkheden van fractie
en partij. Omdat de liberale volksvertegenwoordigers een eigen
mandaat hadden, kon de achterban van de VVD haar parlementariërs niet het stemgedrag voorschrijven.
In de tweede helft van 1949 kwamen in Den Haag vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, de Republiek en andere delen
van Indonesië bijeen voor een Ronde Tafel Conferentie, die uiteindelijk zou resulteren in de soevereiniteitsoverdracht. Naarmate
deze beraadslagingen hun ontknoping naderden, steeg de onrust
in de VVD. In alle geledingen van de partij was er verzet. De
voorzitter van de JOVD, De Blaey, viel in krasse bewoordingen
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het beleid van de VVD aan. Hij werd door zijn medebestuursleden
prompt geschorst. De kamercentrale Arnhem nodigde de besturen
van andere kamercentrales uit voor een bijeenkomst waarop het
dagelijks bestuur om opening van zaken kon worden gevraagd. De
besturen van de afdelingen Den Haag, Amsterdam en Rotterdam
waren in onderling overleg getreden over de in hun achterban
levende onrust die zo groot was geworden, dat zij 'nauwelijks meer
wisten, hoe zij de storm het hoofd moesten bieden'. 21
Het hoofdbestuur stelde zich nogal star op. Ondanks verzoeken
daartoe van vele afdelingen weigerde het aanvankelijk opheldering
te verschaffen. Pas in oktober werd in Utrecht een vergadering
belegd waarop partijleden met bestuur en kamerfracties over het
beleid inzake Indonesië van gedachten zouden kunnen wisselen.
Later die maand werd op aandringen van de kamercentrale Haarlem in Amsterdam een buitengewone algemene vergadering gehouden, waarop circa 1.200 afgevaardigden en belangstellenden bijeenkwamen. De oppositie, die zich voor deze gelegenheid had 'gebundeld', eiste dat de VVD zich uit de regering zou terugtrekken,
omdat op de Ronde Tafel Conferentie Indonesië zou worden
verkwanseld. Het hoofdbestuur, dat in de hoofdstad een uitwedstrijd speelde, sloot de eerste en laatste daadwerkelijke krachtmeting met de oppositie winnend af. De door de 'gebundelde oppositie' ingediende motie van afkeuring werd 'met duidelijke meerderheid verworpen', aldus de notulen. 22 Geheel gerust op een goede
afloop was men overigens niet geweest. Vóór de vergadering had
ondervoorzitter Van Riel er op aangedrongen dat het hoofdbestuur
intensief overleg zou voeren met de besturen van de kamercentrales, 'om ongelukken zoveel mogelijk te vermijden'. 23
De nederlaag die de oppositie was toegebracht betekende nog niet
haar nekslag. Met de moed der wanhoop poogde zij in november
de instemming van de VVD met de uitkomsten van de Conferentie
nog af te wenden. In een open brief aan het adres van Oud
trokken zo'n zeventig partijleden van leer tegen de beklonken
overeenkomst. Von Baumhauer, één der leiders van de 'gebundelde
oppositie', poogde de VVD onder druk te zetten, 'opdat het
doodvonnis over Indonesië en Nederland beide alsnóg ongetekend
blijve'. 24 In een oproep in De Telegraaf dreigde hij met de vorming
van een nieuwe liberale partij. Het dagelijks bestuur van de VVD
reageerde bliksemsnel. VVD-leden onder de ondertekenaars van
de oproep die volhardden in hun opstelling werd het royement in
het vooruitzicht gesteld. Ter verantwoording geroepen door het
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hoofdbestuur toonde Von Baumhauer evenwel geen enkel berouw
over zijn initiatief, waarop Oud hem op staande voet uit de partij
wilde zetten. Toen het bestuur de tijd voor een dergelijke beslissing
nog niet rijp achtte, kondigde Oud aan als voorzitter op te zullen
stappen. De zaak werd gesust en Oud sprak er zijn spijt over uit
dat hij de portefeuillekwestie had gesteld. 25 Van Baumhauer werd
uiteindelijk toch als lid geschrapt; van het 'Voorlopig Comité van
Actie voor de oprichting van een Liberale Partij' waarvan hij
voorzitter was werd weinig meer vernomen.
In december 1949 stemden de liberale fracties in de Staten-Generaal
beide en bloc in met de soevereiniteitsoverdracht. Over de status
van Nieuw Guinea, dat buiten de overdracht was gehouden, zou
later worden beslist. De VVD kon nu de balans opmaken. Als
pluspunt kon worden genoteerd dat de partij haar eenheid had
weten te bewaren, een prestatie die in het algemeen aan Oud werd
toegeschreven. 'Oud is meer leider dan voorzitter; in casu hadden
wij dat nodig', stelde ondervoorzitter Van Riel terugblikkend vast. 26
De oppositie daarentegen oordeelde over Ouds taakopvatting geheel anders. Hem werd verweten op 'semi-dictatoriale wijze' de
partij in het gareel te houden en zijn onmiskenbare voorzitterskwaliteiten aan te wenden om vergaderingen naar zijn hand te zetten.Z7
Daarbij raakte de vereniging van het voorzitterschap van de partij
en dat van de Tweede Kamerfractie in één persoon eveneens in
het geding.
Voor het handhaven van de eenheid van de VVD moest evenwel
een prijs worden betaald. In de eerste plaats boekte de partij
ledenverlies. Ofschoon naar schatting van de partijsecretaris het
ledental in 1949 in totaal met 400 zou zijn gedaald, lijkt het aantal
bedankjes ten gevolge van de Indonesische kwestie veel groter,
gezien het verlies van 'ongeveer 150 leden' alleen al in Den Haag
en 'een 250-tal opzeggingen' in Amsterdam. Het partijorgaan moest
eveneens een gevoelige veer laten. In financieel opzicht werd
gevreesd voor een terugslag in de giften en bijdragen. Tenslotte
hadden alle perikelen hun uitwerking op de basis niet gemist; zo
werd vanuit Den Haag gemeld dat 'bij vele leden grote apathie'
heerste. 28

Conflict Oud-Stikker

Wie nu verwacht had dat na de regeling van de Indonesische
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kwestie de rust in de VVD weer zou keren, kwam bedrogen
uit. De vraag welke houding Nederland na de onafhankelijkheid
tegenover Indonesië diende aan te nemen, zou uitmonden in een
breuk tussen Oud en Stikker. Waar de één zich vooral liet leiden
door binnenlandse en partijpolitieke overwegingen, was voor de
ander de internationale situatie het politiek vertrekpunt.
Nadat zij al in mei 1950 over Indonesië met elkaar in botsing waren
gekomen, kwamen Oud en Stikker aan het begin van 1951 lijnrecht
tegenover elkaar te staan, toen de toekomstige status van NieuwGuinea moest worden bepaald. In de wijdse optiek van Stikker
was deze kwestie niet meer dan een 'detail' in de gespannen
internationale verhoudingen. Hij was desnoods bereid dit rijksdeel
over te dragen aan Indonesië. Voor Oud was dit niet acceptabel.
Volgens een hoofdartikel in het partijblad kon er eenvoudigweg
'geen sprake zijn van overdracht der souvereiniteit aan Indonesië, in
geen enkele vorm'. 29 Een door het kabinet voorgestelde, Indonesië
enigszins tegemoetkomende tussenoplossing werd eveneens van de
hand gewezen. Oud viel Stikker aan vanwege het feit dat hij dit
beleid voor zijn rekening had genomen? 0 Op een bijeenkomst van
het dagelijks bestuur met de beide kamerfracties en minister Stikker
zei Oud recht op de man af 'dat hij liever heeft, dat Stikker
ophoepelt', 31 hoewel het Stikker uiteraard vrij stond naar eigen
goeddunken te handelen. De motie van afkeuring van de Tweede
Kamerfractie die in het vooruitzicht was gesteld, werd eind januari
door Oud in het parlement ingediend. Ofschoon die motie werd
verworpen stapte Stikker toch op, omdat ondanks zijn klemmende
beroep op de liberale fractie om tegen te stemmen, deze zich voor
het heengaan van haar geestverwante bewindsman had uitgesproken. Tijdens de op de crisis volgende kabinetsformatie kon op het
nippertje worden voorkomen dat Stikker als lid van de VVD zou
bedanken, doordat Oud - met onverholen tegenzin - aan zijn
verlangens inzake de samenstelling van het nieuwe kabinet tegemoet kwam. 'Een breuk tussen Oud en Stikker zou een storm
verwekt hebben en ook in de partij een breuk ten gevolge hebben',
zo vreesde Oud. 32
Stikker was diep ontgoocheld over de hele gang van zaken en
voelde zich in de steek gelaten door zijn partij. Afgezien van
partijsecretaris Rutgers, die hij tot zijn vertrouwelingen rekende,
had hij het idee dat hij in de top van de VVD min of meer
geïsoleerd stond. Zijn angst in 1948, dat hij door de ruil van het
partijvoorzitterschap voor een ministerspost zijn invloed op de
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partijlijn zou verliezen, bleek achteraf gegrond. De VVD was onder
Oud in de sporen van de LSP getreden en 'een negativistisch
instituut geworden, dat meent met kleine partijpolitiek iets te
kunnen bereiken' ,33 aldus Stikker. Later zou Stikker de plaatsbepaling van de VVD aan het begin van de jaren vijftig, toen zij
nadrukkelijk toenadering zocht tot de protestants-christelijke partijen, kwalificeren als een 'ruk naar rechts'. Zelf zou hij hebben
behoord 'tot de meest linkse hoek van de partij'?4 Veel meer dan
Stikker was Oud beducht voor het 'staatssocialisme' van de PvdA,
dat zou eindigen in 'staatsslavernij'. In 1950 had Oud het idee van
de 'Derde Macht' gelanceerd, een samenwerkingsverband tussen
VVD, ARP en CHU dat een tegenwicht zou bieden aan roomsen
en vooral roden. Zijn vondst sloeg niet aan bij de andere partijen.
Nadat de VVD in 1952 in de oppositie was gegaan omdat zij niet
langer als gevelversiering van de rooms-rode coalitie wilde dienen,
voerde zij fel propaganda tegen de PvdA. De verkettering bereikte
in 1959 haar hoogtepunt, toen Oud de socialisten uitsloot van
mogelijke regeringssamenwerking. Pas in de jaren zeventig zou
deze blokkade weer worden opgeheven. 35
In 1952, nadat hij nog een jaar als minister van Buitenlandse Zaken
was opgetreden, keerde Stikker alsnog de Nederlandse politiek inclusief de VVD - teleurgesteld de rug toe. Hij verkoos een
internationale loopbaan die in de functie van secretaris-generaal
van de NAVO zijn bekroning zou vinden. Pas aan het einde van
de jaren vijftig werd het conflict met Oud weer bijgelegd. Het zou
echter nog tot 1972 duren voordat Stikker weer lid werd van de
VVD.

Het tijdperk-Oud

In de jaren vijftig was Oud oppermachtig in de VVD. In de
partijtop was er eigenlijk maar één persoon die zich met hem kon
meten: Van Riel, die in 1949 Oud als ondervoorzitter was opgevolgd. Verbaal en intellectueel zeker aan Oud gewaagd speelde
Van Riellange tijd de tweede viool, overeenkomstig hun onderlinge
taakverdeling: de partijvoorzitter concentreert zich op de politieke,
de ondervoorzitter op de organisatorische zaken. Hun verstandhouding verslechterde eigenlijk pas aan het einde van de jaren vijftig
toen Van Riel actiever tegenspel ging bieden.
Aanvankelijk was men in de partijleiding over het vaak solistische
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optreden van Oud niet zo te spreken. In het eerste jaar van Ouds
voorzitterschap werd er geklaagd dat het dagelijks en hoofdbestuur
te weinig bij elkaar zouden komen. Oud kreeg te verstaan dat in
de VVD 'de leiding geschiedt en de verantwoordelijkheid gedragen
wordt door een collectief apparaat'. 36 De vermaning leverde weinig
op. Nadat de partijvoorzitter de VVD heelhuids door de Indonesische kwestie had geloodst - hetgeen zijn prestige zeker had
vergroot - consulteerde hij in de jaren vijftig slechts sporadisch
zijn bestuur. De reglementenwijziging in 1955 die voorschreef dat
dagelijks en hoofdbestuur frequenter bijeen moesten komen, deed
hier weinig aan af. Wanneer men al bijeenkwam, dan was het
hoofdzakelijk om zonder al te veel discussie in te stemmen met
datgene wat Oud had beschikt. 37
Op de algemene vergadering van 1950 was Ouds positie nog ter
discussie gesteld. Hem werd verweten dat hij als partijvoorzitter
'soms in het debat medestanders met schijnargumenten afmaakt'. 38
Er gingen stemmen op om het voorzitterschap van de partij en van
de Tweede Kamerfractie onverenigbaar te 'verklaren, maar alles
bleef bij het oude. Hoewel de kwestie van de 'personele unie' nog
wel eens opdook, werd daarna op de algemene vergaderingen
doorgaans weinig weerwerk meer geleverd tegen Ouds eigenzinnige
optreden. Moeiteloos werd hij steeds weer bij enkele kandidaatstelling en onder applaus herkozen als voorzitter van de VVD. In het
hoogste partijorgaan werden overigens toentertijd maar zelden
harde noten gekraakt. De bijeenkomsten hadden 'meer het karakter. .. van een blije reünie dan van een eerlijk en open beraad',
aldus een betrokkene. 39 Van Riel herinnerde zich dat er altijd een
gemoedelijke sfeer heerste. 'Men onderging buitengewoon weinig
van een choc des opinions. Men was het altijd bijzonder eens en
het waren daarom altijd prettige vergaderingen'. 40
Eigenlijk had Oud meer belangstelling voor de VVD als kiesvereniging dan als partijorganisatie. 'De partij interesseerde hem niet
bijzonder; het ging allemaal om de Tweede-Kamerfractie', zo
meende Van Riel. 41 Om die reden hield Oud bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen en bij de opstelling van
de verkiezingsprogramma's een vinger aan de pols. Vanaf de
oprichting van de VVD werd het ontwerp-partijprogram door Oud
zelf opgesteld. Wilde zo'n manifest consistent en leesbaar zijn, dan
moest het uit één pen vloeien, aldus Oud. 42 Omdat hij na de
verkiezingen met dat program als richtsnoer de kamerfractie moest
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leiden, was het een uitgemaakte zaak wie voor het auteurschap
in aanmerking kwam. De algemene vergaderingen waaraan de
ontwerpen werden voorgelegd gingen zonder al te veel problemen
akkoord; tot 1963 werd er geen enkel door de partijtop ontraden
amendement aangenomen. 43
Mede door zijn 'dubbelfunctie' was Oud bij de kandidaatstelling
eveneens van een doorslaggevende stem in het kapittel verzekerd.
Als fractievoorzitter reglementair uitgesloten van de verkiezingsraad leidde Oud in zijn hoedanigheid van partijvoorzitter deze
bijeenkomsten. Met het argument dat de fractie representatief en
evenwichtig moest worden samengesteld, verdedigde Oud een
centralistische kandidaatstelling. Het aantal te verwachten kamerzetels was gereserveerd voor een kopgroep van 'functioneel' aangewezen 'algemene kandidaten'; het restant werd opgevuld met door
de kamercentrales voorgedragen 'gewestelijke' kandidaten, van wie
op grond van hun regionale bekendheid een electorale zuigkracht
verondersteld werd. 44 In de praktijk kwam deze werkwijze erop
neer dat de zittende kamerleden die op Ouds gunst konden rekenen
op zijn aanbeveling vrijwel automatisch in aanmerking kwamen
voor de verkiesbare plaatsen. Over de invulling van de plaatsen
daaronder konden de kamercentrales vechten.
Ook in de kamerfractie was Ouds wil wet. In de Tweede Kamer
liet hij zijn fractieleden de vrije hand, zolang hun inbreng strookte
met de politieke lijn die door hemzelf werd uitgestippeld. Wezenlijke politieke beslissingen nam hij alleen. Dat deze werkwijze niet
ieders goedkeuring wegdroeg bleek al tijdens de kabinetsformatie
van 1948, toen de kamerfractie werd overrompeld door het bericht
dat Stikker als minister tot het kabinet was toegetreden. Onomwonden gaf het kamerlid mevrouw Fortanier-de Wit Oud te kennen
dat zij de indruk had 'dat de fractieleden blijkbaar wèl goed genoeg
zijn voor het voorbereidende en kleine werk, doch uitgesloten
worden als het gaat om de grote lijnen en de definitieve beslissingen'.45 Een blijvend effect heeft deze aanklacht niet gehad, want
bij de formatie in 1959 - de eerstvolgende waarin de VVD
ministers mocht leveren - wees Oud eigengerechtig de ministerskandidaten aan. 46
Op grond van hun volstrekt verschillende verantwoordelijkheden
was Oud niet gediend van een innige band tussen partij en fractie.
Parlementariërs waren geen mandatarissen van een partij, maar
volksvertegenwoordigers die zonder last of ruggespraak moesten
handelen. Sinds 1954 was er niettemin enig geïnstitutionaliseerd
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overleg tussen kamerfractie en dagelijks bestuur van de VVD. Een
enkele keer per jaar kwam men bijeen om over weinig actuele,
algemene politieke vraagstukken van gedachten te wisselen. Dat
door de 'personele unie' van het voorzitterschap van partij en
kamerfractie de door Oud voorgestane scheiding der verantwoordelijkheden niet waterdicht was, werd door hem niet erkend. In
de verhouding tussen kamerfractie en regering betoonde Oud
zich eveneens een warm voorstander van dualisme. Overleg met
geestverwante bewindslieden werd tot een minimum beperkt tot
groot verdriet van bijvoorbeeld Stikker, die nooit wist welk standpunt Oud in het parlement tegenover hem zou innemen. 47
Kamercentrales
Vergeleken met de vooraanstaande plaats die de kamercentrales
vanaf 1963 in de VVD zouden bezetten, nam dit gremium in de
jaren vijftig in de partijorganisatie een tweederangs positie in.
Onder Ouds leiderschap was voor de regionaal georiënteerde
kamercentrales weinig eer te behalen. Toch was hun invloed in
deze periode niet nihil. In de procedures met betrekking tot de
samenstelling van het hoofdbestuur en van de Tweede Kamerfractie
werden zij gehoord en konden zij kandidaten suggereren. Het
resultaat was evenwel bescheiden. In de Tweede Kamer drongen
maar zelden typisch regionale kandidaten door en het hoofdbestuur,
waarin de regio's tot op zekere hoogte informeel wèl vertegenwoordigd waren, kwam slechts af en toe bijeen. Soms ontbrandde bij
de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer over de niet direct
verkiesbare plaatsen een strijd tussen de kamercentrales, waarbij
het westen vaak tegenover de periferie kwam te staan. 48 Tussen
regio's werden kongsi's gevormd en afspraken gemaakt om bepaalde kandidaten in het zadel te brengen. 49 Hoewel de toekomstige
kamerzetels in de regel bijna allemaal waren vergeven, betrof het
hier niet altijd een schijngevecht. In 1959 bijvoorbeeld, toen de
VVD electoraal in de lift zat, werd het conflict om de bezetting
van de veertiende plaats op de lijst tussen de kamercentrales
Rotterdam en Groningen in het voordeel van de laatste beslecht,
waardoor de noordelijke kandidaat na de verkiezingen zijn opwachting in de Kamer kon maken.
Reglementair hadden de kamercentrales geen zeggenschap bij de
verkiezing van het hoofdbestuur. Formeel gold na de oprichting
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van de VVD de door de PvdV in 'bindende notulen' vastgelegde
bepaling dat leden van het hoofdbestuur 'regionaal worden gekozen', niet meer. 50 Partijsecretaris Rutgers herinnerde er in 1948
aan, 'dat de samenstelling van het Hoofdbestuur uitdrukkelijk niet
op regionale basis is opgesteld; daarvoor heeft onze partij een
partijraad'. 51 Toch kwam van het principe dat bij de benoeming
van de bestuursleden gelet zou moeten worden op hun maatschappelijke en niet op hun geografische herkomst, in de praktijk weinig
terecht. Vanaf het prille begin speelde de woonplaats van de
kandidaat bij de hoofdbestuursverkiezing een rol. Een goede geografische spreiding van de leden werd dermate vanzelfsprekend,
dat een commissie die in 1958 een reglementswijziging moest
voorbereiden ervan afzag een uitdrukkelijke bepaling betreffende
regionale vertegenwoordiging op te nemen, omdat deze in de
praktijk al voldoende zou bestaan. 52 Ook bij de hoofdbestuursverkiezingen werd er tussen kamercentrales bij tijd en wijle overleg
gevoerd.
Afgezien van de verkiezingen voor hoofdbestuur en Tweede Kamer
bemoeiden de kamercentrales zich verder weinig met de partijlijn.
Er waren wel onderlinge contacten tussen de kamercentrales. Ten
tijde van de Indonesische kwestie waren de regionale besturen na overleg met Oud - ooit bij elkaar gekomen zonder zich evenwel
nadrukkelijk in het strijdgewoel te mengen. In de jaren vijftig
kwamen de secretarissen van de kamercentrales regelmatig bijeen
om over organisatorische kwesties als ledenwerving en propaganda
van gedachten te wisselen. Om een oogje in het zeil te kunnen
houden werden deze vergaderingen sinds 1952 bijgewoond door een
afvaardiging van het hoofdbestuur van de VVD. Verder ontmoetten
vertegenwoordigers van de kamercentrales elkaar regelmatig in de
partijraad. Pogingen om bij de reglementenwijziging van 1955 het
aandeel van de kamercentrales in de partijraad met een derde
te vergroten door de secretarissen van het kamercentralebestuur
qualitate qua af te vaardigen, kregen onvoldoende steun.
Aan het einde van de jaren vijftig traden de voorzitters van de
kamercentrales langzamerhand wat naar voren. Niet alleen namen
zij meer aan het secretarissen-overleg deel; ook werden zij in 1959
door het hoofdbestuur geraadpleegd in verband met de bijzondere
kandidaatstellingsprocedure voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen.
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Opgaande lijnen

Gemeten over het gehele tijdvak waarin Oud als lijsttrekker bij de
Tweede Kamerverkiezingen optrad, wist de VVD haar electorale
bereik te vergroten; in kwantitatief opzicht aanzienlijk, geografisch
gezien wat aarzelend. Bij haar debuut in 1948 behaalde de VVD
8,0% van de stemmen, goed voor acht zetels (twee meer dan de
PvdV in 1946). In de jaren vijftig bleef de kiezersaanhang na een
lichte groei aanvankelijk stabiel: zowel in 1952 als in 1956 bleef de
VVD steken op 8,8 %. Dat de partij in 1956 toch van negen naar
dertien zetels steeg was het gevolg van de uitbreiding van het
aantal leden van de Tweede Kamer tot 150. Op gemeentelijk en
provinciaal niveau vertoonde zich een zelfde patroon: na enige
groei ten opzichte van de PvdV zette in de jaren vijftig een zekere
stabilisatie in. In het aan zuilen gekluisterde electoraat traden
weinig verschuivingen op. Aan het einde van de jaren vijftig begon
het bestel echter de eerste scheurtjes te vertonen.
In 1958 boekte de VVD in de gemeenteraads- en Statenverkiezingen zeer gunstige resultaten. Deze opgaande lijn werd een jaar
later voortgezet bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen, die
waren uitgeschreven na de val van het laatste kabinet-Drees. De
VVD oogstte de vruchten van haar jarenlange oppositie tegen de
rooms-rode coalitie en werd met maar liefst negentien zetels
(12,2 %) de derde partij van Nederland. Na zeven magere jaren
zonder wezenlijke invloed op de landspolitiek braken nu de vette
jaren van regeringsdeelname aan. De VVD loste in 1959 de
PvdA, die zij jarenlang te vuur en te zwaard had bestreden, als
regeringspartner van de confessionele partijen af en trad toe tot
het kabinet-De Quay.
De geografische spreiding van het liberale electoraat hield lange
tijd halt bij de Moerdijk. Slechts met de grootste moeite wist de
VVD in de jaren vijftig in de katholieke bolwerken Brabant en
Limburg voet aan de grond te krijgen. Nog in 1956 kwam de VVD
in de zuidelijke kieskringen met een identieke lijst uit. Geleidelijk
aan nam het stemmental in de twee zuidelijke provincies toe; in
Noord-Brabant, waar de VVD sinds 1950 met één zetel in de
Provinciale Staten vertegenwoordigd was, iets overtuigender dan
in Limburg. Pas in 1962 zou de VVD - zonder succes overigens in deze laatste provincie bij de Statenverkiezingen met een lijst
uitkomen.
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Het ledental van de VVD vertoonde in deze periode grosso modo
een stijgende lijn. Aan het begin van de jaren vijftig was het
ledental door de Indonesische perikelen tot - waarschijnlijk niet veel meer dan 20.000 teruggevallen. 53 Mede door enkele
grootscheepse ledenwerfcampagnes groeide de VVD aanzienlijk
vanaf 1952, toen zij in de oppositie terugkeerde, tot 30.000 in 1956
en tot circa 35.000 aan het einde van de jaren vijftig. Het aantal
afdelingen nam in die periode belangrijk toe: van 305 in 1950 tot
407 in 1960. Ook in dit opzicht verliep de penetratie van het
katholieke zuiden niet stormachtig: in Limburg werd pas tien jaar
na de totstandkoming van de VVD in 1958 de eerste afdeling een
feit.
De snelle toename van het aantal leden miste haar uitwerking op
de sfeer in de VVD niet. Dettmeijer, de toenmalige algemeen
secretaris, wilde niet verhelen 'dat met de groei van duizenden de
intimiteit van het verenigingsleven teloor gaat. Het karakter van
een partij die zo sterk groeit, verandert en dat brengt problemen
met zich mee'. 54

Partijorganisatie
De traditionele liberale afkeer van een hechte partijorganisatie
werkte nog lange tijd door in de VVD. Fockema Andreae omschreef de VVD in het midden van de jaren vijftig ooit als 'een
gezellige club van aardige mensen ... , met een partij-apparaat dat
op vele plaatsen met plakband aan elkaar wordt gehouden'. 55 Niet
alleen lag de organisatiegraad (de verhouding tussen het aantal
leden van een partij en het aantal stemmen dat op die partij is
uitgebracht) van de VVD vergeleken met andere partijen laag. 56
Ook de bereidheid van de leden om zich in meer of mindere mate
actief in te zetten was niet altijd overweldigend. Dat organisatorische discipline tegen de liberale inborst indruiste moesten de
algemeen secretaris en de penningmeester regelmatig constateren
wanneer afdelingen hun ledental niet opgaven, hun jaarverslag niet
opstuurden of hun contributie niet afdroegen. Ongetwijfeld zal
ook nonchalance hierbij een rol hebben gespeeld. Doordat deze
reglementaire verplichtingen nogal eens werden verzaakt, was het
in de jaren vijftig voor de partijsecretaris niet eenvoudig om zich
een beeld te vormen van de toestand in de partij. In sommige jaren
kon het ledental niet eens bij benadering worden vastgesteld.
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Overigens vermocht zelfs de kandidaatstelling voor de Tweede
Kamer de afdelingen niet altijd in groten getale in beweging
te brengen: aan deze procedure werd in 1948 en in 1952 door
respectievelijk 38 % en 52 % van alle afdelingen deelgenomen. 57
Jammerklachten van de partijsecretaris op de algemene vergadering
over de lauwheid van zoveel afdelingen kwamen vaak als een
boemerang bij de bestuurstafel terug. Van het secretariaat werd
een meer doortastend optreden tegenover nalatige afdelingen verlangd. In 1955 zouden deze afdelingen reglementair worden uitgesloten van het stemrecht op de algemene vergadering. Meer in het
algemeen was men van mening dat van het partijbestuur weinig
bezieling uitging, hetgeen gezien de lage frequentie waarmee het
bijeen kwam niet echt verwonderlijk werd geacht.
In 1955 nam D.W. Dettmeijer het partijsecretariaat formeel over
van Rutgers, die al enige tijd wegens ziekte op non-actief stond.
Dettmeijer was wethouder in Den Haag en vanaf 11)48 voorzitter
van de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD.
Met deze persoonswisseling kwam aan de functie van bezoldigd
partijsecretaris een einde; in tegenstelling tot zijn voorganger maakte Dettmeijer als honorair algemeen secretaris deel uit van het
dagelijks bestuur. Eén van de belangrijkste wapenfeiten van Dettmeijer was de organisatie van de 'VVD-dagen', massaal bezochte
toogdagen die de partij een nieuw elan moesten geven. Verder was
hij de stuwende kracht achter de aansluiting van de VVD bij de
Liberale Internationale in 1960.
Op organisatorisch gebied veranderde er door de wisseling van de
wacht in het partijsecretariaat weinig. Zo er al serieuze plannen
bestonden om de partijorganisatie te moderniseren en aan te passen
aan de eisen des tijds, werden deze gedwarsboomd door het
geldgebrek waarmee de VVD voortdurend kampte. Op het partijbureau, dat geleid werd door mevrouw Van Everdingen, werkten
enkele full-time betaalde krachten, onder wie - sinds 1954 - de
'organisator/-propagandist' Van Vlaardingen. Verder waren er nog
een aantal regionale propagandisten in het land werkzaam. Toch
zou het tot aan het begin van de jaren zestig duren voordat de
propagandavoering met de instelling van een landelijke propagandacommissie meer aandacht kreeg. 58 In die periode kwam ook de
kadervorming, lange tijd als 'onliberaal' beschouwd, van de grond. 59
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JOVD in de jaren vijftig
De groei van de JOVD kwam voorzichtig op gang. Twee jaar na
haar oprichting in 1951, telde zij nog maar 350 leden. In het midden
van de jaren vijftig was dit aantal evenwel gestegen tot 1.600 à
1.800. 60 Deze periode van forse groei viel samen met het voorzitterschap van Roethof (1952-1956), onder wiens actieve leiding de
JOVD zich ontwikkelde tot luis in de pels van de VVD. Binnen
de jongerenorganisatie was men niet zo ingenomen met de koers
van de partij. Nadat diverse pogingen om te komen tot een
gedachtenwisseling over organisatorische en programmatische
kwesties op niets waren uitgelopen, wendde de JOVD zich in juni
1954 in een open brief tot het hoofdbestuur van de VVD. Hoewel
ontstemd over deze wijze van benaderen besloot de partijleiding
in te gaan op de uitnodiging tot een gesprek.
In de beraadslagingen tussen de besturen van de JOVD en de
VVD die in 1955 plaats vonden, nam de jongerenorganisatie, die
onder meer werd vertegenwoordigd door Roethof en Nordlohne,
geen blad voor de mond. In de eerste plaats werd het de VVD
aangewreven dat de ouderen er de dienst uitmaakten, waarmee de
doorstroming vanuit de JOVD werd geblokkeerd. Verjonging van
de partij was derhalve gewenst, wanneer men wilde voorkomen
dat talentvolle jongeren zich teleurgesteld van de partij zouden
afwenden. De statutenwijziging van 1955, die de zittingsduur van
hoofdbestuursleden van de VVD van vier tot drie jaar reduceerde
en de mogelijkheid van onbeperkte aansluitende herverkiezing
terugbracht tot één termijn, vermocht de JOVD weinig vertrouwen
in te boezemen, temeer omdat leden van het dagelijks bestuur
terstond en onbeperkt herkiesbaar bleven.
In de gesprekken betichtte Roethof de VVD er verder van dat zij
'in mentaal opzicht misschien nog teveel op de paden van de
Liberale Staatspartij doorwandelt'. 61 Wanneer de VVD pretendeerde werkelijk een volkspartij te zijn, moest zij niet vanuit de optiek
van de 'autocratische ondernemers' haar standpunt bepalen, maar
meer van een sociaal engagement blijk geven om tot de arbeiders
door te dringen. 62 Van een verkettering van de PvdA, zoals dat
op dat moment in de VVD bon ton was, wilden de jonge liberalen
niets weten. Omdat van deelname in een confessionele regering
weinig liberale baat werd verwacht, moest de mogelijkheid van
samenwerking met de PvdA worden opengehouden.
De sfeer waarin het beraad tussen beide delegaties verliep was niet
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altijd hartelijk. Zo nu en dan stond men enigszins wantrouwend
tegenover elkaar. Een jaar later, nadat Jacobse de voorzittershamer
van Roethof had overgenomen, verbeterde de verstandhouding
tussen VVD en JOVD aanmerkelijk.
Een deel van de kritiek op de partij werd teruggenomen en wat
overeind bleef, werd van scherpe kantjes ontdaan. De eerste
bespreking tussen beide organisaties na de voorzitterswisseling
begon met een knieval van Jacobse, die meedeelde dat niet alleen
de samenstelling van de JOVD-afvaardiging volkomen anders was,
maar dat deze de VVD ook positiever tegemoet wilde treden. 'De
wijze waarop destijds deze gesprekken zijn begonnen, acht de
huidige delegatie niet tactvol en de toon die werd aangeslagen,
verkeerd. Dat is nu veranderd'. 63 De toenadering tot de VVD die in het verlenen van het erevoorzitterschap aan Oud in 1957
symbolisch gestalte kreeg - werd door de achterban niet onverdeeld gunstig ontvangen. De discussie hoe de JOVD zich tegenover
de VVD had op te stellen hield echter aan. Een voorlopig hoogtepunt hierin was de motie van Hoogendijk in 1961, die de JOVD
in bedekte termen tot een meer loyale houding tegenover de
VVD maande. Ofschoon deze motie werd aangenomen wist het
hoofdbestuur van de jongerenorganisatie uitvoering ervan te omzeilen. Het ledental van de JOVD, dat na het hoogtepunt in het
midden van de jaren vijftig tijdens het voorzitterschap van Jacobse
in 1957 tot 1.000 was gezakt, nam nadien weer toe tot ongeveer
2.000 aan het begin van de jaren zestig. 64
Intussen had de teleurstelling over de geringe waardering voor
kritische inbreng in de VVD een aantal (gewezen) leden van de
JOVD geïnspireerd tot de uitgave van Liberaal Reveil, een
eigen, onafhankelijk discussieorgaan. In 1956 verscheen het eerste
nummer van het blad, dat een 'vernieuwende factor' begeerde te
zijn in de discussie over de eigentijdse vertaling en toepassing van
de liberale beginselen. De initiatiefnemers waren volgens Roethof,
één der gangmakers, van mening dat het in de VVD 'te gezapig
toeging en meer leven in de brouwerij noodzakelijk was'. Door de
partijleiding werd de hele onderneming argwanend gevolgd, vooral
vanwege het feit dat nogal wat als hervormingsgezind bekend
staande lieden erbij betrokken waren. De dreiging van 'dat blaadje
van jongeren', waarover Van Riel zo geringschattend sprak, werd
kennelijk zo serieus genomen, dat men nog zou hebben overwogen
zelf met iets dergelijks uit te komen. 65
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Conflict Oud- Van Riel

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1959 kon de
VVD tot grote tevredenheid stemmen. Drie liberale ministers,
Toxopeus, Van denBerghen Korthals (tevens vice-premier) traden
toe tot het kabinet-De Quay. De zo succesvol verlopen verkiezingen
en kabinetsformatie kenden evenwel een schaduwzijde. Een diepgaand meningsverschil tussen Oud en Van Riel over de inzet van
de VVD aan de onderhandelingstafel van de formateur zou niet
alleen hun persoonlijke verstandhouding vertroebelen, maar ook
de betrekkingen tussen de Eerste en Tweede Kamerfractie verstoren. De tegenstelling zou eveneens haar sporen in de partij achterlaten.
Mr. Harm van Riel (1907-1980) was afkomstig uit een familie,
waarin actieve betrokkenheid bij het liberalisme vanzelfsprekend
werd geacht. Als jurist was hij lange tijd werkzaam bij het bankiershuis Mees & Zoonen. Van Riel had zitting in het dagelijks bestuur
van de PvdV en van de VVD. In 1949 volgde hij Oud als ondervoorzitter op. Het lidmaatschap van de Provinciale Staten van ZuidHolland en zijn functie als Gedeputeerde combineerde hij bijna
twee decennia met het lidmaatschap van de Eerste Kamerfractie,
waarvan hij in 1958 voorzitter werd. Met zijn Drentse tongval en
zijn bolhoed was Van Riel een markante verschijning. In politiek
opzicht nam hij - staande op de rechtervleugel van de VVD - een
buitenpositie in. Wars van nieuwlichterij, verknocht aan tradities en
voorstander van een sterk overheidsgezag op het zedelijk terrein
noemde hij zichzelf een 'behoudend liberaal'. 66 Met het klimmen
der jaren ontpopte Van Riel zich meer en meer als het enfant
terrible van de VVD. Zijn conservatieve, vaak provocerende uitlatingen vielen niet overal in goede aarde, ook niet binnen de
VVD.
Hoewel het conflict tussen Oud en Van Riel op het eerste gezicht
leek te gaan over de vraag of de VVD al dan niet in de financieeleconomische hoek van de regering vertegenwoordigd diende te
zijn, draaide het in wezen om een eventueel ministerschap voor
Van Riel. De voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD
koesterde in stilte zekere ambities ten aanzien van een ministerspost. 67 Hij zag zich hierin gesteund door zijn fractie, die hem al in
een vroeg stadium pousseerde als minister van Financiën. Oud, als
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fractievoorzitter in de Tweede Kamer onderhandelaar namens de
VVD in de formatie, wilde van deze voordracht echter weinig
weten. Hij achtte zijn collega in de senaat wel capabel, maar niet
ministeriabel. Omdat Van Riel in confessionele kringen niet goed
zou liggen, kwam zijn naam niet voor op het lijstje van potentiële
liberale ministers dat Oud aan de formateur presenteerde. Van
Riel zelf was van mening dat Oud hem gewoon niet wilde.
'Het motief was "incomptabilité d'humeurs". Het kon Oud niet
schelen wie het werd als ik het maar niet was'. óH Toen enkele
maanden later door het plotselinge aftreden van Van den Bergh
de post van minister van Defensie vacant raakte en in de wandelgangen Van Riel als mogelijke opvolger werd genoemd, sneed Oud
hem opnieuw de pas af met de eigenhandige benoeming van
Visser. 69
Hoe grondig de betrekkingen tussen de beide kopstukken waren
verstoord bleek tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur
in september 1959. Van Riel, ondervoorzitter van de VVD en
voorzitter van de liberale senaatsfractie, zei toen het politieke
vertrouwen op in Oud, voorzitter van de partij en van de Tweede
Kamerfractie. In de Staten-Generaal werkte deze breuk tussen
beide voorzitters door in de verstandhouding tussen de liberale
kamerfracties. Nadat dit enkele malen - zoals bijvoorbeeld bij de
behandeling van het wetsontwerp over de voetbaltoto - openlijk
aan het licht was getreden, deed het hoofdbestuur van de VVD
een klemmend beroep op Oud en Van Riel om van 'de tussen hen
gerezen onenigheid althans naar buiten zo min mogelijk te laten
blijken'. 70
Het conflict tussen beide liberale voormannen was niet alleen aan
het parlementaire forum voorbehouden, maar werd ook in het
hoofdbestuur uitgevochten. J.M.F.A. van Dijk, vanaf het eerste
uur lid van het dagelijks bestuur, beschuldigde Van Riel ervan dat
deze zou streven 'naar het overnemen van de macht in de Partij' .71
Van Riel ontkende dit. Hij beweerde achteraf wat nonchalant:
'Het partijvoorzitterschap had ik best willen aanvaarden, maar ik
zou er nooit enige moeite voor hebben willen doen'. 72 Van Riel
zou door de partijtop niet zijn gevraagd omdat deze enerzijds Oud
niet voor het hoofd wilde stoten en anderzijds 'de ene dictator niet
door de andere opgevolgd wenste te zien'. 73
Dat het Van Riel om het voorzitterschap ging, stond voor Oud
buiten kijf. Voor het hoofdbestuur zette hij in oktober 1960 uiteen
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'dat het hier minder een strijd tussen de heer Van Riel en hemzelf
dan een strijd om de opvolging als leider der Partij betreft'. 74 Oud,
die binnenkort 75 jaar zou worden, zag zijn vertrek als voorzitter
naderen. Van den Bergh, die Oud al zeer lang kende, had hem
met het oog op zijn gezondheid binnenskamers al geadviseerd heen
te gaan. Oud echter wenste coûte que coûte te voorkomen dat Van
Riel hem zou opvolgen. Toen een voorstel van zijn kant aan Van
Riel om gezamenlijk terug te treden door de laatste werd afgewezen, besloot Oud zich na zijn periodieke aftreden als partijvoorzitter in 1961 opnieuw kandidaat te stellen, omdat anders 'tegenover
de buitenwereld de indruk (zou) worden gewekt, dat hij de "strijd"
heeft verloren of opgegeven'. 75 Eenmaal weer herkozen kondigde
Oud publiekelijk aan dat hij over twee jaar, in 1963, zou terugtreden
als voorzitter van de VVD. Omdat Oud een verbreking van de
'personele unie' verwachtte, wilde hij voor zijn heengaan de invloed
van de fractievoorzitter - die tot dan toe daarin niet werd gehoord - in het reglement op de kandidaatstelling voor de Tweede
Kamer verankeren. De algemene vergadering in 1962 nam dit
voorstel over en besloot eveneens de voorzitters van de kamerfracties, wanneer deze geen lid waren van het hoofd- of dagelijks
bestuur, in deze gremia een adviserende stem toe te kennen.
Einde van het tijdperk-Oud
Aan het einde van 1960 was het conflict tussen Oud en Van Riel
min of meer bijgelegd, althans voorlopig. 76 Steeds meer werd echter
duidelijk dat aan de dominerende positie die Oud lange tijd in de
partij had ingenomen, spoedig een einde zou komen. Toch nog
plotseling ging zijn macht, die al aan het einde van de jaren vijftig
begon te tanen, maar die na de wapenstilstand met Van Riel
ogenschijnlijk hersteld leek, ten onder. De terugslag bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 1962 na de voorafgaande electorale winst gaf nieuw voedsel aan de sluimerende tegenstelling
tussen Oud en Van Riel. Tevens leidde het verlies tot onrust binnen
de VVD, die werd verhevigd door de op handen zijnde overdracht
van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Een roep om verandering ging
op in de partij. Een aantal vernieuwingsgezinde partijleden verenigde zich in het Liberaal-Democratisch Centrum. Daarnaast gingen
de kamercentrales zich nadrukkelijk met de gang van zaken bemoeien. In sommige kamercentrales en afdelingen was een nieuwe
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generatie doende de oude af te lossen. In het conservatieve bolwerk
Amsterdam ging dit gepaard met een omslag naar 'links', toen
Vonhoff in 1959 afdelingssecretaris werd.
Op de spoedvergadering die het hoofdbestuur naar aanleiding van
de verkiezingsnederlaag belegde om zich te beraden over eventueel
te treffen maatregelen met het oog op de kamerverkiezingen van
1963, raakte Ouds troon aan het wankelen. In een wat paniekerige
stemming werd besloten een grondige vernieuwing van de Tweede
Kamerfractie door te voeren. Ten koste van Oud, die hierbij werd
uitgerangeerd, wist Van Riel zich van invloed te verzekeren op de
samenstelling van de nieuwe fractie. Op grond van het ingekrompen
kiezersbestand, zo betoogde Van Riel, zou de toekomstige vertegenwoordiging van de VVD te klein worden 'om non-valeurs langer
mee te slepen... Uitkamming van de fractie is beslist niet te
vermijden'. 77 Op initiatief van Van Riel werd een commissie
ingesteld met als opdracht 'het vinden van goede kandidaten en
het liquideren van ongeschikte zittende Kamerleden'. 78 Naast Van
Riel zelf bestond deze commissie, die al snel werd omgedoopt tot
'Bloedraad', 79 verder uit partijsecretaris Dettmeijer en penningmeester Van den Bergh.
Het verval van Ouds machtspositie, door de instelling van het
driemanschap al behoorlijk uitgehold, raakte in een stroomversnelling toen de besturen van de kamercentrales zich in het koor der
malcontenten schaarden en hun vertrouwen in Oud opzegden. Het
lijsttrekkerschap van Oud bij de kamerverkiezingen van 1963, waar
deze zich in principe toe bereid had verklaard, was nog niet echt
in het geding geweest. Dit veranderde echter toen de commissie
had vastgesteld dat de animo van de kamercentrales om onder
Oud de verkiezingen in te gaan uiterst gering was. Tegelijkertijd
gaf Oud te kennen zich als eerste man terug te trekken na zijn
aanvaring met Van Riel naar aanleiding van het omstreden ontslag
van de ambtenaar Van der Putten door minister van Defensie
Visser. Terwijl Oud hangende het onderzoek over het beleid
van de geestverwante bewindsman geen oordeel wilde uitspreken,
poogde Van Riel in mei 1962 - tevergeefs - de minister tijdens
de behandeling van zijn begroting in de Eerste Kamer naar huis
te sturen.
Deze gang van zaken, die binnen de VVD nogal wat beroering
wekte, stelde Oud dermate teleur dat hij van het lijstaanvoerderschap afzag en daarmee de eer aan zichzelf hield. Tot ieders
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verrassing bedankte Korthals, die algemeen als de 'kroonprins' van
Oud werd beschouwd, eveneens voor de eer. De vice-premier in
het kabinet-De Quay had geen zin om voortdurend de strijd aan
te moeten gaan met de 'opportunistische politiek' van Van Riel, 80
die niet zelden bereid was de beginselvastheid te offeren op het
altaar van de kiezersgunst.
In de zomer van 1962 verloor het hoofdbestuur van de VVD haar
greep op de ontwikkelingen in de partij. Ten prooi aan interne
verdeeldheid kon de partijleiding, die de indruk maakte het spoor
bijster te zijn, geen weerstand bieden aan de druk vanuit de
kamercentrales, die zich met 'rebellen' als Vonhoff en Korthals
Altes aan het front meldden. 81 In de besluitvorming over de
toekomst van de VVD eigenden de kamercentrales zich een doorslaggevende stem toe, waarmee zij hun reglementair vastgelegde
bevoegdheden eigenlijk overschreden. De tegenstelling Van RielOud vervaagde gaandeweg en maakte plaats voor die tussen het
partijbestuur en kamercentrales die van de gelegenheid gebruik
wisten te maken om formeel hun invloed in de partijorganisatie
vast te leggen.
In juni 1962 trokken de dagelijkse besturen van de drie noordelijke
kamercentrales en die van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
in een gezamenlijke brandbrief bij het partijsecretariaat aan de
bel. 82 Tijdens een gesprek met het hoofdbestuur vertolkte men de
wijd verbreid in de VVD levende grieven over de electorale
achteruitgang en de affaire-Van der Putten, die wederom de tegenstelling tussen Eerste en Tweede Kamerfractie had blootgelegd.
De cumulatie van functies van Van Riel en van Oud werd veroordeeld; de kamercentrales geloofden niet zozeer dat de wortel van
het conflict hierin was gelegen, maar wel dat een oplossing van de
problemen erdoor zwaar werd belemmerd.
Op de bewuste vergadering werd door de delegatie van het hoofdbestuur ruim baan gemaakt voor medezeggenschap van de kamercentrales bij het oplossen van de crisis waarin de VVD verkeerde.
Besloten werd dat de kamercentrales betrokken zouden worden
bij zowel het zogenaamde 'Beraad' over de regeling van de opvolging van Oud als lijstaanvoerder als bij de reorganisatie-commissie,
die zich zou moeten buigen over de partijstructuur. De komst van
regionale pottekijkers werd niet door elk hoofdbestuurslid op prijs
gesteld. Ook de installatie door de kamercentrales van een eigen
commissie die de 'voorzitterskwestie' moest bestuderen, schoot
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velen in het verkeerde keelgat. Bezorgd vroeg men zich in het
hoofdbestuur af of 'de Kamer-Centrales een greep naar de macht
in de Partij willen doen'. 83
Deze vrees leek te worden bewaarheid toen de voorstellen van de
reorganisatiecommissie met betrekking tot de toekomstige samenstelling van het hoofdbestuur bekend werden, die de kamercentrales
van een vaste plaats in dit gremium verzekerden. Het hoofdbestuur
reageerde in september 1962 zeer verdeeld op deze kwestie. Toen
het voorstel om het vigerende systeem van maatschappelijke vertegenwoordiging te handhaven in stemming werd gebracht, staakten
de stemmen. Omdat in een dergelijk geval een voorstel volgens de
reglementen verworpen wordt geacht, concludeerde partijvoorzitter
Oud dat de regionale vertegenwoordiging - waar hij zelf als
tegemoetkoming aan de kamercentrales vóór was -, daarmee was
aangenomen. 84 Deze uitslag bezegelde de machtsverhoudingen in
de VVD in 1962 en legde de vérstrekkende invloed van de kamercentrales in de partij voor de toekomst vast.
Naast de reorganisatie van de partij moest ook nog de opvolging
van Oud geregeld worden. Met dit probleem hield zich het 'Beraad'
bezig, waarin naast kamercentrales en hoofdbestuur ook kamerfracties en jongeren uit de partij waren vertegenwoordigd. Nadat een
beroep op Korthals om zich alsnog als lijstaanvoerder ter beschikking te stellen vruchteloos was gebleven, werd Toxopeus bereid
gevonden om als lijsttrekker voor de VVD te fungeren.
Teneinde Toxopeus met een schone lei te laten beginnen, was in het
'Beraad' overeengekomen dat vanaf de Tweede Kamerverkiezingen
van mei 1963 de functies van voorzitter en ondervoorzitter onverenigbaar zouden zijn met het voorzitterschap van één der kamerfracties. 85 De decumulatie van functies zou voor beide betrokkenen
direct na deze verkiezingen in moeten gaan. Omdat Oud niet
meer in de Tweede Kamer terug zou keren, zou voor hem deze
'ontkoppeling' automatisch geschieden. Van Riel daarentegen
moest zelf afstand doen van het ondervoorzitterschap. De nieuw
te verkiezen ondervoorzitter zou zijn voorbestemd om Oud aan
het einde van 1963 op te volgen, wanneer het gehele hoofdbestuur
in het kader van de reorganisatie terug zou treden.
Bepaald niet tot genoegen van het hoofdbestuur hadden de kamercentrales op eigen initiatief eoo commissie ingesteld die advies
moest uitbrengen over de opvolger van Oud als partijvoorzitter.
Aan de uitvoerige profielschets die was opgesteld - zo moest de
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nieuwe voorzitter onder meer 'T.V.-geniek' zijn, aantrekkingskracht op jongeren hebben, tussen de 40 en 50 jaar oud zijn en
niet betroken zijn geweest bij de 'kennelijk persoonlijke tegenstellingen in de V.V.D.-leiding' 86 - bleek slechts één persoon te
voldoen: prof. dr. H.J. Witteveen, één van de oprichters van de
Teldersstichting. Over deze keus bleek geen enkel meningsverschil
te bestaan met het hoofdbestuur; Oud zelf had deze naam al ter
sprake gebracht en ook Van Riel kon zich er in vinden.
Aan het einde van 1962 was een aantal brandende kwesties door
nauwe samenwerking tussen hoofdbestuur en kamercentrales tot
een oplossing gebracht. Over de reorganisatie, de toekomstige
lijsttrekker en partijvoorzitter was overeenstemming bereikt; het
laatste woord daarover was nu aan de partij. In 1963 was het eind
van het tijdperk-Oud aangebroken. Als laatste van de politieke
leiders van de grootste partijen in de jaren vijftig - Drees, Romme,
Schouten en Tilanus - stapte ook Oud op. Na een periode van
ongeveer vijftien jaar beëindigde Oud in mei zijn kamerlidmaatschap en legde hij in november het voorzitterschap van de VVD
neer. De dominante leider ging heen; een interregnum volgde.
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4. De jaren zestig: 'als een rots
in de branding'

'De VVD stond als een rots in de branding. ( .. ) Nooit in onze
recente geschiedenis hebben zich zulke enorme verschuivingen
tussen de politieke partijen voorgedaan. Te midden van deze
aardverschuivingen overeind te blijven ( .. ) wijst op een grote
stabiliteit van de VVD'. 1
Met deze gedeeltelijk aan Oud ontleende woorden reageerde mr.
W.J. Geertsema als lijstaanvoerder van de VVD op de Tweede
Kamerverkiezingen van 1971. Met dezelfde woorden had hij de
hele periode 1963-71 kunnen beschrijven. In 1963 won zijn partij
10,3 % van de uitgebrachte stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, in 1967 10,7 % en in 1971 10,4 %. In dezelfde tijd verloren
de drie grote confessionele partijen samen voor het eerst sinds 1918
de meerderheid in de Tweede Kamer. Hun verlies kwam nauwelijks
ten goede aan gevestigde niet-confessionele partijen als de VVD
en de PvdA - die zelf stemmen verloor - maar voornamelijk aan
nieuwe partijen: eerst aan de Pacifistisch Socialistische Partij en de
Boerenpartij, vervolgens aan Democraten '66 en Democratisch
Socialisten '70.
Deze electorale verschuivingen vielen samen met sociaal-culturele
veranderingen die doorgaans worden beschreven met termen als
ontzuiling, deconfessionalisering, democratisering en individualisering. Het zou te ver voeren hier in detail op in te gaan. 2
Vóór 1963 lieten verreweg de meeste Nederlandse burgers hun
politieke voorkeur bepalen door de kerk of sociale klasse waartoe
zij behoorden. In de jaren zestig en zeventig maakten echter
steeds meer Nederlanders zich los van deze kerkelijke en sociale
bindingen. Sommigen stapten uit hun kerk, anderen bleven lid
maar gingen op een niet-confessionele partij stemmen. Zo nam de
categorie zwevende kiezers toe. Tot 1972 zou de VVD deze kiezers
nog weinig aanspreken. Zij hadden wellicht minder behoefte aan
een 'rots in de branding' dan aan een snelle surfplank om op de
golven der vernieuwing mee te varen. 'Vernieuwing' was immers
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hèt modewoord van die jaren, ook in de politiek. Zelfs een 'rots
in de branding' als de VVD kon zich daar niet helemaal aan
onttrekken. Haar veelal halfslachtige pogingen op dit terrein vormen het voornaamste thema van dit hoofdstuk.

Een nieuwe start: de opvolgers van Oud
In maart 1963 had de algemene vergadering van de VVD enige
vèrgaande reorganisatievoorstellen aangenomen. De belangrijkste
veranderingen betroffen het bestuur van de partij. In de eerste
plaats werden politieke en organisatorische leiding gescheiden. De
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamerfracties zouden niet
meer in het dagelijks bestuur van de partij kunnen zitten, maar
wel als adviserende leden in het hoofdbestuur. In de tweede plaats
zou de band tussen hoofdbestuur en kamercentrales versterkt
worden. Indien afdelingen in een kamercentrale meer dan één
kandidaat voor het hoofdbestuur stelden, kon de centrale een
voorkeur uitspreken. De algemene vergadering, die het hoofdbestuur koos, mocht van die voordracht afwijken. Naast deze achttien
regionale leden koos de algemene vergadering in het hoofdbestuur
nog twee vrouwelijke leden - uit vier door de Organisatie Vrouwen
in de VVD voorgedragen vrouwen - en zeven leden die het
dagelijks bestuur vormden. Het dagelijks bestuur bestond nu uit een
voorzitter, ondervoorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en
drie assessoren - na 1965 'secretarissen' genoemd. Het kreeg
onder meer tot taak contact te onderhouden met kamercentrales
en afdelingen 'gericht enerzijds op de voortdurende activering der
partij, anderzijds op het vernemen van de onder de leden der partij
levende wensen'. 3 In de derde plaats voerde men een leeftijdsgrens
van 70 jaar in voor alle bestuursfuncties.
Mede als gevolg hiervan werd de top van de partij in november
1963 drastisch verjongd. Van het zittende hoofdbestuur werden
slechts zeven leden herkozen, de overige zestien vertrokken. In
het dagelijks bestuur overleefde alleen penningmeester Van den
Bergh de vernieuwingsgolf. Dettmeijer trad af als algemeen secretaris, maar zou nog tot 1972 voorzitter van de Vereniging van Statenen Raadsleden blijven en bovendien de VVD nog vele malen
vertegenwoordigen op bijeenkomsten van de Liberale Internationale. De door hem in 1963 opgerichte Groep Nederland van de
Liberale Internationale bleef aanvankelijk los van de partijorganisa-
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tie staan en viel pas in 1965 onder controle van het hoofdbestuur. 4
Twee jonge 'rebellen' uit de kamercentrales, Korthals Altes - lid
van de reorganisatiecommissie - en Vonhoff - secretaris van het
kamercentrale-overleg - kregen als assessor de kans hun kritiek
in beleid om te zetten. Zij waren door het aftredende hoofdbestuur
in overleg met de kamercentrales kandidaat gesteld, ondanks protesten van sommige leden, zoals Talsma en Van den Bergh, die
vooral Vonhoff te links vonden. Oud was echter van mening dat
ook de roerige Amsterdamse afdeling in het dagelijks bestuur
vertegenwoordigd zou moeten zijn. Witteveen deelde die mening.
De rebelse jongeren zouden wel in toom gehouden worden door
de meer bezadigde burgemeesters Quades van Ufford en Roeien,
die respectievelijk algemeen secretaris en ondervoorzitter werden - zo werd verondersteld. 5
Van de Tweede Kamerfractie namen negen leden afscheid, tien
werden herkozen; daarnaast traden zes nieuwe leden aan. Bovendien vertrok de partijvoorzitter en fractievoorzitter in de Tweede
Kamer, Oud, die in 1963 77 jaar werd. Hij zou echter tot zijn dood
in 1968 actief bij de partij betrokken blijven, met name door zijn
bijdrage aan een nieuw beginselprogramma.
Voor het voorzitterschap van de partij zou eerst Witteveen kandidaat gesteld worden, die in maart 1963 tot ondervoorzitter was
gekozen in plaats van Van Riel. Witteveen werd echter in juli van
dat jaar benoemd tot minister van Financiën in het kabinetMarijnen. Na nog twee kandidaten gepolst te hebben stelde Oud
de 57-jarige ir. K. van der Pols voor, die evenals hij een vrijzinnigdemocratische achtergrond had en tot de gezeten burgerij behoorde. 6 Zijn vader was weliswaar een eenvoudig (hoofd-)onderwijzer
geweest, maar Kornelis van der Pols wist zich na zijn studie
werktuigbouwkunde bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij
op te werken tot directeur. Buiten zijn bedrijf had hij tal van
maatschappelijke functies vervuld, met name in werkgeversorganisaties. Zo koos het Centraal Sociaal Werkgeversverbond (CSWV)
hem in 1963 tot ondervoorzitter. Politieke ervaring had hij eigenlijk
niet, al had hij zich in 1946 bij de Partij van de Vrijheid aangesloten
en was dus in 1948 lid van de VVD geworden. Hij zag het
voorzitterschap van de partij als een vorm van management en
durfde het daarom wel aan. De redacteur van het partijblad
beschreef hem als recht-door-zee, rustig, met een sfeer van 'oerHollandse soliditeit' om zich heen. 7 Een journalist van een onafhan-
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ketijk dagblad beschreef hem iets minder vriendelijk als een 'kind
in de politiek'. 8
In de Tweede Kamer volgde Toxopeus Oud op. Edzo Hendrik
Toxopeus werd in 1918 geboren als zoon van een vrijzinnig-lutherse
predikant in Amersfoort. Na zijn rechtenstudie in Utrecht vestigde
hij zich als advocaat in Breda en meldde hij zich daar in 1946 aan
bij de Partij van de Vrijheid. Drie jaar later werd hij lid van de
gemeenteraad voor de VVD. Tamelijk toevallig kwam hij in 1956
op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede
Kamer terecht: nr. 10, B.W. Kranenburg, weigerde onder een
vrouw op de lijst te staan en werd daarop afgevoerd; de propagandist voor Noord-Brabant, Melzer, beval vervolgens in het hoofdbestuur Toxopeus aan. Drie jaar later werd de advocaat uit Breda
minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Quay. Oud
speelde daarbij een zekere rol, volgens Toxopeus:
'Er zijn later lieden geweest die zeiden: als je minister wilt worden
moet je Oud thuis brengen. En dat is natuurlijk ook wel waar, hij
reed vaak met me mee, ik moest toch door Rotterdam. ( .. ) En in
die auto hebben we ongans veel over politiek gepraat. Hij noemde
mij zijn politieke zoon.' 9
Zo zag Oud in 1963 zijn politieke zoon de VVD in de verkiezingsstrijd aanvoeren en de voorzittershamer in de fractie overnemen.
Hoewel de verkiezingen de liberalen drie zetels verlies brachten,
kwam Toxopeus ongeschonden uit de strijd. Zonder zijn optreden
in openbare debatten en televisieuitzendingen - van toenemend
belang bij verkiezingen - was het verlies nog groter geweest,
vermoedde men. 10 De partij stond dan ook achter hem toen hij bij
de kabinetsformatie verklaarde zijn ministerschap graag te willen
voortzetten op het Departement van Binnenlandse Zaken. Als
collega's zag hij naast zich Witteveen (Financiën) en mevrouw
Schouwenaar-Franssen (Maatschappelijk Werk). Toen het kabinet
aantrad- onder leiding van de KVP'er Marijnen- droeg Toxopeus
het fractievoorzitterschap over aan Geertsema. Na de val van het
kabinet-Marijnen stond Geertsema zijn plaats weer af aan Toxopeus. De VVD was terug in de oppositie van 1965 tot 1967.
Daarna had Toxopeus opnieuw minister kunnen worden, in het
kabinet-De Jong, maar liet dat nu over aan Witteveen (Financiën),
Polak (Justitie) en Den Toom (Defensie). Het fractievoorzitterschap viel hem vervolgens echter wat tegen, verklaarde hij later,
vooral vanwege de inbreuken op zijn gezinsleven. Hij bemoeide
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zich overigens alleen met de grote lijnen en gunde zijn fractieleden
vrij veel ruimte. Eind 1969 droeg hij het voorzitterschap opnieuw
over aan Geertsema en aanvaardde de benoeming tot Commissaris
van de Koningin in Groningen.
Toxopeus genoot zowel in binnen- als buitenland veel aanzien.
Van 1966 tot 1970 was hij president van de Liberale Internationale.
Een collega van een andere partij merkte op dat Toxopeus 'spreekt
met groot gemak, ook wel eens over zaken waar hij niet al te veel
van weet, maar daar staat tegenover dat hij fris en gezellig in de
omgang is'. 11 Minder respect genoot hij bij de rechtervleugel van
de VVD. L.J.R. ridder van Rappard noemde Toxopeus 'een vlotte
maar overigens oppervlakkige figuur', 'vlees noch vis' .12 Ook met
de gematigder exponent van de rechtervleugel Van Riel kwam
Toxopeus nogal eens in conflict. Toch behoorde hij evenmin tot
de linkervleugel - in die zin was hij inderdaad vlees noch vis. 'Hij
wenst niet de wereld te hervormen', schreef zijn partijblad. 13
Toxopeus' opvolger, Geertsema, koesterde iets meer vooruitstrevende liberale opvattingen. Willem Jacob Geertsema, als jongen
reeds vanwege zijn postuur 'Molly' genoemd, was in 1918 geboren
in een vanouds liberale en vooraanstaande familie. Zijn vader was
directeur van een bank in Utrecht; zijn overgrootvader was minister
van Binnenlandse Zaken geweest in 1866 en 1872-74. In 1971 zou
'Molly' in de voetsporen van deze overgrootvader treden. Voordien
maakte hij een ambtelijke carrière, na zijn rechtenstudie in Leiden.
Lidmaatschap van een liberale partij - in 1947 de PvdV, vanaf
1948 de VVD - was voor hem vanzelfsprekend. In 1949 werd hij
al lid van de gemeenteraad in Leiden voor de VVD, in 1959 lid
van de Tweede Kamer.
Minister Toxopeus benoemde hem in 1961 tot burgemeester van
Wassenaar. Die functie bleef hij vervullen ook toen hij in 1963
fractievoorzitter werd. Hij slaagde er in verschillende functies te
combineren door een enorme werklust en een geringe behoefte
aan slaap. Niettemin straalde hij als persoon rust uit. In stijl en
taalgebruik maakte hij een nog deftiger indruk dan zijn voorganger.14
Met Toxopeus deelde Geertsema een zekere afkeer van de collega
in de Eerste Kamer. 'Mocht ik Van Riel in het hiernamaals
ontwaren, dan liep ik met een bocht om hem heen', zou hij
later verklaren. 15 De tegenstellingen tussen deze twee werden
waarschijnlijk in de loop van de jaren scherper; hun namen zouden
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later gebruikt worden om twee richtingen in de VVD aan te duiden,
het 'Vanrielisme' en de 'Geertsemanie' .16 'Van Riel dacht in zetels',
verklaarde Geertsema, 'ik dacht niet in stemmenaantallen maar in
beginselen'; een liberale partij moest in zijn ogen 'liever klein en
zuiver dan groot en verwaterd' zijnY Van Riel verwoordde in de
jaren zestig vaak het onbehagen van de 'zwijgende meerderheid'
die de traditionele zeden ondermijnd zag door Provo, VPRO en
Dolle Mina; terwijl Geertsema de zedelijke vrijheid wel wilde
verruimen. Vooral de emancipatie van homofielen ging hem ter
harte, daarom sloot hij zich aan bij het COC. Ook met betrekking
tot democratisering van staat en bedrijfsleven stond hij enigszins
links in de VVD. 18 Op deze punten konden liberalen het beter
vinden met socialisten dan met christen-democraten. Toch neigde
de VVD ook onder leiding van Geertsema niet tot samenwerking
met de PvdA; die radicaliseerde in deze periode onder invloed van
Nieuw Links blijkbaar teveel.
Als fractievoorzitter stond Geertsema tussen 1963 en 1966 nog in
de schaduw van Toxopeus. In de commisie ter herziening van het
beginselprogram, die in 1963 ingesteld werd, oefende hij weinig
invloed uit: de discussie-grondslag die de commissie in april 1964
het licht deed zien, ademde een conservatieve en hier en daar bijna
confessionele geest. Verwijzingen naar de Tien Geboden en naar
de noodzaak van een hiërarchie in de samenleving, en een pleidooi
voor versterking van zedelijk normbesef door de staat vormden
opvallende 'christelijk-historische trekjes' in deze discussiegrondslag, die merkwaardig genoeg geschreven was door de voorzitter
van het vooruitstrevend genoemde Liberaal Democratisch Centrum, Nordlohne, in samenwerking met Van Riel. 19 Hierop kwam
dan ook felle kritiek, eerst in het partijblad en vervolgens op de
algemene vergadering in april 1964, met name van de erevoorzitter
Oud. De discussiegrondslag verdween in de prullenbak. Oud werd
lid van de herzieningscommissie en schreef een nieuw ontwerpbeginselprogram, door het program van 1948 op een aantal punten
te moderniseren. Dit ontwerp werd in 1965 door de afdelingen
van de partij besproken en door een buitengewone algemene
vergadering in januari 1966 met enkele wijzigingen aangenomen;
de definitieve redactie werd overgelaten aan de partijraad. Hoewel
het nieuwe program vrij was van christelijk-historische trekjes het bevatte nog slechts de wens dat 'de geest van christendom en
humanisme' de Nederlandse samenleving zou blijven kenmerken kon het weinig geestdrift wekken onder vernieuwingsgezinde partijleden. 20
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Zowel ideologisch als organisatorisch bleef de nieuwe start van de
VVD rond 1963 dus vrij bescheiden. Aan de basis van de partij
veranderde er weinig, althans formeel. Het aantal afdelingen bleef
stabiel rond de 425, het ledental steeg zeer langzaam boven de
30.000.
In 1965 werd de positie van de partijraad versterkt, die voordien
weinig betekenis had gehad. 21 Het hoofdbestuur zou voortaan
vijftien leden benoemen die geacht werden de verschillende geledingen en stromingen in de partij te vertegenwourdigen. Daarnaast
zou elke kamercentrale twee leden afvaardigen, onder wie haar
voorzitter. Zo trachtte men het informele overleg tussen partijbestuur en kamercentrale-voorzitters te formaliseren. 22 Het regionalisme bezorgde de partijtop nog steeds hoofdbrekens. Een voorstel
van Geertsema om bij Tweede Kamerverkiezingen kwaliteitszetels
voor bepaalde deskundigen te mogen reserveren, kreeg geen meerderheid in de algemene vergadering. Zo werd ook bij de kandidaatstelling voor 1967 geklaagd over regionale koogsi's die met name
de kamerleden Corver en Visser hun zetels zouden kosten. 23
Regionalisme speelde zelfs een rol bij de benoeming van actieve
partijleden in landelijke adviescommissies. Deze commissies kwamen een aantal malen per jaar bijeen om actuele onderwerpen te
bespreken en daar een rapport over te schrijven. Hun aantal nam
in de jaren zestig sterk toe. Vooral de onderwijscommissie en de
sociaal-economische commissie, beide ingesteld in 1964, ontplooiden veel activiteiten. Andere commissies bestonden soms meer op
papier dan in werkelijkheid. 24 Naast deze door het hoofdbestuur
ingestelde commissies leverde ook het kritische Liberaal Democratisch Centrum regelmatig een bijdrage aan meningsvorming
binnen de partij.

Het Liberaal Democratisch Centrum (LDC)
Het LDC was in juni 1962 opgericht, door oud-leden van de
JOVD en mensen rond Liberaal Reveil, naar aanleiding van de
teleurstellende resultaten van de Provinciale Statenverkiezingen.
Voorzitter werd Roethof, die van 1952 tot 1956 voorzitter van de
JOVD was geweest. Aanvankelijk ondervond het streven van het
Centrum naar vernieuwing en democratisering van de partij weinig
waardering. In het ledenorgaan werd de groep doodgezwegen.
Roethof gaf na een half jaar de strijd op en bedankte voor de
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VVD - om zich vervolgens bij de PvdA aan te sluiten. 25 Zijn
opvolger, Nordlohne, zou de partij trouw blijven en erkenning voor
zijn groepering verkrijgen. Hij leverde in 1964 een - overigens
nogal omstreden - bijdrage aan de discussie-grondslag voor een
nieuw beginselprogram. Het blad Liberaal Reveil bood het LDC
ruimte voor publikaties - en twee redacteursposten, naast die
voor de Teldersstichting en de Stichting Liberaal Reveil. Bovendien
bleek het dagelijks bestuur van de partij inmiddels bereid tot
regelmatig overleg. In 1963 werd het LDC officieel erkend en
van een reglement voorzien; maar tevens voor niet-partijleden
gesloten. 26
De opkomst van het LDC wekte enige opschudding in de partij.
Het inspireerde een lid in Amsterdam, de hotelier/koopman Verlaan, tot de oprichting van een Sociaal Liberaal Centrum ter
behartiging van belangen van middenstand en werknemers zonder veel aanhang overigens. Verlaan kwam na enige politieke
omzwervingen in 1964 bij de Boerenpartij terecht, die hij later in
de Tweede Kamer zou vertegenwoordigen. 27 Tegelijkertijd zag
ridder Van Rappard in de groeiende invloed van het LDC een
aanwijzing dat de vrijzinnig-democratische stroming de echte liberale stroming in de VVD overvleugelde. Van Rappard, die al in
maart 1962 de VVD had verlaten maar nog gesprekken voerde
met onder andere Van den Bergh, achtte nu de tijd rijp om de
Liberale Staatspartij (opnieuw) op te richten. Zo zou de vooroorlogse tweedeling van vrijzinnig-democraten en liberalen in zijn ogen
terugkeren, nu in de vorm van VVD en LSP. 28 Bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 1963 behaalde deze naoorlogse LSP echter
niet veel meer dan 22.000 stemmen (minder dan 0,4% van het
totaal). Andere rechts-liberale en conservatieve splinterpartijen
deden het niet veel beter, afgezien van de Boerenpartij die 2,1 %
van de stemmen won.
Voor de VVD vormde deze concurrentie van rechts geen aanleiding
haar linkervleugel onder druk te zetten. Toen het LDC in februari
1964 zijn tweede landelijke congres hield, stuurde het dagelijks
bestuur zijn assessor Vonhoff - vaak ook tot de linkervleugel
gerekend - om enkele vriendelijke woorden te spreken. Tussen
die vriendelijke woorden door klonk echter wel een waarschuwing:
het LDC zou niet zoals het Sociaal Democratisch Centrum in de
PvdA als linkervleugel moeten optreden! Dit Sociaal Democratisch
Centrum had zich overigens in 1960 onder zware druk van het
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PvdA-bestuur ontbonden. Fetter, vicevoorzitter van het LOC,
betuigde dan ook zijn trouw aan de VVD - die hij niettemin twee
jaar daarna zou verlaten. 29
Het LOC mocht zich dan officieel geen linkervleugel noemen, het
bleef de VVD van binnenuit wel kritisch volgen. Men leverde
bijvoorbeeld kritiek op de benoeming van de staatssecretarissen
Keyzer en Den Toom, die pas na aanvaarding van hun functie lid
van de partij waren geworden. 30 Daarnaast werden in plaatselijke
werkgroepen en landelijke congressen onderwerpen als het kiesstelsel behandeld, waar met name Glastra van Loon originele denkbeelden over opperde. 31
In 1966 kwam het tot een scheiding der geesten binnen het
LDC. De aanleiding lag elders. In Amsterdam zou het huwelijk
voltrokken worden van prinses Beatrix met de Duitse edelman
Claus von Amsberg. Diens Duitse afkomst en deelname aan de
Hitier Jugend - waaraan hij overigens als jongen moeilijk had
kunnen ontkomen - wekten veel weerstand, vooral in het toch al
wat opstandige Amsterdam. Een aantal raadsleden weigerde de
huwelijksplechtigheid bij te wonen: alle leden van CPN en PSP,
een deel van de PvdA, èn het VVD-raadslid Gruijters. Gruijters
stond bekend als een kritisch en kundig, maar eigenzinnig politicus.
Hij zou de VVD-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1966
aanvoeren. Zijn voornemen om de trouwplechtigheid niet bij te
wonen lichtte hij eerst nogal opportunistisch toe - 'het schikt me
eenvoudig niet, die dag' - maar vervolgens meer principieel: het
controversiële huwelijk zou afbreuk doen aan de samenbindende
functie van de monarchie. 32 Het dagelijks bestuur van de VVD,
'van mening dat vertegenwoordigers in publiekrechtelijke lichamen
aan uitnodigingen van het Vorstenhuis gevolg dienen te geven',
keurde Gruijters' gedrag ernstig af. 33 De kloof tussen het raadslid
en de partijtop werd nog groter toen hij de kritiek van een aantal
intellectuelen op het politieoptreden tegen Provo's in Amsterdam
onderschreef. Uit de achterban kwamen verzoeken tot royement
van de dissident. Na een gesprek met het dagelijks bestuur en
een bijna gelukte verzoeningspoging ten huize van Toxopeus,
verklaarde hij op 20 maart toch te zullen bedanken voor zijn
partijlidmaatschap en zijn raadszetel. 'Door vooraanstaande, leidende figuren wordt landelijk in de VVD een dusdanige mate van
conformiteit verlangd, dat ik mij als liberaal in die partij niet langer
thuis voel', zo motiveerde hij zijn besluit. 34
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Daarmee verdween de psycholoog en cafébaas Gruijters nog niet
uit de politiek. Hij nam contact op met gelijkgezinden binnen en
buiten de VVD, onder wie de journalist Van Mierlo, en schreef
met hun het Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de
ernstige devaluatie van onze democratie. Op 15 september bood zijn
groep dit manifest aan de pers aan. De grote weerklank die het
appèl vond stimuleerde tot een volgende stap: op 14 oktober werd
de partij Democraten '66 (D66) opgericht - de dag na de 'Nacht
van Schmelzer', waarin de KVP voor de tweede maal tussen
verkiezingen door een coalitiekabinet liet vallen en daarmee het
onbehagen en het verlangen naar vernieuwing in de Nederlandse
politiek versterkte. Onder de 44 oprichters van D66 bevonden zich
zestien VVD-leden, naast zeven PvdA-ers en negentien partijlozen.35
Strikt genomen zou men D66 dus niet als een afsplitsing mogen
beschouwen. De VVD als geheel scheurde niet in tweeën, zoals
de Liberale Unie in 1901. Wel trad een scheuring op binnen het
LDC: de linkervleugel, niet minder dan de helft van de circa 250
leden sloot zich bij de nieuwe partij aan, onder wie de vicevoorzitter, Fetter. 36 Ook een aantal JOVD-leden trad tot D66 toe, zonder
echter hun lidmaatschap van de jongerenorganisatie op te zeggen.
Dat leidde af en toe tot spanningen met de VVD, die overigens
ook voor 1966 regelmatig voorkwamen. Voorstellen om de banden
strakker aan te halen en VVD-lidmaatschap in de JOVD verplicht
te stellen stuitten echter op te veel verzet. De JOVD hechtte zeer
aan haar onafhankelijkheid. Wel zou de redactie van het JOVDorgaan Driemaster na 1967 - waarin zij een stemadvies op D66
uitbracht - meer afstand tot die partij nemen en haar kritiek op
de VVD enigszins matigen. 37
Electoraal werd D66 een vrij groot succes: 4,5 % van de stemmen
bij Tweede Kamerverkiezingen in 1967, 6,8 % in 1971. Die stemmen kwamen slechts voor een deel van de VVD - in 1967
waarschijnlijk een vijfde deel - maar vooral ook van katholieken
die zich van hun zuil los gingen maken. 38 De VVD liep die kiezers
zodoende mis. Toenaderingspogingen tot D66, waarop het LDC
vaak aandrong, werden door de VVD nauwelijks ondernomen.
Toch nam de VVD de concurrentie met de Democraten wel serieus.
Het LDC kreeg daardoor waarschijnlijk meer ruimte.
Voor de algemene vergadering in maart 1967 werd het LOCbestuur voor het eerst officieel uitgenodigd. Van Bremen, die
zojuist Nordlohne als voorzitter had opgevolgd, sprak het congres
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toe. Hij merkte daarbij op: 'Het LDC is niet- om een misverstand
weg te nemen - de afkorting van Links Democratisch Centrum.
Wij kennen de tegenstelling links en rechts niet, wel kennen wij
de tegenstelling actief en passief. .. ' 39
Binnen het LDC was echter niet iedereen het met deze voorzichtige
formulering eens, sommigen zagen zich wel degelijk als linkervleugel van de VVD. 40 Het LDC werd ook in 1967 betrokken bij het
Liberaal Beraad, een regelmatig overleg tussen bestuurders van
VVD, JOVD, LDC en de Federatie van Liberale Studentenverenigingen in Nederland (LSVN).

Liberaal Beraad of liberaal verraad?

Overleg tussen bestuurders van VVD, LOC, JOVD en LSVN was
op zich niet nieuw; het kreeg nu echter een formeel karakter en een
specifiek - zij het ruim omschreven - thema: 'de partijstructuur in
Nederland en de plaats van het liberalisme daarin'. De JOVD had
al in 1963 om een dergelijk overleg gevraagd, bij monde van haar
voorzitter Nypels, maar toen van de partijvoorzitter te horen
gekregen dat dit soort overleg wel binnen de organisatie van de
VVD plaats kon vinden. 41 Nypels behoorde overigens in 1966 tot
de oprichters van D66. Het Liberaal Beraad werd voorbereid
en begeleid door een werkgroep onder leiding van oud-minister
Korthals, die veel vertrouwen genoot bij JOVD en LOC. OudJOVD-voorzitter Hans Wiegel trad als secretaris van de werkgroep
op. Het LOC hoopte uiteindelijk op een nieuwe, grote liberaaldemocratische partij, waarin plaats zou zijn voor VVD-ers, D66ers en partijlozen, met een vooruitsrevend liberaal program. 42
Zover zou het niet komen. Wel produceerde het Liberaal Beraad
in 1969 en 1970 een aantal stukken, die de VVD vervolgens
in haar verkiezingsprogram voor 1971 zou verwerken. Dat ging
overigens niet zonder wrijvingen, vooral toen behoudende VVDers merkten dat in 1968 via de JOVD ook leden van 066 aan het
Liberaal Beraad deelnamen. Van Riet noemde het beraad daarop
een 'valstrik' (voor de VVD gezet door 066-ers) dan wel 'een
wassen neus'. 43 Kort daarna koos de JOVD een bestuur zonder
D66-ers. 44 In 1969 opperde Van Riel opnieuw bezwaren, nu tegen
publikatie van de stukken van het Liberaal Beraad. Toxopeus
pleitte vóór publikatie, maar relativeerde tegelijkertijd de status
van het overleg; hij zag het vooral als een demonstratie van
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eensgezindheid van de vier liberale groeperingen naar buiten toe. 45
De conclusies en resoluties van het Beraad werden inderdaad
gepubliceerd in Vrijheid en Democratie en vervolgens besproken
door de algemene vergadering in februari 1970. De resoluties
werden zonder veel wijzigingen aangenomen. Van de resolutie die
een regeerakkoord met de PvdA uitsloot zolang Nieuw Links nog
deel van die partij uitmaakte, werd de passage over Nieuw Links
na een intensief debat met 268 tegen 233 stemmen geschrapt. 46 Zo
bleef de deur naar de PvdA, die het Liberaal Beraad op een kier
had willen zetten, potdicht.
Het Liberaal Democratisch Centrum toonde zich tamelijk teleurgesteld over de resultaten van het Beraad. Het bestuur stelde voor
het Centrum op te heffen, maar vond daartoe - op een slecht
bezochte ledenvergadering - niet de vereiste driekwart-meerderheid. Van Bremen trad daarop af als voorzitter. In zijn ogen
diende het LDC slechts als progressief masker voor de nog steeds
overwegend conservatieve VVD. Korthals Altes, sinds 1967 algemeen secretaris van de VVD en dus actief bij het Liberaal Beraad
betrokken, reageerde daarop vinnig: 'Het Liberaal Beraad noemt
Van Bremen nu het liberaal verraad. Verraad is inmiddels wel op
Van Bremen van toepassing, liberaal niet meer' .47
Korthals Altes merkte daarbij op dat het LDC eigenlijk weinig aan
het Liberaal Beraad had bijgedragen en nooit een minderheidsstandpunt had ingenomen. Het Beraad zou volgens hem wel degelijk zijn vruchten afwerpen bij de samenstelling van het program
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1971. Een deel van het
LDC zag dan ook voldoende redenen om door te gaan, onder een
nieuw bestuur. Veel activiteiten zou het echter niet meer ontplooien; na 1970 werd er niets meer van vernomen.

Vernieuwing, maar met mate
Het Liberaal Beraad was niet de enige poging tot vernieuwing die
de VVD in de jaren 1967-69 ondernam. Mede als antwoord op de
uitdaging van D66 stelde het hoofdbestuur in 1967 een uitgebreide
commissie Kiezer-Gekozene in onder leiding van Geertsema om
staatkundige hervormingen te onderzoeken. 48
Inhoudelijk zocht men echter geen toenadering tot de Democraten.
Slechts een enkel lid van de commissie pleitte voor vèrgaande
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veranderingen als een gedeeltelijk districtenstelsel. Wel werd men
het eens over de aanwijzing van een kabinetsformateur door de
Tweede Kamer, verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd en invoering van een referendum in bepaalde uitzonderlijke gevallen. De
voorstellen van de commissie werden besproken op de algemene
vergadering in november 1968 en in mei 1969. De meeste voorstellen kregen voldoende steun. In 1968 staakten echter de stemmen
over de aanwijzing van een kabinetsformateur; de politieke leiding
bleek hierover verdeeld: Geertsema verdedigde zijn commissievoorstel, Toxopeus wees het af. "'9 Uiteindelijk zou het in 1971 wel in
het verkiezingsprogram opgenomen worden. 50
Op soortgelijke wijze ontwikkelde de sociaal-economische commissie onder leiding van Van Aardenne voorstellen voor democratisering van het bedrijfsleven. De VVD ging hierin niet zo ver als
de door het kabinet-De Jong ingestelde Commissic-Verdam en
de vakbeweging. Voorstellen voor afschaffing van oligarchische
clausules en voor verplichte publikatie van jaarverslagen stuitten
al op weerstanden. Vooral VVD-ers met ervaring in het bedrijfsleven als Van Riel (employee van de bank Mees en Zonen), Rietkerk
(secretaris en adviseur van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, CSWV) en G.C. van Dijk (voorganger van Rietkerk als
secretaris van het CSWV) verzetten zich tegen dit soort maatregelen - zij het tevergeefs. 51
Niet alleen op ideologisch gebied maar ook orgaLisatorisch ging
de VVD eind jaren zestig langzaam en soms moeizaam met haar
tijd mee. Afdelingsbestuurders die in 1965 door het hoofdbestuur
geënquêteerd werden, gaven vaak als commentaar: 'liberaal is
een geesteshouding, waarom zouden we ons organiseren'. Veel
afdelingen werkten nog voornamelijk als kiesverenigingen. Na
evaluatie van de enquête werd dan ook de wens uitgesproken dat
'het kader in vele gevallen meer organisatie-minded wordt'. 52
Ledenwerving en propaganda werden in de loop van de jaren zestig
meer gecentraliseerd en gemoderniseerd onder leiding van Vonhoff,
de secretaris voorlichting en tevens voorzitter van de radio- en
televisiecommissie en de landelijke propagandacommissie (opgericht in 1963 respectievelijk 1964). De regionale propagandisten
zouden hierna geleidelijk verdwijnen. Verkiezingscampagnes werden moderner opgezet, bijvoorbeeld door gebruik van op grote
schermen geprojecteerde interviews met kandidaten in 1967.
Verkiezingsprogramma's werden niet meer door de politieke leider
alleen geschreven, maar ontworpen door een commissie - zij het
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onder leiding van de lijstaanvoerder - en door de leden uitvoerig
besproken en geamendeerd. In 1970 dienden de afdelingen meer
dan 1000 amendementen in op het conceptprogram 'Liberalen op
nieuwe wegen', die vervolgens op een 'amendementenbeurs' en
een extra partijraad gecombineerd en pas daarna op een algemene
vergadering in februari 1971 behandeld werden. Algemene vergaderingen en partijraden werden vanaf 1968 openbaar.
De ledenadministratie en contributie-inning werden gecentraliseerd- reeds in 1967 voorgesteld door Vonhoff, in 1969 besloten,
maar na vele praktische problemen pas in 1972 uitgevoerd. Chronisch geldgebrek speelde bij deze maatregel - die het renteverlies
voor de partij zou verminderen - een belangrijke rol. Geldgebrek
dwong eveneens tot contributieverhogingen in 1967 en in 1969.
Om de nijpende tekorten weg te werken werden tussen de verhogingen door voor het eerst twee 'tientjesacties' gehouden waaraan
ongeveer een derde van de leden meedeed. 53 Het partijorgaan
Vrijheid en Democratie, al in 1966 enigszins vernieuwd onder
leiding van een nieuwe hoofdredacteur, la Chapelle, kreeg in 1969
eveneens een iets ander aanzien, een grotere omvang maar een
geringer frequentie van verschijnen - elke twee weken in plaats
van elke week.
De partijtop ondernam eind jaren zestig ook pogingen om het
kader te activeren en beter te scholen, door regionale kadercursussen en grotere doorstroming in landelijke commissies en plaatselijke
besturen te bevorderen. Desondanks moest de voorzitter medio
1971 vaststellen dat veel afdelingen nog een slapend bestaan leidden.54 Tot op zekere hoogte gold hetzelfde voor de -hervormde partijraad. Ook het hoofdbestuur functioneerde in veler ogen matig;
vaak meer als een passief adviescollege van het dagelijks bestuur
dan als een actief leidinggevend orgaan. Het dagelijks bestuur, met
name de voorzitter en de algemeen secretaris, waren voortdurend
overbelast. Men kon het echter niet eens worden over mogelijke
oplossingen: uitbreiding van het dagelijks bestuur, reorganisatie
van het hoofdbestuur als een bestuursraad met voorzitters van de
kamercentrales of verkiezing van een klein maar actief partijbestuur
op grond van deskundigheid in plaats van regionalisme? 55
Uiteindelijk werd in 1969 niet de positie maar wel het personeel
van het dagelijks bestuur van de partij veranderd: partijvoorzitter
Van der Pols, die weinig leek te voelen voor vernieuwing, kondigde
in 1968 plotseling zijn aftreden aan. Werkzaamheden in zijn bedrijf
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zouden meer tijd van hem verlangen. Aangezien hij kort tevoren
voor een nieuwe termijn van drie jaar als voorzitter herkozen was,
wekte zijn besluit zelfs in het hoofdbestuur enige verbazing. 56 Het
dagelijks bestuur had reeds Haya van Someren-Downer, zojuist
afgetreden als Tweede Kamerlid en onmiddellijk na haar vertrek
uit de Kamer kandidaat gesteld voor het ondervoorzitterschap van
de partij, gepolst voor het voorzitterschap. Overigens distantieerde
penningmeester Van den Bergh zich daar toen van. Op onverklaarbare wijze was dit polsen naar de pers gelekt; wellicht een campagne
om de partij onder druk te zetten, zoals mevrouw ScheltemaConradi in het hoofdbestuur opperde? Van der Pols had de laatste
jaren steeds meer weerstand gewekt, vooral bij het LDC en andere
vooruitstrevende partijleden. Zijn rol als werkgeversvoorzitter
droeg daar ook toe bij. Zijn aftreden kan dan ook niet helemaal
vrijwillig genoemd worden, al bleef een behoudende stroming Van den Bergh, Van Riel, Scheltema-Conradi - hem steunen. 57
Van den Bergh trad overigens ook in 1969 af en werd opgevolgd
door een oud-collega uit de raad van Bestuur van Unilever, Caron.
Anders dan de manager Van der Pols was Van Someren-Downer
een ervaren politica - en een opvallende verschijning. Reeds bij
de oprichtingsvergadering van de VVD moet Oud aan Dettmeijer
gevraagd hebben, wie toch dat aardige meisje op de achterste rij
mocht zijn - Haya Downer was toen 22 jaar oud, studeerde
geschiedenis en wijsbegeerte aan de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam en was zojuist getrouwd met de eveneens in de
partij actieve J. van Someren. 58 Na haar studiejaren werkte ze als
journaliste voor De Telegraaf en werd mede op aandrang van Oud
in 1959 op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de
Tweede Kamer gezet. In de Kamer onderscheidde ze zich vooral
door haar felle kritiek op het verzuilde omroepbestel. Na de
geboorte van haar zoon vond ze het kamerlidmaatschap echter een
te zware belasting. Niettemin stortte ze zich met overgave en
energie op het voorzitterschap; uit politieke hartstocht, maar wellicht ook uit ambitie en ijdelheid - eigenschappen die onder
anderen Van Riel haar toeschreef. 59 Haar spontaniteit en openhartigheid maakten haar echter zeer geliefd bij de achterban.
Het hoofdbestuur stemde in 1968 nog enigszins mokkend in met
haar kandidatuur: dertien voor, tien tegen, één blanco. De algemene vergadering koos haar met meer geestdrift in maart 1969 bij
acclamatie tot voorzitter. In het partijorgaan werd 'het welhaast
onbeperkte vertrouwen waarmee de partij het voorzitterschap thans
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in handen heeft gelegd van één van haar bekendste en meest
populaire figuren' tenminste breed uitgemeten. 60
Hiermee was de VVD de eerste politieke partij in Nederland met
een vrouwelijke voorzitter (D66 zou in 1971 volgen, de PvdA in
1975). Vrouwen waren vanouds vrij goed vertegenwoordigd in de
VVD, met name in de Tweede Kamerfractie en in iets mindere
mate in het hoofdbestuur; al overschreed hun aandeel nooit de
25 %. 61 Dit was wellicht indirect te danken aan de Stichting
Organisatie Vrouwen in de VVD die deelname van vrouwelijke
partijleden aan het politieke leven trachtte te bevorderen, zonder
overigens direct als pressiegroep voor vrouwen op te treden.
De vrouwenorganisatie werkte duidelijk niet als lobby voor Van
Someren-Downer, integendeel: juist de vertegenwoordigsters van
de vrouwen in het hoofdbestuur, Scheltema-Conradi en Schouwenaar-Franssen, tekenden protest aan tegen haar kandidatuur
voor het voorzitterschap. Het feminisme dat in haar tweede golf
eind jaren zestig ook over Nederland spoelde, vond weinig weerklank in dit keurige gezelschap dames van middelbare leeftijd.
Volgens een enquête uit 1968 was toen bijna tweederde van de
Vrouwen in de VVD 50 jaar of ouder. 62 Alle vrouwelijke partijleden
waren overigens automatisch aangesloten bij de vrouwenorganisatie. In 1968 vond ook hier enige verjonging aan de top plaats:
mevrouw Scheltema-Conradi droeg het voorzitterschap na 20 jaar
over aan mevrouw Dettmeijer-Labberton. Deze was gehuwd met
D.W. Dettmeijer, tot 1963 algemeen secretaris van de partij. In
de koers van de vrouwenorganisatie kwam hiermee echter geen
verandering.

Geen doorbraak
Terwijl de katholieke zuil in de loop van de jaren zestig vervaarlijk
begon te scheuren, de gereformeerde zuil wankelde en de socialistische quasi-zuil zichzelf dreigde op te blazen, bleef de uiterst zwakke
algemeen-liberale zuil rustig staan. Van een algemeen-liberaal vakverbond was eigenlijk nooit sprake geweest - de Nederlandse
Vakcentrale was in 1964 overgegaan in de Federatie van Werknemer Organisaties (FEWO), die echter nauwelijks enige invloed
kon uitoefenen. 63 Een liberale omroep kwam evenmin van de
grond, maar de AVRO groeide (dankzij fusie met de RTN) en
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bleef de VVD goed gezind; in 1971 koos zij de voormalige VVDstaatssecretaris Keyzer tot voorzitter. De VPRO, tot de jaren zestig
vrijzinnig-protestants evenals een belangrijk deel van de VVD,
radicaliseerde en vervreemdde van die partij. De personele banden
tussen de VVD en de algemene werkgeversorganisaties CSWV en
VNW - die in 1968 fuseerden in het Verbond van Nederlandse
Ondernemers (VNO) - leken in de jaren zestig nog tamelijk sterk,
via met name Van der Pols, De Koster, Rietkerk en G.C. van
Dijk. 64
De VVD kon dan wel weigeren zichzelf als deel van een zuil te
zien, zij slaagde er in deze periode niet in door de zuilen heen te
breken en belangrijke groepen katholieken, gereformeerden en
(ex-)socialisten voor zich te winnen. Ze deed daar trouwens ook
niet erg veel moeite voor. Men zag niets in een voorstel voor een
katholieke werkgemeenschap binnen de VVD (naar analogie van
de Katholieke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid); door
het toetreden van (conservatieve) katholieken aan te moedigen
vreesde men de KVP voor het hoofd te zullen stoten. 65 Tegelijkertijd benoemde het bestuur wel bewust een katholiek, De Beer, in de
propagandacommissie van de partij. De Beer had enige bekendheid
gekregen door een pamflet, dat in 1963 door zijn Rotterdamse
afdeling tegen het advies van de partijtop in gepubliceerd was. In
dit pamflet trachtte hij aan te tonen dat het moderne liberalisme
van de VVD niet in strijd was met de pauselijke encyclieken. 66 In
1969 werd De Beer het eerste katholieke Tweede Kamerlid voor
de VVD toen hij de vrijgekomen zetel van Toxopeus overnam. 67
De partij boekte in 1967 in het Zuiden enige winst; in Limburg
haalde zij 5,1 %, tegen 2,3 % in 1963. 68 Landelijk won de partij
slechts één zetel, met 10,7 % in plaats van 10,3 % in 1963. In 1968
overwoog het bestuur een stap verder te gaan en een katholiek in
het Zuiden te zoeken als opvolger van ondervoorzitter Roeien.
Von Hoegen, zelf katholiek en hoofdbestuurslid voor Limburg,
vond een zijns inziens geschikte kandidaat in de transportondernemer Van der Ven te Venlo. Tot zijn grote teleurstelling zag
hij echter zijn streven doorkruist door de actie van westelijke
kamercentrales om Van Someren-Downer kandidaat te stellen.
Toen zij voorzitter in plaats van ondervoorzitter werd, kwam een
kandidatuur-Van der Ven niet meer ter sprake, het hoofdbestuurslid uit Overijssel, Talsma, werd nu de kandidaat van het bestuur. 69
De kamercentrale Maastricht uitte haar onvrede hierover onder
meer in een gesprek met het hoofdbestuur, dat volgens haar niet
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alleen in deze zaak te weinig belangstelling toonde voor Limburg.
Von Hoegen zou twee jaar later het hoofdbestuur en de VVD
verlaten naar aanleiding van een incident op de algemene vergadering in maart 1971. Op deze vergadering werd door een afgevaardigde uit de Mijnstreek de vrees geuit dat het standpunt voor
vrijheid van abortus van de VVD katholieke kiezers en leden in
Limburg zou afschrikken. 70 Dit argument veronderstelde enige
affiniteit en dus ook concurrentie tussen de VVD en de orthodoxkatholieke rechtervleugel van de KVP. Een deel van de VVD-top
deelde deze veronderstelling, maar een ander deel meende dat die
katholieken de KVP wel trouw zouden blijven; de VVD kon in
hun ogen hooguit meer moderne katholieken hopen te winnen. 71
In 1971 was er echter hoogstens sprake van een inbraak, niet van
een doorbraak van de VVD in andere zuilen. Zelfs de conservatieve
socialisten die de door Nieuw Links geradicaliseerde Partij van de
Arbeid in 1970 vaarwel zeiden sloten zich niet aan bij de VVD
maar richtten een nieuwe partij op, Democratisch Socialisten '70
(DS'70). De VVD zag die ontwikkeling uiteraard met lede ogen
aan. 72 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 zou zij nu niet
alleen van D66 maar ook van DS'70 concurrentie ervaren. Van
samenwerking met deze partijen verwachtte de VVD weinig heil,
zolang zij naar de PvdA bleven lonken. Aangezien gesprekken met
de ARP, CHU en KVP evenmin tot een samenwerkingsverband
of regeerakkoord leidden, ging de VVD alleen de verkiezingen
in. 73 Geertsema voerde de lijst aan, gevolgd door De Koster,
Vonhoff en Wiegel.
De VVD verloor een zetel en zag de ontzuilde en gedeconfessionaliseerde kiezers van KVP en CHU aan haar voorbij gaan, op weg
naar D66 en DS'70. In de vijfpartijencoalitie die daarna gevormd
werd, aanvaardden Geertsema, De Koster en Langman ministersposten (respectievelijk Binnenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken), terwijl Vonhoff staatssecretaris voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Rietkerk staatssecretaris van
Sociale Zaken werden. Het lag daarop voor de hand dat Wiegel
de Tweede Kamerfractie zou gaan leiden. Daarmee werd het
hoofdstuk Toxopeus/Geertsema in de geschiedenis van de VVD
afgesloten en het hoofdstuk Wiegel geopend.
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5. De jaren zeventig: op de wieken
van Wiegel

De jaren 1972-1982 zou men kunnen typeren als de gouden tijd
van de VVD. Haar electoraat groeide van 14 % naar 24 %,
haar ledental verdrievoudigde, haar aandeel in het bestuur van
gemeenten, provincies en Rijk nam naar verhouding toe. Zij boekte
deze successen onder leiding van Hans Wiegel, die de partijlijst
aanvoerde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1972, 1977 en
1981.
De bloei van de VVD voltrok zich tegen de achtergrond van andere
gebeurtenissen: teruggang van de economische groei en groeiende
werkloosheid, toenemende aandacht voor milieuproblemen, individualisering en liberalisering van zeden, verdergaande ontkerkelijking en ontzuiling in Nederland. De drie confessionele partijen
ARP, CHU en KVP, bedreigd door voortdurende afkalving, besloten samen te gaan in het Christen Democratisch Appèl (CDA).
De PvdA trok een aantal kiezers uit confessionele kring, maar
groeide minder constant dan de VVD. D66 schommelde nog veel
sterker, in kiezers- en ledental. De overige, kleinere partijen
verloren gestaag aan betekenis. DS'70 verdween in 1981 uit de
Tweede Kamer en zou zich in 1983 opheffen; de Boerenpartij
verdween eveneens in 1981 van het politieke toneel. Er kwamen
weliswaar enkele nieuwe splinterpartijen bij, maar die verloren
vaak hun zetels weer bij de volgende verkiezingen.

De invloed van Wiegel
De groei van de VVD kan voor een groot deel op rekening van
haar aanvoerder geschreven worden. Natuurlijk speelden andere
factoren ook een rol, zoals de reeds genoemde ontzuiling en het
verdwijnen van mogelijke concurrenten als DS'70 en de Boerenpartij. Zo ontstond enige ruimte rechts van het politieke midden, zou
men kunnen zeggen, waar de VVD gebruik van wist te maken.
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Kiezers, die nu minder binding voelden met een partij op grond van
godsdienst of klasse belang, verlangden naar duidelijke alternatieven
om een keuze te maken. Wiegel wist vooral door polarisatie ten
opzichte van de PvdA een duidelijk alternatief te bieden. De
radicalisering van de Partij van de Arbeid in deze periode hielp
hem daarbij wel.
Anders dan zijn voorgangers Oud, Toxopeus en Geertsema kwam
Wiegel niet uit de gezeten burgerij voort. Zijn vader was meubelmaker van beroep en had zich zelfstandig gemaakt. Hij liet zijn
zoon het gymnasium aflopen, eerst in Amsterdam en vervolgens
in Hilversum. In 1959 ging Hans Wiegel weer naar Amsterdam om
aan de Gemeentelijke Universiteit politieke en sociale wetenschappen te studeren. De politieke praktijk trok echter al gauw meer
dan de wetenschap. In 1965 werd hij voorzitter van de JOVD, en
liet de studie na zijn kandidaatsexamen rusten. In 1967 werd hij,
25 jaar oud, in de Tweede Kamer en in het hoofdbestuur van de
VVD gekozen. Ondanks zijn leeftijd maakte hij een vrij bezadigde
indruk, doorgaans in driedelig pak gekleed, met horlogeketting en
sigaar. Hoewel hij zichzelf aanvankelijk 'links in de VVD' zag
staan, genoot hij ook vertrouwen bij oudere en meer behoudende
liberalen als Van Riel en Abspoel. 1 Van 1967 tot 1969 stond hij als
secretaris Korthals ter zijde bij de voorbereiding van het Liberaal
Beraad. In 1968 trok het jongste kamerlid de aandacht met een
vlot geschreven pamflet, Een partijtje libre, dat als liberaal antwoord
op het socialistische Tien over rood beschouwd werd. 2 In 1971
werd hij door een meerderheid van de Liberale Tweede Kamerleden genoemd als opvolger van Geertsema.
Vonhoff, die meer ervaring had, werd ook wel als kandidaat gezien,
maar wekte waarschijnlijk weerstand bij de behoudende vleugel;
bovendien had hij zojuist een staatssecretariaat in het kabinetBiesheuvel aanvaard. Geertsema zelf twijfelde wel enigszins aan
de beginselvastheid v~n Wiegel, maar achtte hem toch de beste
kandidaat onder de kamerleden, gezien zijn vermogen zich snel
nieuwe onderwerpen eigen te maken en op democratische manier
leiding te geven. De partijvoorzitter, mevrouw Van SomerenDowner, uitte zich nog positiever: 'Hij heeft een politiek natuurtalent, hij is tactisch, heeft mensenkennis, doorziet snel situaties,
is een fijne kameraad'. 3 Het was bij haar thuis dat Wiegel over het
fractievoorzitterschap gepolst werd. Na een week bedenktijd zei
hij ja.
Als fractievoorzitter gaf Wiegel inderdaad democratisch leiding,
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ontspannen en vaak geestig, maar toch ook vrij strak. Fractieleden
kregen de ruimte om hun mening te zeggen, maar Wiegel trok dan
na een discussie bondig de conclusie - Wiegels wil was wet. 4 Als
politiek leider van de partij trad hij veel op in het land, met
spreekbeurten en bezoeken aan kamercentrales. Zijn politiek leiderschap werd in 1972 meteen op de proef gesteld, toen de
regeringscoalitie van ARP, CHU, KVP, DS'70 en VVD op financieel-economische problemen strandde. De ministers van DS'70,
Drees en De Brauw, verlieten het kabinet; de VVD-bewindslieden
betreurden dit maar maakten geen aanstalten hen te volgen. De
partijvoorzitter en een groot deel van haar achterban wilde het
voorbeeld van DS'70 echter wel volgen. De meerderheid van de
Tweede Kamerfractie gaf er de voorkeur aan de coalitie met de
drie confessionele partijen voort te zetten. De fractievoorzitter
verdedigde dit standpunt vervolgens in het hoofdbestuur en slaagde
erin dat te overtuigen en bovendien steun van de fractievoorzitter
in de Eerste Kamer te krijgen; aanvankelijk was Van Riel meer
geneigd met Van Someren-Downer en DS'70 mee te gaan. 5
De verkiezingsuitslag zou uiteindelijk Wiegel gelijk geven en zijn
eerst nog wankele positie als politiek leider aanzienlijk versterken.
Het rompkabinet-Biesheuvel besloot op 29 november 1972 vervroegde verkiezingen te houden. Voor de VVD was dat wat lastig:
de partij maakte aanstalten haar 25-jarig bestaan te vieren en daarbij
een Liberaal Manifest vast te stellen, dat een kleine stuurgroep had
ontworpen. Nu moest ze in allerijl een kandidatenlijst en een
verkiezingsprogram opstellen, waardoor het Liberaal Manifest vrijwel zonder discussie aangenomen werd. 6 Het verkiezingsprogram
van 1971 werd weliswaar nog niet verouderd geacht, maar daarnaast
bestond behoefte aan een beknopt en actueel urgentieprogram.
Dat werd in een paar dagen geschreven door de nieuwe lijsttrekker,
Hans Wiegel en Van Aartsen, medewerker van de Tweede Kamerfractie. Omdat de tijd drong werd ter goedkeuring van het program
niet een algemene vergadering maar een partijraad bijeengeroepen.
Wiegel drukte ook een persoonlijk stempel op de verkiezingscampagne, al liet hij de organisatie daarvan voornamelijk over aan de
secretaris-propaganda, De Korte. Deze besteedde daarbij veel
aandacht aan jongeren, die nu vanaf achttien jaar mochten stemmen. De winst, zes zetels extra (van 10,4 % naar 14,4 % van alle
stemmen), kwam dan ook voor een belangrijk deel uit deze groep.
Daarnaast trok de VVD veel confessionele kiezers, maar ook
kiezers van DS'70, dat twee zetels verloor. 7 De VVD drong ver

110

door in de katholieke zuil en, in mindere mate, in de gereformeerde
zuil: 34% van haar nieuwe kiezers waren katholiek, 6 % gereformeerd. 8 In Limburg wist de partij met 12,3% haar aanhang ten
opzichte van 1971 ruim te verdubbelen. Vermoedelijk trok een
deel van deze kiezers naar de VVD uit vrees dat KVP en ARP na
de verkiezingen met de PvdA zouden gaan regeren.
Die vrees werd in 1973 bewaarheid. De VVD keerde terug in de
oppositie, evenals de CHU overigens. Het kabinet-Den Uyl kreeg
steun van ARP, KVP, D66, PPR en PvdA. Terwijl dus ook DS'70
en de kleine partijen tot de oppositie behoorden, kan men wel
stellen dat de VVD en in het bijzonder haar politiek leider de spil
van die oppositie vormden. Wiegel viel het kabinet-Den Uyl vaak
zeer scherp aan, vooral wanneer hij socialistische nivelleringsdrang
en overheidsbemoeienis op het oog had. Een deel van de VVD
vond zijn aanpak iets te negatief, een ander deel ging juist verder in
zijn anti-socialisme en verweet Den Uyl c.s. naar een 'socialistische
dictatuur' te streven. 9
De meerderheid stond waarschijnlijk achter Wiegel. De liberalen
namen aanstoot aan de opvallende aanwezigheid van socialisten op
een aantal gebieden buiten de politiek, zoals vakbonden, universiteiten, vormingswerk en omroepen. Zo reageerden veel VVD-ers
verontrust op de radicalisering en fusie van het Nederlands Katholiek Vakverbond met het socialistische Nederlands Verbond van
Vakverenigingen tot de toch ook tamelijk socialistisch georiënteerde
Federatie Nederlandse Vakbeweging. Het VVD-kamerlid Keja
maakte aanstalten om daar tegenover een liberaal-gezinde Algemene Vakcentrale op te richten, maar zag hier uiteindelijk toch
van af; gevreesd werd dat - evenals in het verleden - een liberale
vakcentrale toch een machteloze splinter zou blijven. 10
Tegelijkertijd richtten andere VVD-ers een Liberale Radio/Televisie Omroep op om tegenwicht te bieden tegen de rode V ARA,
VPRO en (in hun ogen ook vrij rode) NOS. Deze nieuwe omroep
zou in elk geval een, liberaal journaal moeten verzorgen. Het
Tweede Kamerlid mevrouw Krijnen nam plaats in het bestuur van
deze omroep, die echter weinig steun kreeg van de partijtop. Een
motie van de afdeling Baarn om de omroep te steunen haalde geen
meerderheid op de algemene vergadering van maart 1976. De
Liberale Omroep won circa 15.000 leden, te weinig om door de
overheid erkend te worden. 11
Hoewel deze pogingen tot uitbreiding van de liberale invloedssfeer
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wetmg succes ten deel viel, groeide de liberale partij in deze
oppositieperiode zeer voorspoedig. Van 38.607 leden op 31 december 1972 steeg zij naar 100.510 leden op 31 december 1978. Dankzij
de centralisatie van ledenadministratie en contributieinning konden
de leden voortaan nauwkeurig geteld worden. Nieuwe leden lieten
zich vaak inschrijven naar aanleiding van een radio- of televisieuitzending, waarin Wiegel niet zelden de hoofdrol speelde. Daarnaast
wierven ook 'gewone' VVD-ers in het kader van een campagne
'één op één' plaatselijk soms veel meer dan één lid. De ledenwinst
kwam, evenals de kiezerswinst, voor een belangrijk deel uit het
zuiden. Zo steeg het ledental in Limburg tussen 1972 en 1975 van
434 naar 2797Y In Noord-Brabant en Limburg werden in de
periode 1972-1978 87 nieuwe afdelingen opgericht. Landelijk steeg
het aantal van 430 naar 600 afdelingen. Dankzij de uitbreiding van
het aantal afdelingen en leden kon de partij meer krachten inzetten
bij provinciale en lokale verkiezingen. Wiegel speelde ook in die
verkiezingen in 1974 een belangrijke rol. De VVD zag vooral bij
de Statenverkiezingen haar stemmenaandeel fors toenemen - naar
19,0% van de stemmen, bijna 7% meer dan in 1970. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in hetzelfde jaar speelde Wiegel een
minder grote rol. De VVD maakte daarbij minder winst dan bij
de Statenverkiezingen. Ze ging niettemin flink vooruit ten opzichte
van 1970 - van 10,0 % naar 14,8%. In 1970 kwam de partij in
384 gemeenten met eigen lijsten uit, in 1974 in 517Y Deze
electorale groei zou zich voortzetten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977.

De organisatie past zich aan
De aanwas van leden vroeg om aanpassing van de organisatiestructuur. Om de afdelingen in een bepaalde streek beter te coördineren
op het gebied van vorming en scholing, verkiezingspropaganda
en besluitvorming, bevorderde het hoofdbestuur vanaf 1972 de
oprichting van ondercentrales. In sommige kamercentrales bestonden die overigens al. In 1978 waren er 95, verspreid over het hele
land, al functioneerden ze niet overal even goed. 14 Het bestuur
van een ondercentrale werd direct gekozen. Vanaf 1975 kregen
vertegenwoordigers van de ondercentrales zitting in het bestuur
van de kamercentrale waar zij deel van uit maakten. 15
In 1972 vond ook hervorming van de partijraad plaats. Tot nog
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toe had die voornamelijk een adviserende taak gehad, maar langzamerhand voelde men meer behoefte aan een representlatief lichaam dat de algemene vergadering tussentijds zou kunnen vervangen. Derhalve kreeg de partijraad het recht over actuele zaken
politieke uitspraken te doen, die even veel gewicht zouden hebben
als die van de algemene vergadering. Daarnaast zou de partijraad
samen met de leden der Provinciale Staten de kandidatenlijst voor
de Eerste Kamer vaststellen. Partijraadsbijeenkomsten...werden ook
openbaar - algemene vergaderingen waren dat al sinds 1968. De
ereleden, kamerleden en vijftien door het hoofdbestuur benoemde
leden verloren hun stemrecht, zodat de door de kamercentrales
aan te wijzen leden - 1 per 1000 leden van de centrale - meer
invloed verwierven. 16
De invloed van de kamercentrales werd verder versterkt, althans
formeel, bij de reorganisatie van het hoofdbestuur in 1975. Bij de
reorganisatie van 1963 (hierboven besproken in hoofdstuk III en
IV) was hun - op dat moment aanzienlijke - informele invloed
gedeeltelijk geformaliseerd. Die reorganisatie had geen einde gemaakt aan de discussies over het (slechte) functioneren van het
bestuur van de partij. Veel hoofdbestuursleden hadden moeite met
de verhouding tot hun regionale achterban. Bovendien klaagden
zij regelmatig dat het dagelijks bestuur hun te weinig informatie
gaf en te weinig bij de besluitvorming betrok. 17 In 1974 kwamen
de voorzitter en algemeen secretaris opnieuw met een reorganisatievoorstel. De kamercentrale-voorzitters, die in hun ogen achter
de schermen in feite de dienst uitmaakten in de partij, zouden
gezamenlijk het hoofdbestuur moeten vormen. Hun macht zou dan
tenminste formeel en controleerbaar worden. Ter ondersteuning
van hun voorstel verwezen Van Someren-Downer en Korthals
Altes naar een rapport dat het organisatiebureau Berenschot op
verzoek van het bestuur had opgesteld. 18 Ze slaagden er echter
niet in een meerderheid voor het voorstel te winnen in het hoofdbestuur, en evenmin in de algemene vergadering. De meeste kamercentrale-voorzitters voelden weinig voor deze cumulatie van functies - in het organisatie-jargon 'linking pin' genoemd - die
hun niet alleen extra tijd zou kosten, maar ook met ongewenste
verantwoordelijkheid zou belasten.
De algemene vergadering van 31 mei 1975 besloot uiteindelijk
slechts tot beperkte wijzigingen in de organisatie. De leden van
het hoofdbestuur (buiten het dagelijks bestuur en de adviserende
leden) zouden rechtstreeks door hun kamercentrales gekozen war-
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den, in plaats van door de algemene vergadering op voordracht
vanuit de centrales. Ze zouden qualitate qua deel uitmaken van
het bestuur van hun kamercentrale, maar niet noodzakelijk als
voorzitter. 19 Het sinds 1969 regelmatig - drie of vier keer per
jaar - plaatsvindend overleg tussen kamercentrale-voorzitters en
dagelijks bestuur scheen na 1975 overbodig - al zou het toch nog
af en toe worden gehouden, ter voorbereiding van kandidaatstelling
voor verkiezingen.
Bij deze reorganisatie verloren de Vrouwen in de VVD aan
invloed: ze hadden nu nog recht op één vertegenwoordigster in het
hoofdbestuur in plaats van tenminste twee. De Vereniging van
Staten- en Raadsleden daarentegen kreeg voortaan het recht haar
voorzitter als adviserend lid van het hoofdbestuur te laten optreden.
In 1975 vonden enkele belangrijke bestuurswisselingen plaats. Mevrouw Van Someren-Downer, die het voorzitterschap zeer serieus
had opgevat, wenste aan de ene kant meer tijd aan haar gezin te
besteden, maar wilde aan de andere kant graag nog een aantal
bestuurstaken afmaken, zoals de opbouw van een informatiedienst
voor kaderleden en de integratie van de Teldersstichting in het
partijleven. Met beide had zij als voorzitter een begin weten te
maken. Zo zou vanaf 1973 het curatorium van de wetenschappelijke
instelling twee leden uit het dagelijks bestuur van de partij en
telkens één lid van de Eerste Kamer en één lid van de Tweede
Kamer bevatten. Dit leek gewenst met het oog op de in 1972
vastgestelde overheidssubsidie voor wetenschappelijke bureaus van
politieke partijen. 20
Naast lid van het dagelijks bestuur was Van Someren-Downer
bovendien sinds 1974 lid van de Eerste Kamer. In december 1974
kondigde zij haar aftreden als voorzitter aan en stelde zich kandidaat voor het penningmeesterschap, dat met het vertrek van
Caron vacant kwam. Als opvolger voor het voorzitterschap stelde
zij Korthals Altes voor, toen algemeen secretaris van de partij.
Deze voorgekookte stoelendans wekte binnen de partij enige wrevel
op, aangezien men nu niet meer met tegenkandidaten waagde te
komen. Uiteindelijk werden beide kandidaten bij acclamatie door
de algemene vergadering gekozen? 1
Frits Korthals Altes (geboren 1931) had als algemeen secretaris
nauw met Haya van Someren samengewerkt. Hij bekleedde die
functie al vanaf 1967; de facto misschien al vanaf 1963, toen hij
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als assessor/secretaris organisatie de algemeen secretaris Quarles
van Ufford in de praktijk vaak moest vervangen. Sinds 1963 was
hij vrijwel elke maandagmiddag op het partijbureau te vinden.
Daarnaast werkte hij als advocaat in Rotterdam. Zijn tomeloze
ijver, intelligentie en inzet voor het partijwerk wekten bewondering,
maar ook wel eens ergernis in de partij. 'Hij trad streng en
soms zelfs autoritair op', aldus het Tweede Kamerlid Jacobse. 22
Delegeren was niet zijn sterkste zijde, gaf hij zelf ooit toe. 23 Jongere
leden van het hoofdbestuur, zoals de Groninger makelaar Jan
Kamminga, kwamen wel eens met hem in aanvaring. Sommigen
waren bang voor hem: 'Korthals Altes kan mensen op een ontzettend geestige manier tackelen' ... 'Je moet van verrekt goeden
huize komen wil je hem onderuithalen', merkten kamercentralevoorzitters over hem op.Z 4 Bovendien bleek hij gevoeliger voor
kritiek dan zijn doorgaans onderkoelde optreden deed vermoeden.
Dat neemt echter niet weg dat Korthals Altes als secretaris en
vervolgens als voorzitter zeer gewaardeerd werd, vooral vanwege
zijn grote aandeel in de modernisering van de VVD, 'van kiesvereniging tot moderne partij', zoals hij het zelf graag uitdrukte. 25
Als algemeen secretaris werd Korthals Altes opgevolgd door
W .J. A. van den Berg, een historicus en voorzitter van de kamercentrale Limburg tussen 1971 en 1974. Dankzij de ledenwinst kon het
secretariaat aanzienlijk uitgebreid worden - al bleef het met
twintig medewerkers (in 1978) nog vrij bescheiden in vergelijking
tot bijvoorbeeld de PvdA. Aan de afdelingen konden zo meer
diensten verleend worden. Ter wille van een betere coördinatie
van de toegenomen activiteiten besloot het hoofdbestuur in 1977
de algemeen secretaris als bezoldigde beambte bij de partij in dienst
te nemen. Daarbij speelde mee dat mevrouw Van Everdingen, die
vanaf 1948 het secretariaat had beheerd, in 1977 ontslag had
genomen. Met de aanstelling van een bezoldigd algemeen secretaris
kwam haar functie te vervallen. 26 '
Ledengroei maakte ook meer activiteiten mogelijk op het gebied
van scholing en vorming. De overheid zou die activiteiten bovendien steeds meer gaan subsidiëren. In 1972 trof de minister van
Binnenlandse Zaken (Geertsema) een beschikking die de wetenschappelijke bureaus van de partijen subsidie toestond in evenredigheid met het aantal zetels van de met hun verwante partijen in de
Tweede Kamer. .Jm de maximale subsidie te krijgen moesten de
instellingen zelf een even groot bedrag zien te verdienen. Deze
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beschikking gold met terugwerkende kracht vanaf 1970. In 1975
besloot de regering op soortgelijke wijze vormingswerk te gaan
steunen, waarna zij in 1976 een vergelijkbare voorlopige regeling
trof voor jongerenorganisaties. Ook vrouwenorganisaties konden
overheidsgeld krijgen - niet van Binnenlandse Zaken, maar van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, om een emancipatie-werk(st)er in dienst te nemen. De VVD had subsidiëring in principe
afgekeurd, maar toen het besluit eenmaal genomen was wenste zij
van dit 'geldend recht' ook gebruik te maken. Daartoe werd op 25
juni 1975 de Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten Vrijheid
en Democratie opgericht, vanaf 1981 de Haya van Somerenstichting
genoemd. Deze stichting stond onder verantwoordelijkheid van het
hoofdbestuur, maar voerde regelmatig overleg met de landelijke
commissie voor vorming en scholing. 27
In 1977 werden de statuten en reglementen van de partij opnieuw
gewijzigd, mede in verband met veranderingen in het verenigingsrecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Een van deze wijzigingen
behelsde opnieuw uitbreiding van invloed voor de kamercentrales:
die mochten voortaan ook een deel van de adviserende commissies
aanwijzen, wat tot dusver het monopolie van het hoofdbestuur was
geweest. De commissies kregen bovendien het recht amendementen
in te dienen op een algemene vergadering. Dat gold ook voor de
Organisatie Vrouwen in de VVD, de Vereniging van Staten- en
Raadsleden en de Groep Nederland van de Liberale Internationale,
die voortaan in het reglement 'bijzondere groepen' werden genoemd.28

De Eerste Kamer, de abortuskwestie en het vertrek van Van Riel

Tot het midden van de jaren zeventig gingen vernieuwing en
reorganisatie voorbij aan de Eerste Kamer. Volgens Van Riel,
fractievoorzitter in de Eerste Kamer sinds 1958, was daar 'sinds de
komst van de heer Oud en de zijnen in wezen niets veranderd'. 29
Van Riel domineerde de fractiebijeenkomsten met leerzame betogen over uiteenlopende onderwerpen, waarna de liberale senatoren zich verder alleen met hun eigen specialisme mochten bezig
houden. Van Riels gezag was tot aan het begin van de jaren
zeventig onomstreden. Naast het fractievoorzitterschap in de Eerste
Kamer had hij andere belangrijke functies in de partij vervuld,
van 1949 tot 1963 als ondervoorzitter en van 1960 tot 1975 als
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organisator/inleider van de cursus die het topkader een algemene
oriëntering in de politiek bood. Dank zij 'hem bekende adressen'
zorgde hij in 1972 voor een garantiefonds dat aankooR van een
nieuw kantoorpand voor de partij mogelijk maakte. 3 Hij was
een veelgevraagd spreker, niet alleen vanwege zijn diepzinnige
beschouwingen maar ook vanwege zijn vaak flamboyante en controversiële uitspraken. Die uitspraken ontlokten doorgaans bijval van
de behoudende vleugel en protest van de linkerzijde.
In de jaren zeventig nam de bijval echter af. Van Riels bittere
uitvallen naar socialistische bewindslieden en naar 'dissidenten' in
zijn eigen partij werden hem door de partijtop niet in dank
afgenomen. Zelfs in zijn eigen fractie ontstond oproer toen hij op
de algemene vergadering van maart 1975 verband legde tussen
terrorisme en PvdA-minister Pronk, die dronken achter het stuur
van zijn auto was aangetroffen: 'Als u ziet op welke wijze aanzien
van het gezag in Nederland door de heer Pronk naar beneden is
gehaald, dan hoeft het u niet te verwonderen, als gedesequilibreerde geesten menen dat in West-Europa alles kan.' 31 Van Riel
trok zich de kritiek van zijn 'ooilammeren', zoals hij zijn 'linkse'
fractiegenoten als Zoutendijk en C.H.F. Polak placht te noemen,
nogal aan. Twee maanden later deelde hij het hoofdbestuur mee
de Eerste Kamer te willen verlaten. 32 Toen de VVD-leiders Wiegel
en Korthals Altes in 1975 meeliepen met een (door het kabinetDen Uyl gesteunde) betoging tegen executies in Franco-Spanje,
werd Van Riel daar - volgens eigen zeggen - 'fysiek onwel'
van. 33 Ondanks deze incidenten bood de partij de senator met de
bolhoed een waardig afscheid en een erelidmaatschap aan? 4
Bij zijn afscheid van de Eerste Kamer noemde Van Riel zelf de
abortuskwestie als aanleiding. 35 De Eerste Kamer zou in 1976
namelijk het initiatief-wetsontwerp van VVD en PvdA moeten
behandelen dat de beslissing over vruchtafdrijving in beginsel aan
de vrouw in kwestie zou overlaten. Van Riel had zich altijd verzet
tegen liberalisatie van abortus, uit respect voor het menselijk leven
en voor godsdienstige traditie. 36
Over de opvolging van Van Riel hoefde nauwelijks enige discussie
gevoerd te worden. Haya van Someren-Downer, pas sinds 1974
senator maar dankzij haar partijvoorzitterschap en lidmaatschap
van de Tweede Kamer politiek zeer ervaren, nam in juni 1976 het
fractievoorzitterschap over. In overeenstemming met het huishoudelijk reglement legde ze het penningmeesterschap van de partij
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op de eerstvolgende algemene vergadering neer. Onder haar leiding
stemde de Eerste Kamerfractie op 14 december 1976 over het
initiatief-wetsontwerp voor liberalisatie van de abortus. Dat wetsontwerp was 6 mei 1976 ingediend door de Tweede Kamerleden
Geurtsen en Veder-Smit van de VVD samen met de leden Lambers
en Roethof van de PvdA. Aanvankelijk hadden Geurtsen en
mevrouw Veder-Smit een eigen wetsontwerp gemaakt, dat ook in
overeenstemming met het verkiezingsprogram van de VVD in
beginsel de keuze voor abortus aan de vrouw in kwestie over zou
laten, zij het na overleg met haar arts. Aangezien de confessionele
partijen daar geen heil in zagen, zag de VVD-fractie zich genoopt
tot samenwerking met de PvdA, waar de kamerleden Roethof en
Lambers eveneens een initiatief-wetsontwerp wilden indienen. De
twee wetsontwerpen werden nu in elkaar geschoven. De Tweede
Kamerfractie van de VVD stemde unaniem voor het wetsontwerp,
dat met 83 tegen 58 stemmen werd aangenomen. 37
In de Eerste Kamerfractie leefden sterke bezwaren tegen het
voorstel, zowel op ethische als op juridische gronden. Voor sommige liberale senatoren was bovendien samenwerking met de PvdA
een probleem. Er was blijkbaar geen overleg met de Tweede
Kamerfractie geweest. De fractievoorzitter, zelf een tegenstander
van het voorstel, liet haar fractie volledig vrij en wilde niet eens
weten - bijvoorbeeld door een proefstemming - wat men zou
stemmen. Een aantal fractieleden schenen te aarzelen. De oudminister van justitie, C.H.F. Polak, hield een gloedvol betoog over
de juridische gebreken van het wetsontwerp. Verrassend genoeg
stemde hij zelf tenslotte toch vóór, met drie fractiegenoten, terwijl
de acht overige VVD-senatoren tegen het wetsontwerp stemden. 3 ~
Toen het voorstel daardoor met 41 tegen 34 stemmen werd verworpen, reageerden vele liberalen geschokt. De fractievoorzitter kreeg
heel wat kritiek te verduren, vooral vanuit de vrouwenbeweging;
haar huis in Rotterdam werd met verf beklad. Een deel van de
partij, afkomstig uit katholieke kring, deelde overigens de ethische
bezwaren tegen abortus? 9
Dit verschil van mening tussen de twee fracties werd echter snel
bijgelegd. Een commissie met leden uit beide fracties, de partijvoorzitter en mevrouw Tuynman - die zojuist als voorzitter van de
Vrouwen in de VVD mevrouw Dettmeijer was opgevolgd -bereikte al in februari 1977 een compromis, dat nog net verwerkt
kon worden in het verkiezingsprogram van 1977.-1° Daarmee verdween de abortuskwestie nog niet uit het geheugen van de liberalen.
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Haya van Someren schijnt zich de kritiek op haar rol in deze zaak
erg aangetrokken te hebben.
Niet lang daarna kreeg ze een ziekte waaraan zij in 1980 zou
overlijden. 41 Al tijdens haar ziekte werd ze regelmatig vervangen
door de ondervoorzitter, dr. G. Zoutendijk, die haar in 1980 zou
opvolgen. Zoutendijk behoorde overigens tot de vier fractieleden
die in 1976 vóór het abortusvoorstel stemden. Mevrouw van Someren had hem benaderd toen Zoutendijk in 1968 D66 had verlaten, na een controverse met Van Mierlo. Als partijloos wetenschapper - hoogleraar mathematische besliskunde - nam hij daarop
deel aan een 'commissie Toekomst' waarin ook Van Riel en
Geertsema zitting hadden. 42 In 1971 kwam hij op aandrang van
Van Riel in de Eerste Kamer - en werd dus lid van de partij.
Meer dan Van Riel en Van Someren zou hij trachten de fractie
structuur en eenheid te geven. Naast het senatorschap vervulde
hij overigens ook na 1971 verschillende functies aan de Leidse
universiteit en in het bedrijfsleven. 43
In 1981 moest de Eerste Kamer opnieuw een abortusvoorstel
behandelen, nu een compromis tussen VVD en CDA, ondertekend
door de ministers Ginjaar (Volksgezondheid) en De Ruiter (Justitie). Het compromis stuitte uiteraard op bezwaren van de meest
principiële voor- én tegenstanders van liberalisatie. Aangezien
CDA en VVD samen in de Kamer 40 van de 75 zetels bezetten
en niet op steun van de oppositie konden rekenen zou een drietal
dissidenten reeds het voorstel kunnen tegenhouden. Nu telde de
CDA-fractie tenminste twee principiële tegenstanders van abortus,
de VVD-fractie zeker één - de katholieke burgemeester van
Venlo, Fey. Fractievoorzitter Zoutendijk moet dan ook wel zware
druk op Fey hebben uitgeoefend om hem zo ver te krijgen dat hij
mèt de hele fractie voor het regeringsvoorstel stemde. Dat werd
met 38 tegen 37 aangenomen. 44 Zo wist de VVD met moeite een
tweede abortuscrisis te voorkomen.

De verkiezingen van 1977 en de kabinetsformatie
De VVD was al in 1975 met voorbereidingen voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 1977 begonnen. De voorzitters van de 20
adviserende commissies spraken in november met het hoofdbestuur
over het komende verkiezingsprogram. Kamercentrales organiseerden vervolgens deelcongressen over verschillende onderwerpen om
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bouwstenen te leveren voor dat program. In de zomer van 1976
schreef de politieke leider, Wiegel, weer met Van Aartsen sinds 1974 directeur van de Teldersstichting - een 'werkprogram',
waarbij ze gebruik maakten van bovengenoemde bouwstenen en
van adviezen uit de fractie. Het hoofdbestuur hesprak dat in
augustus, de afdelingen konden dat in september en oktober
doen. Zij dienden 1725 amendementen op het program in. De
ondercentrales zouden die moeten selecteren en samenvoegen,
maar hielden er toch nog 1583 over. De kamercentrales reduceerden die tot 775 en het hoofdbestuur tot 353 amendementen, die
belangrijk genoeg leken om aan de algemene vergadering voor
te leggen. In maart 1977 stelde die vergadering na een 'soms
ongebruikelijk felle discussie' maar zonder veel fundamentele wijzigingen het program vast. 45
De kandidaatstelling nam een aanvang in 1976. Het hoofdbestuur
voerde enig overleg met de kamercentralevoorzitters om te voorkomen dat er teveel regionale kandidaten zouden komen. Het voegde
zelf slechts enkele kandidaten aan de groslijst toe, onder meer de
oprichters van D66 Fetter en Visser, die hun partij op een dieptepunt verlaten hadden. 46 Deze kandidaten kwamen uiteindelijk echter niet op de lijst voor, die door de algemene vergadering in
januari 1977 definitief vastgesteld werd. Het regionalisme stak nog
tijdens de verkiezingscampagne opnieuw de kop op, toen Haagse
VVD-ers voor hun stadgenoot Nyqvist een - overigens weinig
succesvolle - voorkeursactie voerden. 47
Bij de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer, die in 1977 gedeeltelijk vernieuwd werd, speelden regionale belangen ook een rol.
Tegen de richtlijnen van de partijraad in brachten Gelderse Statenleden een voorkeurstem uit op hun fractievoorzitter, Veen, waardoor de landbouwspecialist Louwes zijn al in 1963 vcrworven zetel
kwijt raakte. Het hoofdbestuur dreigde Veen te royeren indien
deze zich niet terug zou trekken. Beide bleken echter uiteindelijk
bereid tot een compromis, voorgesteld door de waarnemend fractievoorzitter in de Eerste Kamer Zoutendijk: Veen trad terug ten
behoeve van Louwes, maar zou in 1979 een vacante zetel krijgen Louwes kon toen een zetel in het Europees Parlement verwerven.
In 1981 zou Veen overigens tot ongenoegen van de partijtop
opnieuw met voorkeurstemmen in de Eerste Kamer gekozen worden.48
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In de Eerste Kamer kreeg de VVD in 1977 12 zetels, in de Tweede
28 - met 17,9% van de stemmen. Zij behaalde opnieuw veel
winst ten koste van vooral DS'70, dat vijf van zijn zes zetels in de
Tweede Kamer verloor. De PvdA won absoluut gezien echter nog
meer, namelijk 10 zetels. De partij van minister-president Den Uyl
kreeg dan ook het initiatief in handen bij de kabinetsformatie. Na
maanden van moeizame onderhandelingen met het - sinds de
verkiezingen formeel als eenheid optredende - CDA en met zijn
eigen veeleisende partij zag Den Uyl zich in november 1977
gedwongen zijn formatieopdracht aan de koningin terug te geven.
Wiegel zag in de uiterst langdurige formatieperikelen en de tegelijkertijd verslechterende economische toestand aanleiding om - na
een fractieberaad in Wolfheze - met een voorstel voor een
nationaal kabinet te komen. CDA, PvdA, VVD en D66 zouden
tenminste op korte termijn moeten proberen samen de meest
urgente problemen op te lossen. Het hoofdbestuur van de VVD
toonde zich enigszins verrast maar wel ingenomen met dit voorstel
uit de fractie; buiten de partij werd het echter veelal als een 'stunt'
gezien om te voorkomen dat de VVD in de oppositie weg zou
kwijnen. 49 Van een nationaal kabinet kwam niets, maar uiteindelijk
werd de VVD toch bij de formatie betrokken. Toen het CDA geen
heil meer zag in een coalitie met PvdA en D66, zocht het toenadering tot de liberalen. De politieke leider van het CDA, Van Agt,
voerde in het restaurant Le Bistroquet een aantal gesprekken met
Wiegel en kwam in korte tijd met hem tot overeenstemming over
een (beknopt) regeerakkoord. Daarbij was summier overleg met
de beide fracties gevoerd. De VVD, die al niet meer op regeringsdeelname had durven rekenen, was tot vrij veel concessies bereid.
Het CDA was niet alleen veel groter, maar moest binnen haar
gelederen rekening houden met een VVD-vijandige linkervleugel.
Zes leden van die vleugel stemden in de Tweede Kamerfractie
tegen het ontwerp-regeerprogram van Van Agt en Wiegel, al
beloofden ze zich verder loyaal te zullen gedragen - vandaar hun
betiteling 'loyalisten'. Zelfs mèt die loyalisten beschikten CDA en
VVD samen slechts over 77 van de 150 zetels in de Kamer. 50

Rietkerk en de regeringsdeelname

Op 19 december 1977 beëdigde de koningin het kabinet, waarin
Van Agt minister-president en Wiegel vice-premier en minister van
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Binnenlandse Zaken werden. Andere VVD-ers kregen Buitenlandse Zaken (Van der Klaauw), Onderwijs (Pais), Verkeer en Waterstaat (Tuijnman), Volksgezondheid en Milieu (Ginjaar) en Economische Zaken (Van Aardenne). Kort daarvoor, op 6 december,
had de Tweede Kamerfractie reeds een opvolger voor Wiegel als
fractievoorzitter aangewezen: mr. J.G. Rietkerk. Koos Rietkerk
(1927-1986) kwam uit een gereformeerd milieu in Zuid-Holland en
maakte kennis met de politiek in de ARJOS (Anti-Revolutionaire
Jongeren Studieclubs). Tijdens zijn studie rechten in Leiden nam
hij afstand van die gereformeerde en anti-revolutionaire achtergrond. Hij werkte als secretaris bij het Centraal Sociaal Werkgeversverbond totdat hij in 1967 tot Tweede Kamerlid voor de VVD
werd gekozen. In 1971 werd hij benoemd tot staatssecretaris op
het ministerie van Sociale Zaken, in 1973 keerde hij terug in de
Kamer. Rietkerk was nog niet eens formeel fractievoorzitter toen
reeds geruchten de ronde deden dat hij slechts als plaatsbekleder
voor Wiegel zou fungeren. Om die geruchten de kop in te drukken
noemde hij zichzelf heel nadrukkelijk de politieke leider van de
partij. 51 Niettemin zouden de geruchten telkens weer de kop
opsteken. Het was dan ook niet gemakkelijk de populaire Wiegel
te vervangen. Rietkerk miste diens ontspannen en soepele stijl van
leiding geven. Zijn stijl was strakker en serieuzer; zijn neiging zich
met details te bemoeien kon sommige fractieleden irriteren. Daar
stond tegenover dat hij alom respect afdwong door zijn eerlijkheid
en integriteit. 52
Ongelukkig genoeg voor Rietkerk begon met de deelname aan de
regering in 1978 het gunstige tij voor de VVD langzaam te keren.
Bij de Statenverkiezingen deed de VVD het met 16,9 % van de
stemmen al iets minder goed dan bij de kamerverkiezingen van
1977 of de Statenverkiezingen van 1974. Bij de gemeenteraadsverkiezingen diende de partij meer lijsten in dan in 1974 - 613 in
plaats van 517 - maar haalde relatief minder stemmen: 14,1 % in
plaats van 14,8 %. 53 Het ledental overschreed de 100.000 in de
loop van 1978, maar groeide minder snel dan tevoren.
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 1979 haalde
de VVD, onder de leuze 'gewoon jezelf zijn', slechts 16,1 % van
de stemmen. Deze verkiezingen werden in 1979 voor het eerst
direct in elke lidstaat van de Europese Gemeenschap gehouden.
De VVD had in 1976 deelgenomen aan de oprichting van de
Federatie van Liberale en Democratische Partijen in de EG (ELD).
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Haar oud-minister De Koster werd vice-voorzitter van de Federatie - tot hij in 1978 president werd van de Raad van Europa.
De ELD stelde al in 1977 een supranationaal programma vast op
een congres te Brussel, waarin door de VVD-partijraad ingediende
amendementen verwerkt werden. De kandidatenlijsten werden
landelijk vastgesteld. De VVD wees dr. C. Berkhouwer als lijstaanvoerder aan. Cees Berkhouwer (geboren 1919) was advocaat van
beroep, maar al vanaf 1956 lid van de Tweede Kamer en sinds
1963 ook van het Europees Parlement. Van 1973 tot 1975 zat hij
dat parlement voor, vervolgens werd hij ondervoorzitter. In liberale
kringen genoot hij toen wellicht zoveel populariteit dat hij er in
slaagde haar teruggang bij de Europese verkiezingen te remmen.
In 1984 was daar echter niet veel meer van over en Berkhouwer
verdween uit het parlement. 54
Intussen zakte het ledental van de VVD in 1979 (voor het eerst
sinds 1972) en wel van 100.510 naar 92.314. Ook de opiniecijfers
daalden. Ongetwijfeld hing dit samen met de problemen waar
de VVD als regeringspartij verantwoordelijk voor werd gesteld:
toenemende werkloosheid, stijgende overheidsuitgaven, een halfslachtig besluit tot modernisering van kernwapens. Geen wonder
dat er in hoofdbestuur, kamercentrales en kamerfracties gemopperd
en geklaagd werd. 55 Daarvan drongen soms geruchten naar buiten
door; er zou in de Tweede Kamerfractie oppositie tegen Rietkerk
broeien, vooral bij vooruitstrevende liberalen als Keja, Jacobse, de
nieuweling Nijpels en de vicevoorzitter van C.:e fractie, mevrouw
Kappeyne van de Coppello. Deze informele groepering toonde
zich niet alleen ontevreden over het leiderschap van Rietkerk,
maar ook over de coalitie met het CDA.
Over het algemeen stelden zij meer belang in sociaal-culturele dan
in sociaal-economische problemen. Op hun gebied konden ze vaak
beter met de PvdA en D66 dan met het CDA samenwerken.
Zo spraken Nijpels en Kap}'eyne van de Coppello zich uit voor
toenadering tot de PvdA. 5 Nu hadden anderen daar al eerder
voor gepleit - B.W. Kranenburg in 1965, H.C.G.L. Polak in 1972,
De Korte in 1974, Vonhoff in 1975, de voorzitter van de JOVD in
1977 - maar die bleven eenzame roependen in de woestijn. 57
Rietkerk kon deze rebellie niet zo maar negeren, maar trachtte
haar te sussen. Een Amsterdamse motie om samenwerking met de
PvdA te bespreken haalde op de algemene vergadering in april
1979 geen meerderheid. 58 Kappeyne van de Coppello, die mede
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hierom overwogen had zich bij volgende verkiezingen niet meer
kandidaat te laten stellen, kreeg echter wel toestemming haar
afwijkende mening te blijven uiten.
Een half jaar later onthulde het weekblad Nieuwsnet 'geheime
gesprekken' die al jaren in Hotel Des lndes te Den Haag plaats
zouden vinden tussen vooraanstaande leden van VVD, PvdA en
D66. Hieraan namen onder meer de zojuist genoemde liberalen
Nijpels en Jacobse deel, maar ook het PvdA-kamerlid Roethof,
een van de indieners van het abortus-wetsontwerp. Ondanks de
ongelukkige afloop van de samenwerking tussen VVD- en PvdAkamerleden bij dit wetsontwerp waren hier toch contacten gelegd
die van blijvend belang zouden zijn. Al voor 1976 hadden enkele
leden van VVD en PvdA, afkomstig uit de JOVD, informeel
gesprekken gevoerd. Vanaf 1976 kreeg dit beraad echter onder
voorzitterschap van de voormalige politieke leider van de VVD,
Geertsema - intussen Commissaris van de Koningin in Gelderland - meer structuur en meer gewicht. De JOVD riep het beraad
vier maal per jaar bijeen als 'adviesorgaan' - om zo weinig
mogelijk ruchtbaarheid aan dit besloten overleg te geven. 59 Het
hoofdbestuur van de VVD reageerde verrast en enigszins verontrust
op de berichten over het Des lndes-beraad; samenwerking met de
PvdA was ook in die tijd immers een controversieel onderwerp. 60
De samenwerking met het CDA verliep echter in die jaren ook
niet erg soepel. In februari 1980 brak binnen het kabinet een hevig
conflict uit over de omvang van de overheidsuitgaven, tussen de
minister van Financiën, Andriessen, en de minister van Sociale
Zaken, Albeda. In de strijd tussen deze twee CDA-ministers gaf
de VVD steun aan Andriessen, maar het CDA uiteindelijk aan
Albeda. Anctriessen diende daarop zijn ontslag in. De VVD-top
aarzelde. De liberale ministers weigerden Anctriessen te volgen;
Wiegel wees daarbij op het vertrek van de DS'70-ministers uit het
kabinet-Biesheuvel in 1972, dat hun partij alleen maar schade had
berokkend. Hij wist het partijbestuur vrij snel te overtuigen. 61 In
de partij was niet iedereen het echter met hem eens; zo nam de
onvrede toe.
In augustus 1980 kwam opnieuw de vraag ter sprake of de VVD
de coalitie met het CDA niet zou moeten verbreken. De tengevolge
van de oliecrisis tegenvallende begroting voor 1981 vormde nu de
directe aanleiding. Zowel de partijvoorzitter, Korthals Altes, als
de fractievoorzitters in Eerste en Tweede Kamer, Zoutendijk en
Rietkerk, vonden de voorgestelde overheidsuitgaven onaanvaard-
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baar hoog - te weinig in overeenstemming met 'Bestek '81'. In
het Haagse restaurant Royal trachtten zij in een vertrouwelijk
gesprek de VVD-bewindslieden te overreden het kabinet te verlaten. Wiegel vroeg bedenktijd; na een kwartier met zijn collega's
gesproken te hebben, deelde hij mee in het kabinet te blijven
zitten. Daar het de drie partijleiders ook te ver ging het kabinet
mèt de eigen ministers te laten vallen, moesten ze wel inbinden.
Het politiek leiderschap van de partij berustte duidelijk bij Wiegel,
zou men uit deze gebeurtenissen kunnen opmaken. De gewone
fractie- en partijleden zouden overigens pas veel later van deze
crisis vernemen. 62

De verkiezingen van 1981 en het vertrek van Wiegel
In 1980 was het voor iedereen duidelijk dat Wiegel en niet Rietkerk
de VVD in de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 zou gaan
leiden. Rietkerk accepteerde uiteindelijk een derde plaats op de
kandidatenlijst, onder Wiegel en mevrouw Smit-Kroes. 63 Neetie
Smit-Kroes, van 1971 tot 1977 kamerlid en vervolgens staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, was op dat moment de belangrijkste vrouw in de VVD. Ze nam zeer actief deel aan de verkiezingscampagne en zou dan ook 62.000 voorkeurstemmen trekken. Naast
vrouwen vormden jongeren een belangrijke doelgroep; op hen
richtte zich vooral de campagne-activiteiten van Ed Nijpels. Traditionele doelgroepen van de VVD als landbouwers en middenstanders waren op de kandidatenlijst zwak vertegenwoordigd. 64
Wiegel bleef de spil van de campagne, nu professioneel begeleid
door Boosman. Ondanks de kritiek die ook VVD-ers als De Korte
op het kabinetsbeleid hadden geleverd maakte de lijstaanvoerder
dat beleid tot inzet van de verkiezingen. Onder het motto 'samen
aan 't werk' pleitte hij echter opnieuw voor een kabinet met alle
grote partijen.
Het verkiezingsprogram had Wiegel deze keer niet zelf ontworpen.
Dat ontwerp kwam nu uit handen van een commissie, bestaande
uit voorzitters en ondervoorzitters van de partij en van de fracties
in Eerste en Tweede Kamer. De afdelingen dienden hier bijna
5500 amendementen op in - een nieuw record - die door
ondercentrales en kamercentrales, hoofdbestuur en commissies
uiteindelijk werden gereduceerd tot 546 ter behandeling voor de
algemene vergadering in maart 1981. Op die vergadering werden
125

enkele programmapunten aangenomen die de lijsttrekker niet voor
zijn verantwoording wilde nemen - organisatie van de politie op
gemeentelijk in plaats van provinciaal niveau en géén kiesrecht
voor buitenlanders bij gemeenteraadsverkiezingen. Het congres
beloonde Wiegel niettemin met applaus toen hij de vrijheid vroeg
van die programpunten af te wijken! Niet iedereen was hier
echter gelukkig mee. 65 Wel werd besloten in het vervolg het
verkiezingsprogram eerder vast te stellen dan de kandidatenlijst.
Naar aanleiding van de kiesrechtkwestie besloot mevrouw Kappeyne van de Coppello zich van de kandidatenlijst te laten schrappen.
Nog zes andere fractieleden zouden niet in de Kamer terugkeren,
omdat ze te laag op de kandidatenlijst waren geplaatst. De kandidaatstellingsprocedure was in 1979 licht gewijzigd, maar bleef
regionaal bepaald. 66 Eén van de verliezers, de sinds 1963 als
kamerlid voor de middenstand bekende Portheine, merkte bij zijn
vertrek op: 'De invloed van het regionale denken wordt steeds
sterker'. 67 Hij kon het verlies van zijn zetel echter niet alleen aan
de kamercentrales, maar ook aan de kiezers wijten. De VVD
verloor bij de verkiezingen van 26 mei twee zetels ten opzichte van
1977 en viel terug van 17,9% op 17,3 %. Vergeleken met de
Statenverkiezingen van 1978 (16,9 %) en de Europese verkiezingen
van 1979 (16,1 %) viel deze uitslag echter nog mee. De VVD
verloor stemmen aan het CDA en aan D66 - met 17 zetels de
grote winnaar deze keer. Zij had dit wel verwacht en haar campagne
met name tegen de Democraten gericht, onder het motto 'Een
stem op Jan is een stem op Joop, kies dus Hans'; waarbij 'Jan'
stond voor Jan Terlouw, de charismatische lijsttrekker van D66,
die samenwerking wenste met de PvdA, geleid door 'Joop' (Den
Uyl). Daarmee had de VVD wellicht haar verlies nog enigszins
weten te beperken. Het verlies aan het CDA betrof hier voornamelijk kiezers met een confessionele achtergrond die in de jaren
zeventig op de VVD waren gaan stemmen. Had de populariteit van
Wiegel na tien jaar iets van haar glans verloren? De veertigjarige
lijsttrekker was nog vitaal genoeg, maar had nauwelijks het verlies
van zijn vrouw kunnen verwerken, die in november 1980 bij een
verkeersongeluk was omgekomen. 68 De invloed van de lijsttrekker
op kiezersgedrag is overigens moeilijk te schatten. 69
Aangezien CDA en VVD samen in 1981 slechts 74 zetels hadden
veroverd, konden ze hun regeringscoalitie niet voortzetten. Van
Agt bleef wel minister-president, maar nu van een kabinet met
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PvdA en D66. Wiegel kon als fractievoorzitter in de Tweede Kamer
weer als oppositieleider optreden. Dat ging hem vrij gemakkelijk
af; het kabinet leed immers vanaf zijn formatie onder hevige
spanningen, van persoonlijke en politieke aard. De PvdA en
D66 slaagden er niet in het sociaal-economisch beleid of het
defensiebeleid in hun richting om te buigen. De Partij van de
Arbeid vervreemdde zeer veel kiezers van zich door mee te werken
aan korting van het ziektegeld, terwijl de Democraten de milieubeweging voor het hoofd stootten. Bij de Statenverkiezingen in
1982 leden beide dan ook zware verliezen. Voor het eerst in haar
geschiedenis won de VVD meer stemmen dan haar grote rivaal,
de PvdA; in Noord-Holland werd ze zelfs de grootste partij. 70
Wiegel, die bij deze verkiezingen weer vaak in het land was
opgetreden, besloot na dit succes de partijpolitiek vaarwel te
zeggen. Op 16 april 1982 werd hij benoemd tot Commissaris van
de Koningin in Friesland.

De partij vernieuwt zich
Wanneer men de jaren 1972-78 beschouwt als groeiperiode, kan
men de vier volgende jaren zien als consolidatiefase. De talrijke
nieuwe leden vroegen om politieke scholing en discussie, maar ook
om vernieuwing van beginselen en verjonging van de partijtop;
cynisch gezegd, ze moesten bezig gehouden worden.
Al in 1975 dienden enkele afdelingen voorstellen in om het beginselprogram op een aantal punten te herzien. Het hoofdbestuur reageerde eerst afwachtend. Het benoemde pas in 1978 een kleine
commissie die onder voorzitterschap van Geertsema ging onderzoeken of het program van 1966 gedeeltelijk dan wel helemaal gewijzigd moest worden. In 1979 stelde de commissie voor niet alleen
een nieuwe en beknopte beginselverklaring maar ook een nieuw
beleidsprogram of Liberaal Manifest op te stellen. Daartoe werd
de commissie uitgebreid, onder andere met de uit DS'70 afkomstige
mevrouw Den Ouden-Dekkers. 71
Eind 1979 bood de commissie een ontwerp-manifest aan, nadat zij
in augustus al een beginselverklaring had ontworpen. In de winter
van 1980 werden beide stukken in de afdelingen besproken en
van amendementen en moties voorzien - ruim 4000 in totaal.
Behandeling hiervan zou vier algemene vergaderingen vergen, drie
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in 1980 en één ter afronding in december 1981. Het nieuwe program
onderscheidde zich van het oude zowel naar vorm als naar inhoud.
Individualisering en democratisering namen nu een belangrijke
plaats in. De behoudende vleugel van de partij koesterde vrij veel
bezwaren tegen beginselverklaring en manifest, maar kreeg slechts
op enkele punten zijn zin. Zo werden aan de beginselverklaring
artikelen toegevoegd over de 'vrije, gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie' en de constitutionele monarchie, die de
commissie niet nodig vond. 72 Het verkiezingsprogram, dat bijna
gelijktijdig in 1981 werd vastgesteld, week echter op een aantal
punten af van het Liberaal Manifest. Geertsema wees met nadruk
op die verschillen, tot ongenoegen van de partijtop. n
Die partijtop werd in dezelfde jaren vernieuwd. De onvrede in het
hoofdbestuur was na de bescheiden hervormingen van 1975 niet
verdwenen. Volgens een kleine enquête onder bestuursleden en
oud-bestuursleden begin 1979 functioneerde het bestuur 'maar
matig'. 74 Vanuit de afdelingen en kamercentrales drong een aantal
kritische geesten het hoofdbestuur binnen - zoals dat op nog
grotere schaal ook in 1963 gebeurd was. Eén van de opposanten,
J. Kamminga, werd in 1979 tot ondervoorzitter gekozen. Jan
Kamminga (geboren 1947), makelaar in Groningen, vanaf 1972
partijlid en al in 1974 gemeenteraadslid, speelde sinds 1976 een
actieve rol in het hoofdbestuur. In 1980 moest hij Korthals Altes
wegens ziekte gedurende enige maanden vervangen en deed dat
met zoveel verve dat hij daarna als diens opvolger gedoodverfd
werd. Het hoofdbestuur stelde hem unaniem kandidaat in oktober
van dat jaar, toen Korthals Altes aankondigde in 1981 niet opnieuw
beschikbaar te zullen zijn als voorzitter. De algemene vergadering
koos daarop bij acclamatie Kammin ga tot voorzitter van de partij.
Tegelijk met een nieuwe voorzitter koos de partij ook een nieuwe
ondervoorzitter, penningmeester, een secretaris buitenland en zeven nieuwe hoofdbestuursleden. De Koster trad af als penningmeester vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State en
werd opgevolgd door De Monchy, die evenals Kamminga een
kritische rol in het hoofdbestuur had gespeeld. Secretaris buitenland
was een nieuwe functie, in 1980 voorgesteld door de afdeling
Rotterdam. De meerderheid van het hoofdbestuur voelde er weinig
voor, maar gaf na enige discussie toe aan de aandrang van onder
meer de Commissie Buitenland. 75
Als ondervoorzitter werd mevrouw Tuijnman kandidaat gesteld en
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gekozen. Men zocht bewust een vrouw, omdat die toen zwak
vertegenwoordigd waren in de VVD-top. Aangezien de VVD in
het verleden eerder en vaker dan andere partijen vrouwen in haar
bestuur had gekozen maar nu achter liep bij anderen, zou men
hier andermaal met de historicus Romein van een remmende
voorsprong kunnen spreken. Het viel dan ook te verwachten dat
de Organisatie Vrouwen in de VVD in deze periode meer druk op
de partij zou gaan uitoefenen. Het bestuur van de vrouwenorganisatie ging zich strijdbaarder opstellen, vooral onder voorzitterschap
van Liesbeth Tuijnman in 1977 en Aly van Wijngaarden-Terlouw
(van 1977 tot 1982). Een enkele gekwelde manlijke partijgenoot
schijnt daarom in deze periode wel eens de wens geuit te hebben
'die soepkippen achter het behang te plakken'. 76 De organisatie
kreeg meer geld om de vrouwen te activeren en te scholen. Vier
maal per jaar gaf ze een blad uit, De Liberale Vrouw, met een
oplage van ruim 1200. Men zette zich minder dan voorheen af
tegen de Rooie Vrouwen van de PvdA; naast hun socialistisch
feminisme zag men ruimte voor een eigen 'liberaal feminisme'. 77
Er werd - in 1981 en 1982 - ook gesproken over een nieuwe
organisatievorm voor de Vrouwen in de VVD, maar hierover zou
pas in 1984 een besluit worden genomen.
Niet alleen vrouwen gingen zich meer roeren in de VVD in deze
periode, ook de homofiele liberalen lieten van zich horen. Eind
1979 richtten zij in Amsterdam een werkgroep op die aanvankelijk
door het hoofdbestuur met enige argwaan bekeken werd. Die
argwaan werd (mede) gewekt door de rol die leden van de werkgroep in de Amsterdamse afdeling speelden. Zij voerden onder
meer actie om de als linkse liberaal bekend staande Jacobse
hoger op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te
krijgen; op plaats 26 leek hij toen lang niet zeker van zijn zetel.
Tegenstellingen tussen deze groep (homofiele en ook heterofiele)
jongeren en meer behoudende leden leidden in 1980 tot aftreden
van het afdelingsbestuur. 78 Na met de homowerkgroep gesproken
te hebben liet het dagelijks bestuur van de parti
argwaan
varen. Het hoofdbestuur installeerde in 1981 de werkgroep als
landelijke adviescommissie (later Commissie Homo-aangelegenheden genoemd).
Terzelfder tijd was ook de JOVD weer in opkomst. Na een inzinking
rond 1972 had zij in 1978 weer het ledental van de jaren zestig
bereikt -circa 2000 - en zou zij in 1982 het 4000e lid inschrijven. 79
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Het ledental van de partij zelf herstelde zich eveneens, na een
inzinking rond 1980. In 1982 werd het hoogtepunt van 1978 nog
iets overtroffen met 102.888 leden. Het aantal afdelingen steeg van
600 (in 1978) tot 624 in 1982. Daaronder vielen nu een aantal
afdelingen in het buitenland, met name Brussel en omstreken, de
Bondsrepubliek Duitsland en de Cöte d' Azur in Frankrijk. 80 Met
deze leden, hun financiële bijdragen en subsidie van de overheid
ondernam de VVD anno 1982 veel meer activiteiten dan anno
1971. De betrokkenheid van de leden was duidelijk toegenomen,
maar wellicht ten koste van de homogeniteit en slagvaardigheid
van de partij.

130

6. De jaren tachtig: triomf en
trammelant

Nijpels' vliegende start
Medio april 1982 werd de provincie Friesland verrast met het
nieuws dat Wiegel zou worden voorgedragen voor benoeming tot
Commissaris van de Koningin aldaar. De eerste reacties waren zeer
gereserveerd. Behalve de VVD, uitten alle partijen in Friesland
felle kritiek op de voordracht. Men voelde zich gepasseerd. 'Wiegel
nea' werd er in Leeuwarden op een muur geschilderd.
Binnenskamers was de voordracht echter al enige tijd voorbereid.
Het enthousiasme van Wiegel om na zijn vice-premierschap in 1981
te moeten terugkeren in de Tweede Kamer was niet bijster groot
geweest. 1 Bovendien was hij al vijftien jaar aktief in de Haagse
politiek. Ook overwegingen van persoonlijke aard - na het overlijden van zijn vrouw in 1980 -, hebben waarschijnlijk een rol
gespeeld in Wiegels verlangen een andere functie te aanvaarden.
Geruime tijd voordat de benoeming in Friesland bekend werd, had
minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn Wiegel gepolst voor
een Commissariaat. Toch duurde het zeker twee maanden voordat
Wiegel inging op het aanbod in Friesland. De voor de VVD
zeer succesvol verlopen Statenverkiezingen van maart zetten de
regeringscoalitie van CDA, PvdA en D66 extra onder druk. De
verhoudingen binnen de coalitie waren zeer kwetsbaar. Als het
kabinet zou vallen, was de kans groot dat de VVD weer een
coalitie met het CDA zou kunnen aangaan. Wiegel wachtte daarom
tot Pasen 1982 om te zien of het kabinet nog heelhuids uit de
beraadslagingen over de Voorjaarsnota zou komen. Toen dat zo
leek te zijn, meldde Wiegel aan Van Thijn dat hij het Commissariaat
in Friesland aanvaardde. Dat het kabinet een maand later toch zijn
ontslag zou aanbieden, voorzag binnen de VVD op dat moment
niemand.
Over de opvolging van Wiegel als fractievoorzitter was in de
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partijtop (beide fractievoorzitters en de partijvoorzitter) tevoren
overleg gepleegd. In dat overleg werd er van uit gegaan dat de
nieuwe fractievoorzitter gedurende drie jaar oppositie zich zou
kunnen ontwikkelen tot politiek leider - net zoals Wiegel dat had
kunnen doen in de periode 1973/1977 - en genoeg bekendheid
zou verwerven om na drie jaar ook een succesvol lijsttrekker te
zijn. Dat laatste werd van Rietkerk niet verwacht. De partijtop
kwam al gauw tot de conclusie dat Ed Nijpels de meest voor de
hand liggende kandidaat was. Een echte verrassing was dat niet,
al passeerden ook de namen van De Korte, Koning en Smit-Kroes
de revue. Wiegel had Nijpels in de fractie reeds enige tijd extra in
de gaten gehouden?
Drs. E.H.T.M. Nijpels was in 1950 in Den Helder geboren en in
Bergen op Zoom woonachtig. Hij studeerde rechten en was tussen
1973 en 1976 voorzitter en internationaal secretaris van de JOVD.
In 1977 trad hij toe tot de Tweede Kamer. Het kamerlidmaatschap
combineerde hij met vele andere functies. Hij was onder andere
bestuurslid van de AVRO en columnist in het Algemeen Dagblad.
Binnen de VVD behoorde hij tot de linker vleugel. Zijn activiteiten
in het 'Des Indes-overleg' waren daaraan niet vreemd. Nijpels was
tevoren door Kamminga op de hoogte gesteld van het voornemen
hem tot Wiegels opvolger te benoemen. De definitieve voordracht
van Nijpels vond echter pas plaats nadat Wiegels vertrek bekend
was geworden en alle Tweede Kamerleden van de VVD afzonderlijk door Wiegel, Kamminga, Rietkerk en Zoutendijk waren geraadpleegd. Deze methode was vergelijkbaar met de wijze waarop
Wiegel zelf, elf jaar eerder, door Geertsema als fractievoorzitter
was voorgedragen. De mogelijkheid om als fractievoorzitter de
keuze van de opvolger te sturen is nu eenmaal groter wanneer de
fractieleden eerst één voor één worden gehoord dan wanneer de
discussie over de opvolging direct plaatsvindt in een plenaire
vergadering.
Veel sturing was echter niet nodig. Driekwart van de kamerleden
noemde Nijpels als eerste kandidaat voor de opvolging. 3 Zoutendijk, die telefonisch de leden van de Eerste Kamer had gepeild,
kon melden dat zijn fractie zich achter de kandidatuur van Nijpels
stelde. Bovendien werd in een speciale vergadering van het hoofdbestuur op 19 april te Wolfheze geconstateerd dat op één na alle
regionale bestuursleden Nijpels als eerste noemden. De volgende
dag verkoos de fractie Nijpels bij acclamatie tot voorzitter.
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Niemand vermoedde dat reeds drie weken later, op 12 mei 1982,
het kabinet-Van Agt-Den Uyl-Terlouw zijn ontslag zou indienen.
De uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen van de Voorjaarsnota
bleek toch onoverkomelijke problemen op te leveren. De PvdAbewindslieden verlieten het kabinet; een rompkabinet van CDA
en D66 bleef aan tot de vervroegde verkiezingen van 8 september.
Voor alle partijen bracht een en ander een zware aanslag op
het organisatievermogen met zich mee. De verkiezingen voor de
Provinciale Staten waren net achter de rug. Op 2 juni volgden
gemeenteraadsverkiezingen. Voor de VVD betekende dit bovendien dat haar kersverse fractievoorzitter in de Tv.·eede Kamer niet
eerst drie jaar de tijd kreeg om zich te ontwikkelen tot bekend en
erkend politiek leider, maar op zeer korte termijn als lijsttrekker
moest functioneren en formatieonderhandelingen moest voeren.
Het vooruitzicht voor de verkiezingen was overigens zeer goed: in
de opiniepeilingen stond de VVD op winst.
Het hoofdbestuur stelde verkorte procedures in werking om de
kandidaatstelling op tijd rond te krijgen. Nijpels adviseerde evenals andere hoofdbestuursleden - om de toenmalige fractie
gewoon te laten zitten. Verkiezingswinst en eventuele deelname
aan het kabinet zouden ruimte kunnen bieden voor zijn suggestie
om meer vrouwen, meer jongeren en meer juristen in de fractie
op te nemen. 4 Een bijzondere algemene vergadering op 3 juli
in Nijmegen stelde met enkelvoudige meerderheid de definitieve
lijstvolgorde vast. De fase van de verkiezingsraad, die normaal
gesproken aan een algemene vergadering dient vooraf te gaan, was
om wille van de tijd overgeslagen. De bijeenkomst in Nijmegen
liet zien hoe groot de macht van de kamercentrales kan zijn,
wanneer zij onderlinge stemafspraken maken. Over het algemeen
was het inderdaad zo dat de zittende kamerleden een verkiesbare
plaats op de kandidatenlijst kregen toegewezen. De speciale bijeenkomst van de voorzitters van de kamercentrales en de leden van
het hoofdbestuur op 16 juni had wat dat betreft vruchten afgeworpen. Maar tijdens de vergadering van 3 juli bleek dat een aantal
kamercentrales afspraken had gemaakt over de volgorde van de
lijst, waar niet doorheen was te breken, ook niet door het hoofdbestuur of het dagelijks bestuur. Machteloos moest partijvoorzitter
Kamminga toezien hoe bijvoorbeeld Franssen, de kandidaat van
de kamercentrale Haarlem naar een lagere plaats gleed. De kwaliteiten van Franssen stonden niet ter discussie; hij was het slachtoffer
van een regionale kongsi, waaraan zijn kamercentrale niet had
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meegedaan. In de hoofdbestuursvergadering, die de bijeenkomst
van 3 juli evalueerde, noemde Kamminga deze werkwijze van
enkele kamercentrales 'zonder meer verwerpelijk'.~ In Nijmegen
werd overigens de mogelijke zetelwinst onderschat. De 'staart' van
de lijst werd, toen de dag al een eind gevorderd was, snel en
zonder veel kritische zin vastgesteld. Door de enorme verkiezingsoverwinning en de deelname aan het eerste kabinet-Lubbers, konden daarom mensen tot de fractie toetreden van wie de geschiktheid
voor het kamerlidmaatschap niet echt was nageg&an.
Voordat in september 1982 de verkiezingen voor de Tweede Kamer
gehouden werden, was op 14 mei uitbundig afscheid genomen van
Wiegel, waren de verkiezingen voor de gemeenteraad op 2 juni
succesvol afgesloten, was een campagneplan opgesteld en een
urgentieprogram vastgesteld. Het concept van het program was
door de voorzitters en ondervoorzitters van de partij en van beide
kamerfracties ontworpen. In grote lijnen werd het programma van
1981 gehandhaafd, maar de financieel-economische paragraaf werd
aangepast aan de veronderstelde noodzaak tot extra bezuinigingen.
Een bedrag van 27 miljard gulden moest in vier jaar worden
opgebracht door te snoeien in de overheidsuitgaven. De sociale
uitkeringen zouden netto vijf procent moeten dalen; alleen de
AOW zou worden ontzien. De partijraad ging hiermee akkoord,
zij het dat oud-minister Van Aardenne enig oratorisch geschut in
stelling moest brengen om de genoemde korting van vijf procent
aanvaard te krijgen.
NRC/Handelsblad karakteriseerde deze partijraad als volgt: 'Een
in toenemende mate actieve achterban eigent zich een ruime en
open discussie toe, maar toont tegelijk een grote bereidheid tot
compromisvorming en heeft relatief weinig neiging tot detaillering.
Het resultaat is een in grote overeenstemming vastgestelde koers
en een voor de politieke leider grote mate van vrijheid'. 6 Het
Jaarverslag 1982 meldt dan ook over deze vergadering: 'Het mag
hier nog wel eens gesteld worden dat zelden een vergadering van
de VVD zo grondig, efficiënt en coöperatief heeft meegewerkt als
op die zaterdag. Een schoolvoorbeeld van hoe het moet en dus
ook kan!' 7 Dit opgewekte citaat geeft tevens aan dat zoiets niet
vaak voorkwam. Het contrast met de besloten vergadering over de
kandidaatstelling een week tevoren was dan ook opvallend groot.
Daar was de pers niet aanwezig geweest. De vergelijking van beide
vergaderingen laat eens te meer zien dat in een partij als de VVD
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de strijd om personen veel feller gevoerd wordt dan de strijd om
standpunten.
Eind augustus 1982 begon de VVD aan haar campagne voor de
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vanwege de snelle opeenvolging van de verkiezingen in 1981 en 1982 was gekozen voor een
korte en sobere campagne. Toch zou deze 'tiendaagse veldtocht'
slechts f 200.000 minder kosten dan de campagne in 1981 had
gekost. In totaal werd ruim f 960.000 uitgegeven. 8 Een klein
campagnebureau verzorgde de coördinatie. Vanzelfsprekend ging
de meeste aandacht uit naar de lijsttrekker.
Nijpels had het relatief gemakkelijk in deze campagne. Al voordat
hij fractievoorzitter werd zat de VVD - toen nog met Wiegel als
politiek leider - in de lift. Het weinig succesvolle optreden en
tenslotte de val van het tweede kabinet-Van Agt maakten de daarin
deelnemende partijen tot een eenvoudig doelwit. De PvdA werd
door Nijpels, ondanks diens 'linkse' imago, van tevoren feitelijk
van regeringsdeelname uitgesloten. Het sociaal-economisch beleid
van het 'aardgas-socialisme ' 9 en de kruisrakettenkwestie maakten
zijns inziens een coalitie onmogelijk. Het CDA kreeg de volle
laag vanwege de aanwezigheid van de 'dissidenten' binnen zijn
gelederen. D66 werd soms enigszins plagerig in de hoek gezet als
de 'milieupartij' die verantwoordelijk was voor de drie A's: de
wegaanleg door het bos van Amelisweerd, Atoomafval en gasboringen op Ameland. 10
Het jeugdig elan van Nijpels droeg daarnaast bij tot succes onder
jongeren 11 ; en wellicht maakte zijn katholieke achtergrond in het
zuiden van het land een goede indruk. Het uiteindelijk resultaat
op 8 september was een winst. die de VVD nog nooit had
gerealiseerd: van 26 naar 36 zetels.
Bij de verkiezingen verloor het CD A drie zetels en kwam op 45,
de PvdA won er drie en werd met 47 zetels weer de grootste partij.
D66 verloor de enorme winst die in 1981 was gemaakt volledig en
kelderde van 17 naar 6 zetels.
Verkiezingsonderzoek van het bureau Intomart toonde aan dat
37% van de winst van de VVD van het CDA kwam, 25% van
D66 en 13 % van de PvdA. 12 In een analyse van de uitslag tijdens
een hoofdbestuursvergadering op 13 september werd met name
de 'doorbraak in het zuiden', vooral in Brabant, met vreugde
geconstateerd. De enorme groei zou ook aanpassingen vergen van
het partijapparaat, zo stelde de voorzitter. De positie van de
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jongeren binnen de partij moest meer aandacht krijgen. 13
Voordat de reorganisatie van de partij ter hand genomen kon
worden, moest evenwel geprobeerd worden de verkiezingswinst in
klinkende munt om te zetten bij de formatie. Omdat de PvdA de
grootste partij was geworden, mocht eerst de sociaal-democraat
Van Kemenade als informateur het terrein verkennen voor herstel
van de coalitie tussen CDA, D66 en PvdA. Het CDA, waar Lubbers
tot fractievoorzitter was aangewezen, weigerde. Van Kernenacte's
poging was eigenlijk niet meer dan een rituele dans. 14 Schotten,
vice-voorzitter van de Raad van State en lid van het CDA, volgde
Van Kemenade op als informateur. Hij koerste regelrecht op een
coalitie van CDA en VVD af. Op zijn suggestie werden twee
speciale werkgroepen uit de fracties samengesteld, die de onderhandelaars en de informateur moesten adviseren bij mogelijke knelpunten op het gebied van het financieel-sociaal-economisch beleid of
op dat van de welzijnspolitiek in ruime zin. Deze manoeuvre
had vooral tot doel de fracties van tevoren te binden aan het
regeerakkoord. De situatie van het kabinet Van Agt/Wiegel, waarin
de verwezenlijking van bezuinigingsvoornemens door de Tweede
Kamer voor een groot deel onmogelijk was gemaakt, moest worden
voorkomen. De VVD, bevreesd voor een herhaling van de verlammende werking op het kabinetsbeleid van de verdeeldheid van het
CDA (een 'kruiwagen met kikkers' werd het wel genoemd), stemde
hier van harte mee in.
Binnen de VVD-kring wist Nijpels zich gesteund door een 'formatieteam', bestaande uit partijvoorzitter Kamminga, fractievoorzitter
in de Eerste Kamer Zoutendijk en de VVD-leden van beide
werkgroepen. 15 Er werd hard onderhandeld. De tijd was bovendien
rijp voor een straffere bezuinigingspolitiek, zo leek het. Nijpels,
die van de fractie een blanco volmacht had gekregen, wist te
bereiken dat het regeerakkoord voor een belangrijk deel een VVDstempel droeg.
De VVD-voorstellen voor departementale herindelingen werden
gedeeltelijk gerealiseerd. Het aantal departementen kwam daarbij
op veertien. Overeengekomen werd dat de VVD zes en het
CDA acht ministers zouden leveren; beide partijen kregen acht
staatssecretarissen. Over de personen die deze functies zouden
bekleden overlegde Nijpels vooral met Kamminga, Zoutendijk en
ook met Evenhuis en Wiegel. Vele namen werden genoemd.
Verschillende mensen werden gepolst - te veel wellicht, omdat
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hierdoor bij sommigen verwachtingen konden worden gewekt die
uiteindelijk niet zouden worden gerealiseerd.
Inmiddels had Van Agt op 13 oktober nogal verrassend aangekondigd zich definitief uit de landspolitiek te willen terugtrekken. Na
de totstandkoming van het regeerakkoord mocht Lubbers dan ook
als formateur het werk van Scholten afmaken. Na gesprekken met
kandidaat-ministers waren de namen van Rietkerk (Binnenlandse
Zaken), Korthals Altes (Justitie), Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat), Van Aardenne (Economische Zaken) en Schoo (Ontwikkelingssamenwerking) snel bekend. Van Aardenne zou als vicepremier de VVD-bewindslieden in het kabinet aanvoeren; Wiegel
had overigens al in het voorjaar van dit voornemen publiekelijk
gewag gemaakt. Nijpels bleef als politiek leider de fractie in de
Tweede Kamer leiden. Even later kon ook de naam van Winsemius
aan dit lijstje worden toegevoegd (Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer). Winsemius was weliswaar geen lid van
de VVD, maar dat werd hij met onmiddellijke ingang. Ongeveer
gelijktijdig werd ook de benoeming van de VVD-staatssecretarissen
bekend, zij het dat de voordracht van de voormalige televisiepresentator Schwietert voor een staatssecretariaat bij Defensie pas op het
allerlaatste moment plaatsvond.
De reacties op het department van Defensie waren zeer negatief. 16
Ook binnen de VVD werden velen hierdoor verrast, hetgeen nog
eens duidelijk maakt hoe klein binnen een partij de kring is,
waarbinnen over de verdeling van dergelijke posten wordt beslist.
Het vertrouwelijke karakter van gesprekken over personen brengt
dit natuurlijk met zich mee. Toch werkte Nijpels ook hier meer
dan zijn voorgangers als leider van een 'formatieteam'. In dit team
was de naam van Schwietert door één van de leden aan Nijpels
aangereikt, maar de anderen stemden met de suggestie in. Schwietert werd in staat geacht op het door de kruisrakettenkwestie
gevoelige departement van Defensie als 'waakhond' te kunnen
functioneren tegenover een CDA-minister. Nijpels droeg als formatieonderhandelaar vanzelfsprekend binnen de VVD de eindverantwoordelijkheid voor het resultaat van de formatie. Het hoofdbestuur was op 20 oktober in een speciale vergadering globaal door
hem van de tussenstand op de hoogte gebracht/ 7 maar moest de
uiteindelijke uitkomst in de krant lezen. Over dit resultaat was de
partij over het algemeen zeer tevreden. Nijpels kon direct na de
zeer snelle formatie met een gerust hart naar Israel op vakantie
gaan.

137

Reeds tijdens zijn vakantie werd Nijpels echter telefonisch geconfronteerd met een serie 'affaires', waardoor het door zijn partij in
hem gestelde vertrouwen in het najaar van 1982 op de proef werd
gesteld. De eerste betrof het feit dat Schwietert zich ten onrechte
met de academische titel 'doctorandus' had getooid en eveneens
ten onrechte had verklaard dat hij in zijn diensttijd luitenant was
geweest. Bovendien bleek Schwietert nog veel korter lid van de
VVD te zijn dan hij zelf had opgegeven. Politiek verloor Schwietert
het toch al geringe krediet, dat hem bij zijn benoeming ten deel
was gevallen. Na drie dagen staatssecretaris te zijn geweest, diende
hij zijn ontslag in.
In dezelfde week kwam vice-premier Van Aardenne in opspraak,
omdat hij als ex-minister uit het eerste kabinet-Van Agl door middel
van een speciaal arrangement bepalingen van zijn wachtgeldregeling
omzeilde. 18 Mede onder druk van zijn partijgenoten corrigeerde
Van Aardenne deze regeling, waarna de zaak als afgedaan werd
beschouwd.
Intussen onderzocht de partijleiding of de Telegraaf-journalist Metz
het lidmaatschap van de Tweede Kamer wel kon aanvaarden. Door
het vertrek van een aantal kamerleden naar het kabinet werden
opengevallen plaatsen opgevuid door mensen die lager op de
kandidatenlijst hadden gestaan. Metz was één van hen. Maar zijn
adviseurschap bij een Amsterdamse onroerend-goedfirma, waarvan
de directie verdacht werd van fraude, bracht ook hem in opspraak.
In het interne VVD-onderzoek werd echter geen enkel laakbaar
feit geconstateerd, zodat de beëdiging tot kamerlid toch doorgang
kon vinden. 19
Binnen één week werd de VVD dus getroffen door drie affaires
rondom personen. Of en in hoeverre de partijleiding dit had kunnen
voorkomen, valt moeilijk vast te stellen. In de hoofdbestuursvergadering van 15 november werd door Nijpels, inmiddels terug van
vakantie, uitvoerig verslag gedaan van de laatste fase van de
kabinetsformatie en van het daarop volgende tumult. 20 Zijn prestige
leek er niet echt door te zijn aangetast.
Overigens zorgde Nijpels zelf in die tijd voor enige opschudding
door zijn opmerkingen over de koers van de partij en over de
binding tussen VVD-bewindslieden in het kabinet en de fractie in
de Tweede Kamer. In een interview met NRC/Hande/sblad zei hij
dat de VVD 'haar plaats in het politieke centrum (wil) vasthouden'.
Het CDA zou inmiddels rechts van de VVD staan. Deze opmerking
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mag niet uniek zijn voor een beginnend politiek leider van de
VVD, de zinsnede in het interview 'ik draag de volledige verantwoordelijkheid' leidde zelfs tot kamervragen. 21 In kritische commentaren werd vaak gesteld dat Nijpels in dit interview gesproken
had van 'zijn' ministers, waardoor van een eigen verantwoordelijkheid van zowel de bewindslieden als de fractie geen sprake kon
zijn. Deze term komt in de tekst van het bewuste vraaggesprek
echter niet voor. Met het oog op de later door hem ontwikkelde
theorie van het 'strategisch monisme' blijft zijn uitspraak over de
'volledige verantwoordelijkheid' interessant.
Ondanks Nijpels' vliegende start bij de verkiezingen en de formatie
was het leiding geven aan het politieke debat door de vele affaires
in het gedrang gekomen. Aan het eind van 1982 schreef NRCI Handelsblad: 'Nijpels zal nu echt moeten beginnen die nieuwe VVD,
waar hij zo'n sprekend uithangbord van is, te gaan organiseren' 22
Nijpels kon dit doen met de zekerheid dat de VVD, in tegenstelling
tot het CDA, nauwelijks aan populariteit had ingeboet. Uit opiniepeilingen rond de jaarwisseling bleek dat de affaires de VVD geen
blijvende schade hadden berokkend. 23 Ook het ledental daalde
niet noemenswaardig, al was de VVD, volgens partijvoorzitter
Kamminga, 'hofleverancier van Wim Kan' geweest. 24

Organisatie en communicatie binnen de vernieuwde VVD
Door de populariteit van de VVD leek de ruimte aanwezig om de
organisatie van de partij aan te passen aan de veranderde situatie.
Partijvoorzitter Kamminga en fractievoorzitter Nijpels hadden beiden dezelfde doelstelling voor ogen: openheid naar de partij toe
en gestructureerd overleg tussen de verschillende gremia binnen
de partij. De deelname aan het kabinet, de groei van de fractie en
van de partij maakten dit in hun ogen noodzakelijk.
Het overleg binnen de VVD-top, dat vóór 1982 ook gebruikelijk
was, werd door Nijpels en Kamminga verder gestructureerd. Net
als bij andere partijen kon bij de VVD op landelijk niveau grofweg
onderscheid gemaakt worden tussen de partijorganisatie, de fracties
en (eventueel) de bewindslieden in het kabinet. De 'partijtop'
bestond uit de eerstverantwoordelijken van deze gremia.
Wekelijks vond op donderdagavond het 'bewindsliedenoverleg'
plaats, waar tevens Nijpels, Zoutendijk en Kamminga en later ook
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de vice-fractievoorzitters in de Tweede Kamer, Evenhuis en De
Korte, bij aanwezig waren. Dit overleg was soms weer voorbereid
door het 'viermanschap', bestaande uit de vice-premier (als leider
van de VVD-bewindslieden), beide fractievoorzitters en de partijvoorzitter. 25
Bij de formatie van het eerste kabinet-Lubbers was besloten dat
Nijpels fractievoorzitter zou blijven. Hierdoor zat de politiek leider
van de VVD in het parlement. Het voordeel daarvan was dat
Nijpels zich namens de VVD makkelijker kon profileren dan in
het kabinet mogelijk was geweest; het nadeel was dat bij belangrijke
beslissingen in het kabinet de politieke leider niet aanwezig was.
Wel pleegde Nijpels wekelijks overleg op woensdag met de premier,
de vice-premier en de fractievoorzitter van het CDA in de werkkamer van Lubbers in het 'Torentje'. Daar werden beleidsvoornemens afgetast. Dit overleg won aan belang, naarmate de eenheid
van de groep VVD-bewindslieden verminderde. Dat was zeker het
geval na de RSV-enquête, toen de positie van Van Aardenne ook
binnen het kabinet was aangetast. Maar van een hecht team was
eigenlijk ook voordien geen sprake geweest. 26
Binnen de sterk vergrote fractie in de Tweede Kamer vond in
1982 een aanzienlijke reorganisatie plaats. Het fractiebestuur werd
geïnstitutionaliseerd. De fractiecommissies, waartoe onder Wiegel
een eerste aanzet was gegeven en die zich onder Rietkerk verder
ontwikkeld hadden, kwamen nu regelmatig bijeen. De coördinatoren van de commissies voerden regelmatig overleg met elkaar.
Deze veranderingen hadden niet alleen te maken met de groei van
de VVD; het parlementaire werk in het algemeen was veel complexer en omvangrijker geworden. 27 Maar de groei van de 'fractiebureaucratie' was enorm. Toen Wiegel in 1971 fractievoorzitter
werd moest hij leiding geven aan een fractie met 16 parlementariërs
en 5 personeelsleden; Nijpels startte met 36 zetels (waarvan er 19
door debutanten werden bezet) en 17 personeelsleden (in 1984
opgelopen tot 26)?8 Een personeelsbeleid werd noodzakelijk.
Karurninga en Nijpels trachtten de door hen bepleite openheid naar
de partij toe op verschillende manieren te realiseren. De toelichting
van de fractievoorzitter op de actuele politieke situatie tijdens
vergaderingen van het hoofdbestuur werd veel uitgebreider dan
onder Wiegel het geval was geweest. De vertegenwoordigers van
de kamercentrales in het hoofdbestuur mochten veel meer dan
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voorheen een kijkje achter de schermen nemen. De kans dat deze
kennis hierdoor sneller op straat zou komen te liggen, werd voor
lief genomen. In 1983 werd voor het eerst door de Tweede
Kamerfractie een overzicht van het in het afgelopen jaar gevoerde
beleid ter discussie gesteld op de algemene vergadering. Vanaf
1984 gebeurde dat door middel van een meer uitgebreide beleidsnotitie. Het partijkader en andere partijleden konden zich vanaf 1983
abonneren op de VVD-expresse, waarin de standpunten van de
fractie op verschillende beleidsterreinen bondig werden beschreven.
In dat jaar werd een eerste zogeheten 'telefonade' georganiseerd,
waarbij iedere burger rechtstreeks met een minister, staatssecretaris
of fractielid van de VVD kon bellen. In 1984 maakte penningmeester De Monchy voor het eerst de financiële rekening en verantwoording betreffende de VVD (over het jaar 1983) openbaar. 29
De vrijwel permanente discussie over de samenstelling van het
hoofdbestuur werd voortgezet. Op 27 november 1982 vond te
Wolfheze een speciale gedachtenwisseling plaats. Een dergelijke
bijeenkomst van het hoofdbestuur had daar ook al in 1979 plaatsgegrepen, maar was zonder gevolg gebleven. In de bijeenkomst
van november 1982 werd daarom besloten een speciale 'Wolfhezegroep' in te stellen, die in maart 1983 uiteindelijk werd geformeerd.30 Het duurde tot oktober 1984 voordat een rapport gereed
kwam. 31
De crux van de hoofdbestuursproblematiek lag in het verschil
tussen de goed geïnformeerde leden van het dagelijks bestuur en
de leden die namens de kamercentrales in het hoofdbestuur zitting
hadden. Deze regionale leden waren meestal niet dezelfden als de
voorzitters van de kamercentrales, die in de praktijk bij belangrijke
aangelegenheden voor de landelijke partijorganisatie (zoals bijvoorbeeld de kandidaatstelling voor parlementsiracties) de beslissingsmacht naar zich toe trokken. In 1981 had ook Korthals Altes
bij zijn afscheid als partijvoorzitter in een 'testament' van deze
problematiek gewaagd. 32 Hij noemde het een 'frustrerende omstandigheid' dat bij het nemen van werkelijk belangrijke beslissingen
niet het hoofdbestuur, maar de voorzitters van de kamercentrales
de beslissende instantie bleken te zijn.
Het rapport van de Wolfheze-groep bracht evenwel geen oplossing.
De groep stelde wel aanpassingen voor, maar liet de samenstelling
van het hoofdbestuur onaangetast. Het functioneren van het hoofdbestuur bleef problematisch. Een werkelijk nieuwe poging tot
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verbetering kwam pas weer aan de orde in mei 1987. Na opnieuw
een roerige periode in de geschiedenis van de VVD stelde de pas
verkozen partijvoorzitter Ginjaar toen in een notitie voor dat het
partijbestuur zou bestaan uit 10 à 13 leden, allen aangewezen door
de algemene vergadering. De dagelijkse gang van zaken zou kunnen
worden overgelaten aan een presidium. De communicatie met de
achterban zou moeten plaatsvinden in een Commissic van Overleg,
bestaande uit het partijbestuur en de voorzitters van de kamercentrales. Volgens dit voorstel zou het regionalisn1e uit het partijbestuur worden gebannen, terwijl de regionale machtscentra toch op
hun verantwoordelijkheid zouden kunnen worden aangesproken. 33
Een algemene vergadering zou zich daar in 1988 over uitspreken.

De betrokkenheid van de leden bij inhoudelijke discussies
Ook in de jaren tachtig werd gepoogd om meer mensen te betrekken bij de discussies over inhoudelijke zaken. De groei van het
aantal amendementen op programma's sinds het einde van de
jaren zeventig toont aan dat het beeld van een partij als simpele
'applausmachine' niet helemaal juist meer was. In 1981 was formeel
vastgelegd dat naast de jaarlijkse algemene vergaderingen steeds
een tweede algemene vergadering met een uitsluitend politiek
karakter diende te worden gehouden. Toch klaagde het dagelijks
bestuur op gezette tijden over de geringe belangstelling voor
politiek-inhoudelijke bijeenkomsten.
In 1983 werd besloten een speciale commissie in het leven te roepen
die vanuit liberale optiek moest nagaan 'welke maatschappelijke
veranderingen moeten worden doorgevoerd om de noodzakelijke
macro-economische maatregelen vervuld te krijgen in een voor de
individuele mens acceptabele vorm, zodat diens perspectief op
een productief en actief bestaan overeind blijft'. Voorzitter werd
H.C.G.L. Polak. 34 In 1985 werd een rapport gepubliceerd. Maar
de partijraad, die het in mei en juni dat jaar besprak. liet er weinig
van heel. Het pleidooi in het rapport om meer aandacht te besteden
aan de directe bestrijding van de werkloosheid op korte termijn
moest het afleggen tegen de wens van de partijraad voor alles
voorrang te geven aan lastenverlichting en economisch herstel. Het
partijkader bleek behoudender dan de commissie zich gewenst
had? 5 Op deze bijeenkomsten was overigens maar ongeveer veertig
procent van de partijraadsleden aanwezig. De aldus gekuiste versie
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van het rapport werd gebruikt bij de opstelling van het programma
voor de verkiezingen van 1986.
Dit verkiezingsprogram werd op geheel nieuwe wijze ontworpen.
Schreven Wiegel en Van Aartsen het concept in de jaren zeventig
nog met z'n tweeën en maakte daarna een commissie een ontwerp,
nu concipieerde een speciale commissie een tekst op basis van
discussies tijdens twee partijraden en zes themacongressen, terwijl
gebruik gemaakt werd van suggesties van fracties, partijcommissies
en bewindslieden. Eveneens in afwijking van de gang van zaken
in 1981-1982 bestond de commissie nu niet uit de voorzitters van
partij en fracties. Voorzitter werd Ginjaar, die in 1983 als secretaris
voor de organisatie het intellectuele element in het dagelijks bestuur
was komen versterken. 36 De partij moest volgens het hoofdbestuur
een zwaarder stempel op de inhoud van het concept-programma
drukken. 37 Op het concept, dat in augustus 1985 werd gepubliceerd,
werden door de afdelingen nog steeds circa 3000 amendementen
ingediend. Wellicht had dit ook te maken met het volgens vele
commentaren nogal vage karakter van het concept, ook waar het
de voorgestelde bezuinigingen betrof?8 Door wijzigingen in de
reglementen was het mogelijk geworden om door middel van
'amendementenmarkten' en een 'amendementencommissie' dit aantal te reduceren tot 404. Deze werden besproken op de algemene
vergadering te Almelo in januari, waar 232 van de 611 afdelingen
vertegenwoordigd waren. In een volgens de perscommentaren vrij
matte sfeer werd het program definitief vastgesteld. Alleen het
onderwerp van de inpoldering van de Markerwaard leidde tot enige
opwinding, zonder in een concrete uitspraak uit te monden. Op
deze vergadering slaagde minister Korthals Altes er niet in zijn
partij te doen afzien van het voornemen de rijkspolitie onder te
brengen bij het departement van Binnenlandse Zaken.
Het verkiezingsprogram werd onder de titel 'Als de toekomst je
lief is' aan de kiezer gepresenteerd.

Het netwerk van de VVD
Ondanks de krachtsinspanningen die het opstellen van programma's
en de hierna te beschrijven kandidaatstellingen van het partijapparaat vergden, stonden andere ontwikkelingen op organisatorisch
gebied niet stil. De Haya van Somerenstichting verzorgde vormings143

cursussen, forumtrainingen, topkadercursussen, etcetera. De Teldersstichting, waar Groenveld in 1983 Voorhoeve als directeur
opvolgde, publiceerde meer dan voorheen 'geschriften', die op
partijraden en themacongressen werden besproken.
En eind 1984 werd de jarenlang slepende kwestie van de verhouding
tussen de VVD en de JOVD voorlopig opgelost. Deze relatie was
verder gecompliceerd geraakt doordat vanaf 1978 naast de JOVD
aparte lokale 'VVD-jongerencontacten' waren ontstaan, die met
de JOVD niets te maken wilden hebben. Het hoofdbestuur had
zich echter tegen een landelijke organisatie van jongerencontacten
uitgesproken. Een speciale commissie wist in 1984 tot een 'Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD' te geraken, waarin onder andere werd vastgesteld dat er slechts één liberale jongerenorganisatie
bestond, de JOVD, die politiek en organisatorisch onafhankelijk
was.
Toch kon in het algemeen worden geconstateerd dat de verwante
organisaties, zoals de Teldersstichting en de JOVD, en de VVD
steeds dichter tot elkaar groeiden. Samen met de in 1985 om 'wildgroei' te voorkomen - in aantal fors teruggebrachte
partijcommissies en de zogenaamde 'bijzondere groepen' vormden
zij een netwerk, waarin de partij de kern was. Vanaf 1984 kon bij
de bijzondere groepen een exact inzicht worden verkregen hoeveel
leden of 'aangeslotenen' zij telden. 39 Door een statutenwijziging
bij één van deze groepen, de Organisatie Vrouwen in de VVD,
konden vrouwelijke partijleden zich nu voor het eerst expliciet
opgeven. Voordien werden alle vrouwelijke partijleden geacht te
behoren bij deze organisatie. Eind 1984 telde de organisatie 1717
aangeslotenen, eind 1986 was dit aantal opgelopen tot 3365; dat
was overigens slechts 12 % van alle vrouwelijke VVD-leden, die bij
elkaar ongeveer een derde van het totale ledenbestand uitmaakten.
De administratieve spil in dit netwerk, het partijsecretariaat, waar
Van den Berg de scepter zwaaide, moest ondanks de verhoogde
partijactiviteit in de jaren tachtig enigszins inkrimpen. Volgens de
ruim van gedetailleerde statistische gegevens voorziene jaarverslagen moest de tering naar de nering worden gezet. 40 Door een
teruglopend ledental (van bijna 103.000 aan het eind van 1982 tot
85.000 in 1986), liepen ook de inkomsten terug. Deels valt deze
achteruitgang te verklaren door de medeverantwoordelijkheid van
de VVD voor een door sommigen minder gewaardeerd kabinets-
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beleid en door het effect van de economische teruggang op het
bestedingspatroon van het potentiële VVD-lid. Maar het teruglopend ledental kan daarnaast niet los gezien worden van het
gezichtsverlies dat de VVD vanaf 1984 door tal van affaires leed.

De verhouding tussen de Tweede Kamerfractie en de bewindslieden
Na de affaires in het najaar van 1982 was het enige tijd rustig in
dit opzicht. Het Jaarverslag 1983 kon dan ook tevreden vaststellen:
'Voor de partij en de organisatie van de partij was 1983 het jaar
van stabilisatie, verwerking van de groei, kortom, versterking van
de gelederen. ' 41 In de opiniepeilingen bleef de VVD het vrij goed
doen tot in het late najaar van 1983, toen minister Rietkerk in de
'hete herfst' met massale ambtenarenacties te maken had. 42 De
publikaties over het 'bourgondische' gedrag van de Europarlementariër Berkhouwer (die daarmee zijn kandidatuur voor de Europese
verkiezingen in 1984 verspeelde) en over een vermeende poging
van minister Korthals Altes om een onderzoek naar mogelijke
fraudepraktijken bij de Slavenburg's Bank te hinderen, leidden niet
echt tot grote beroering.
Veel meer aandacht kreeg de houding van de fractie in de Tweede
Kamer bij het beoordelen van het kabinetsbeleid. In het algemeen
kon de fractie zich in dat beleid uitstekend vinden, maar bij
bepaalde onderdelen liet zij een eigen geluid horen.
Op de achtergrond speelde mee dat het CDA steeds meer als
eenheid optrad en de populariteit van premier Lubbers toenam.
Enige profilering van de VVD ten opzichte van haar coalitiepartner,
waarmee zij op de electorale markt concurreerde, was niet overbodig. Nijpels leek van de voorlieden van de partij het meest geschikt
voor deze rol. De manier waarop fractievoorzitter Nijpels deze
profilering bedreef, leverde hem echter nogal eens kwalificaties op
als 'springerig' en 'publiciteitsbelust'. De Volkskrant noemde hem
een 'rechtse provo' .43 Zijn jonge fractiegenoten werden soms als
'jonge honden' betiteld. Maar, zoals de kop van een artikel in Vrij
Nederland in het najaar van 1984 luidde, 'pas als Nijpels kiezers zou
gaan verliezen zullen hem zijn fouten echt worden aangewreven' .44
Voorlopig kon Nijpels nog steeds op krediet bij de partij en de
fractie rekenen.
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De gevoelde noodzaak tot profilering bracht met zich mee dat bij
de verhouding tussen Nijpels en de VVD-bewindslieden de zaak
anders lag. Door de formatieprocedure in 1982, toen Nijpels door
een formatieteam vele namen werden aangedragen, had geen
enkele minister zijn zetel in het kabinet persoonlijk aan Nijpels te
danken, waardoor een extra binding zou zijn ontstaan.
Nijpels' opmerkingen in november 1982 dat hij 'de volledige verantwoordelijkheid' droeg, lagen nog vers in het geheugen toen hij in
april 1983 op de algemene vergadering het verlangen op tafel
legde <lat het kabinet de AOW-uitkeringen bij de bezuinigingen
grotendeels moest ontzien. Deze wens lag in het verlengde van het
verkiezingsprogram van 1982, maar de inwilliging ervan dreigde in
de voorjaarsnota van het kabinet niet gerealiseerd te worden. Met
zijn eis doorkruiste Nijpels het moeizame beraad hierover in het
kabinet. In het VVD-bewindsliedenoverleg was tevoren over deze
kwestie gesproken. Nijpels was daarbij tot de overtuiging gekomen
dat de aanvaarding van genoemde wens door het kabinet niet
uitgesloten was. De AOW-eis was echter in het kabinet onhaalbaar.
Het bewindsliedenoverleg had dus niet tot een duidelijke consensus
geleid. 45
In hetzelfde voorjaar van 1983 profileerde de VVD-fractie zich
andermaal ten opzichte van haar coalitiegenoot door de conceptmedianota van minister Brinkman (CDA) onaanvaardbaar te achten en daartegenover met een eigen medianota te komen. Ditmaal
waren de VVD-bewindslieden het wel met de fractie eens. Op haar
beurt stond de fractie in het najaar van 1983 als één man achter
het beleid van Rietkerk tegenover de ambtenarenbonden.
Irritaties bleven bestaan. Nijpels' publieke pleidooi voor levering
van onderzeeboten aan Taiwan en zijn forse kritiek op het kabinetsbesluit om deze order niet te accepteren (eind 1983) vormden
hiervan een voorbeeld. 46 Ook minister van Economische Zaken
Van Aardenne, die aanvankelijk vóór levering was geweest, stemde
uiteindelijk in met het kabinetsbesluit; de fractie bleef bij de
positieve beoordeling van de order.'n
In de publiciteit pakte Nijpels de coalitiegenoot vaak hard aan,
hetgeen door de bewindslieden soms weliswaar met vrees gadegeslagen, maar wel geaccepteerd werd. Over de dreiging met een
kabinetscrisis in het voorjaar van 1984, indien besloten zou worden
de kruisraketten niet in Nederland te plaatsen, waren de fractie en
de bewindslieden het overigens volledig eens.
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Een reeks affaires en incidenten
Medio 1984 kon Nijpels nog steeds bogen op een grote populariteit
bij de kiezers. Ondanks het feit dat de VVD langzaam aanhang
verloor, werd Nijpels bij de Europese Verkiezingen in juni 1984
met ruim 100.000 voorkeurstemmen verkozen. Zijn zetel, die hij
ondanks zijn plaats onderaan de lijst had verkregen, gaf hij op om
zich volledig aan zijn werk in de Tweede Kamer te kunnen blijven
wijden.
In het najaar van 1984 kwamen de verhoudingen binnen de VVD
in toenemende mate onder druk te staan. Politieke kwesties en
incidenten begonnen de VVD zodanig te teisteren, dat partijvoorzitter Karurninga in november 1984 op een partijraad in Hoogeveen
te kennen gaf de weken er voor wel eens geadviseerd te zijn: 'Ga
met een eind hout naar Den Haag en sla er op'. 48
De problemen in Den Haag lagen op het niveau van zowel de
fractie als het kabinet. In het parlement was de harde lijn ten
opzichte van het CDA weliswaar een enkele keer succesvol gebleken - zo had het kabinet op 1 juni zich in principe bereid verklaard
de raketten te willen plaatsen - dit betekende niet dat deze
methode steeds weer gehanteerd kon worden. Nijpels merkte dit
bij de behandeling van de zogenaamde 'tweeverdienerswet' in
november. Hij beschuldigde CDA-fractievoorzitter De Vries hierbij
van onbetrouwbaarheid. De Vries reageerde gebelgd. Onder leiding
van de senatoren Zoutendijk en Christiaanse (CDA) werd ten
huize van de laatste een verzoening tot stand gebracht, maar bij
de VVD-achterban klonk onbegrip voor Nijpels' handelen. 49
Veel waardering konden de VVD-leden evenmin opbrengen voor
de publieke woordenwisseling tussen Vonhoff en mevrouw SmitKroes. De Groningse Commissaris van de Koningin had in verband
met de problematiek van de voorgenomen verhuizing van de PTTtop naar Groningen de minister 'illoyaliteit en onbetrouwbaarheid'
verweten. In de Tweede Kamer zei mevrouw Smit-Kroes zich
beledigd te voelen en deze uitspraken van Vonhoff niet te aanvaarden. Na bemiddeling door de partijtop verzoenden beide VVDprominenten zich met elkaar. Maar de PTT-kwestie bleef de
verhoudingen tussen de regio's binnen de VVD onder druk zetten. 50
Tegelijkertijd werd de fractieleider in het nauw gebracht vanwege
zijn veronderstelde voorkennis van delen uit het nog te publiceren
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rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie die een onderzoek
verrichtte naar de steunverlening van de overheid aan het RSVconcern.51 In maart 1984 was deze commissie ingesteld. Op dat
moment was niet te voorzien hoe groot het effect van de zittingen
van de commissie door de televisieuitzendingen op de publieke
opinie zou zijn. Het lidmaatschap van de commissic was niet echt
een begerenswaardige functie. In de VVD-fractie bleken Korthals,
Joekes en mevrouw Rempt (als plaatsvervangend lid) bereid in de
onderzoekscommissie te gaan zitten. Joekes, een buitenbeentje
binnen de fractie, werd onder andere vanwege zijn kennis van
parlementaire procedures naar voren geschoven.
Terwijl de commissie in het najaar bezig was haar eindoordeel te
formuleren, lekten begin november vroegtijdig deelconclusies uit
naar de media. Duidelijk werd dat met name vice-premier Van
Aardenne onder vuur kwam te liggen, omdat hij de RSV-directie
in 1979 een blanco cheque gegeven zou hebben om de verliezen
van het concern af te wentelen op de Nederlandse staat en omdat
hij het parlement onjuiste informatie zou hebben verschaft.
Fractievoorzitter Nijpels nam terstond publiekelijk Van Aardenne
in bescherming. Commissie-voorzitter Van Dijk (CDA) beschuldigde Nijpels ervan de besluitvorming binnen de commissie te willen
beïnvloeden. Tevens ontspon zich in het openbaar een discussie
over de vraag of Nijpels nu wel of niet overleg had gepleegd met
VVD-leden van de commissie over de richting van de rapportage
en of hij voorkennis had gehad van de voorlopige conclusies van
de commissie. 52 Nijpels ontkende: zijn reactie om Van Aardenne
in bescherming te nemen was louter gebaseerd op berichten in de
pers. Joekes daarentegen noemde deze beweringen van Nijpels
'een volstrekte slag in de lucht'. 53 Een openlijke ruzie tussen twee
VVD-ers was andermaal ontstaan.
Op de partijraad in Hoogeveen kon Nijpels niets anders doen dan
de kritiek van de achterban voor te zijn en excuses aan te bieden.
In zijn openingswoord stelde hij: 'We hebben turbulente weken
achter de rug. U en met u vele anderen hebben zich geërgerd aan
de politieke gang van zaken de afgelopen weken in Den Haag. Als
gewoon lid van een afdeling zou ik me ook hebben afgevraagd
waar ze in Den Haag nu allemaal mee bezig zijn.' 54 De RSVaffaire zou binnen de VVD-gelederen als een worm in een rijpe
appel blijven doorvreten. In december werd het rapport van de
commissie gepubliceerd, waarin het gedrag van Van Aardenne
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'ronduit misleidend en daardoor onaanvaardbaar' werd genoemd.
Er stond veel meer in, maar alle aandacht ging uit naar deze
zinsnede, die ook door Joekes was onderschreven. Korthals en
mevrouw Rempt hadden in een minderheidsrapport al dan niet uit
loyaliteit met hun partij hiervan afstand genomen. 55 Met hen
vonden de partijtop en de fractie dat Van Aardenne ten onrechte
als zondebok moest dienen.
Van Aardennes positie was evenwel danig verzwakt. De parlementaire behandeling van het rapport werd over drie sessies uitgesmeerd, waardoor de beschadiging van zijn reputatie nog langer
kon duren. De VVD-fractie, die dit effect niet voorzag, had met
deze procedure ingestemd. Als 'aangeschoten wild' (de term werd
geïntroduceerd door het SGP-kamerlid Van Dis) kwam Van
Aardenne uit de beraadslagingen. De steun van premier Lubbers
voor zijn vice-premier was marginaal geweest en erg laat gekomen.
Binnen de VVD-partijtop werd veelvuldig overleg gepleegd over
de ontstane situatie; ook met de Commissaris van de Koningin in
Friesland was regelmatig contact.
Wiegel adviseerde Van Aardenne dat hij, indien hij overtuigd was
van zijn gelijk, dat moest volhouden, om dan na gebleken gebrek
aan steun uit de VVD uiteindelijk de eer aan zichzelf te houden
en te vertrekken. 56 Publiekelijk hadden onder anderen Geertsema
en Zoutendijk zich afgevraagd of het niet beter was voor Van
Aardenne om te vertrekken. 57 Maar Van Aardenne volhardde. De
fractie, die hierin vrijwel eensgezind opereerde, kon niets anders
doen dan hem steunen.
Terwijl de discussie over de RSV-enquête nog volop aan de gang
was, diende de volgende affaire zich reeds aan. Medio februari
1985 werd bekend dat het kabinet voornemens was de P.C.Hooftprijs niet toe te kennen aan de omstreden auteur Hugo Brandt
Corstius, die door de jury was voorgedragen. De VVD-bewindslieden stemden hier mee in. Een stroom van kritiek kwam los, ook
van VVD-zijde, op dit 'on-liberale' gedrag. De behandeling van
deze affaire door de VVD-top is een voorbeeld van hoe ondanks
alle overlegstructuren de communicatie toch slecht kon verlopen. 58
Op 23 januari was Nijpels tijdens het wekelijkse gesprek op het
Torentje met Lubbers, De Vries en Van Aardenne kort op de
hoogte gesteld van mogelijke problemen met de prijs. Hij zei,
alvorens een definitief oordeel te geven, het juryrapport af te
wachten en lichtte de fractiespecialisten Dijkstal en mevrouw Van
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Heemskerk vertrouwelijk in, maar had verder zijn handen vol aan
de RSV-perikelen. In het bewindsliedenoverleg is de zaak nooit
aan de orde gesteld, hetgeen opmerkelijk mag heten, omdat in het
kabinet hierover wel uitvoerig en zeer vertrouwelijk was gesproken.
Toen de fractie tenslotte door minister Korthals Altes op de hoogte
werd gesteld, was de beslissing in het kabinet al gevallen. De
fractie besloot, om niet nog meer interne conflicten te etaleren,
het kabinet maar te volgen - hetgeen achteraf gezien wellicht niet
de meest tactische houding is geweest. In Vrij Nederland citeerde
de premier daarna uitvoerig uit de notulen van de bewuste kabinetsvergadering. Hij zei Korthals Altes uitdrukkelijk gevraagd te hebben bij de VVD-top te informeren 'of de horloges gelijk stonden'. 59
Deze synchronisatie vond echter pas plaats nadat de weigering van
de prijs bekend was gemaakt. Nijpels concludeerde dat de VVDministers de politieke betekenis van de weigering hadden onderschat. 60
Binnen de fractie, maar ook in de partij liepen de irritaties door
de discussies rond de RSV-enquête en de P.C.Hooft-prijs hoog op.
De onvrede over de partijtop nam toe. Nijpels moest veel - al
dan niet terechte - kritiek incasseren. 61 De glans was verdwenen
van zijn leiderschap. 62
In december 1984 had Nijpels in Liberaal Reveil een theoretische
beschouwing het licht doen zien over de verhouding tussen de
regeringsfracties en het kabinet. Daarin had hij - in weerwil van
de klassieke liberale opvattingen over het dualisme van parlement
en regering - een 'strategisch monisme' verdedigd. Dit was er
vooral op gericht om ongewenste koerswijzigingen van het CDA
zoveel mogelijk te voorkomen. Hij omschreef de term als 'een
politieke opstelling tijdens en na de kabinetsformatie, van de kant
van de regeringspartijen en het kabinet, die er op gericht is zoveel
mogelijk op voorhand afspraken te maken over het door het
kabinet te voeren beleid'. 63 Nu, binnen de VVD zelf schortte het
aan die afspraken nogal eens. Het overlegsysteem bleek niet altijd
even goed te functioneren. Daarbij speelde mee dat de groep
VVD-bewindslieden binnen het kabinet, zeker na de RSV-enquête,
een gedesintegreerde indruk maakte. Hoewel veel zaken wel zonder
problemen werden behandeld, was ook de verhouding tussen bewindslieden en fractie aan erosie onderhevig.
Zo was in oktober 1984 bij de algemene beschouwingen over het
politiebeleid irritatie tussen Korthals Altes en Nijpels ontstaan.
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Nijpels wilde een motie indienen over de rechtshandhaving en
overlegde, zoals gebruikelijk, met de geestverwante bewindsman.
Omdat het een 'kamerbrede ' motie leek te worden stemde minister
Korthals Altes hier enthousiast mee in en liet zijn topambtenaren
de motie opstellen. Toen echter de motie werd ingediend, stond
alleen Nijpels' naam eronder. 64 Korthals Altes voelde zich hiermee
door Nijpels op het verkeerde been gezet. De ergernis nam toe
toen Nijpels zonder vooroverleg met de minister, maar in overeenstemming met het VVD-verkiezingsprogram, een motie indiende
waarin stond dat het beheer van de Nederlandse politie op één
departement moest worden geconcentreerd, hetgeen voor Korthals
Altes onacceptabel was. De motie werd aangenomen, maar de
minister legde deze naast zich neer. In het verkiezingsprogramma
van 1986 zou zijn partij echter deze wens, tegen de zin van de
minister in, andermaal vastleggen.

Regionalisme bij de kandidaatstelling
Tijdens de jaren tachtig werd nog eens duidelijk hoe groot de
macht van de kamercentrales was bij de verschillende kandidaatstellingsprocessen. De algemene vergadering van mei 1981 had besloten
tot het instellen van een speciale Commissie Kandidaatstelling en
Technisch Advies. 65 Eind 1982 publiceerde deze commissie haar
adviezen. Met name de gang van zaken van juli 1982 in Nijmegen
bracht haar tot de conclusie dat wijzigingen noodzakelijk waren.
Door de onbekendheid van vele kandidaten konden regionale
kongsi's en 'promotors' misbruik maken van de wijze waarop de
zogenaamde 'Moddermanlij st' tot stand kwam. 66 Deze lijst geeft
de rangorde van kandidaten aan volgens de voorkeuren van de
kamercentrales gewogen naar de in de kieskring van die kamercentrale behaalde stemmen bij de vorige verkiezingen. Een voorstel
om deze Moddermanlijst af te schaffen werd in april 1983 door de
algemene vergadering verworpen. Slechts kosmetische veranderingen werden aangebracht.
De kandidaatstellingsprocedures voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 toonden aan dat die veranderingen geen zoden aan
de dijk zetten. De wijze waarop zij verliepen heeft de verhoudingen
binnen de VVD zeer negatief beïnvloed. Zowel de relatie tussen
Nijpels en enkele kandidaten als de betrekkingen tussen verschillende regio's verslechterden.
151

In het voorjaar van 1985 verloor de VVD volgens de opiniepeilingen
snel aanhang onder de kiezers. De partij kwam bij deze sonderingen
niet meer boven de 30 zetels uit. Ook het CDA ging achteruit,
waardoor de coalitie haar meerderheid dreigde te verliezen. Nooit
is de invloed van opiniepeilingen op de politiek zo duidelijk als
tijdens de periode waarin de partijen hun kandidaten selecteren. 67
Door het verlies aan zetels en de mogelijke terugkeer van bewindslieden in de Kamer, stonden binnen de VVD de posities van
verschillende kamerleden en bewindslieden op het spel. Voor de
kandidaten was een goede indruk in de respectievelijke kamercentrales aldus van groot belang. Die kamercentrales beschikten, zoals
ook in andere jaren het geval was geweest, niet over uitgebreide
informatie betreffende het functioneren van alle bewindslieden en
kamerleden. Met name de 'backbenchers' moesten, om voor hun
achterban 'zichtbaar' te zijn, hun bekendheid proberen te vergroten
door middel van spreekbeurten en vermeldingen in de regionale
pers. Kamminga en Nijpels nu probeerden het niveau van de
informatievoorziening te verhogen door middel van een rondgang
in de vroege zomer van 1985 langs de kamercentrales, die daar
overigens zelf om hadden gevraagd. In het licht van de nagestreefde
openheid naar de partij toe mocht dit redelijk lijken, voor de
onderlinge verhoudingen binnen de partij zou deze manoeuvre op
den duur een zeer negatieve werking blijken te hebben.
Tijdens die gesprekken met de bestuurders van de kamercentrales
hebben Kamminga en Nijpels oordelen over het functioneren
van personen uitgesproken, die vanzelfsprekend nooit voor die
personen geheim bleven: daar was de cirkel van ingewijden te
groot voor. Zeker bij de negatief beoordeelden moet dit wrevel
hebben gewekt; sommigen voelden zich onheus behandeld. Zolang
echter de hoop bestond dat de partij in de campagne alsnog haar
aantrekkingskracht zou weten te verbeteren, bleven de gevolgen
van deze tactische fout van beide voormannen voor het oog
verborgen. Bovendien had een ieder binnen de partij er belang bij
om vóór de verkiezingen zo weinig mogelijk van deze spanningen
naar buiten te laten komen. 68
De kandidaatstellingsprocessen veroorzaakten echter ook een hevig
conflict tussen de regio's binnen de partij. Op de verkiezingsraad
in december 1985 te Amersfoort liepen de spanningen hoog op.
Hoewel deze vergadering besloten was, wist het Nieuwsblad van
het Noorden al snel te melden dat er een harde botsing had plaats
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gehad 'tussen VVD-ers uit het Westen van het land en Noordelijke
liberalen'. 69 Op de achtergrond speelde de kwestie van de verhuizing vandePTI-top van Den Haag naar Groningen mee. Volgens
de westelijke kamercentrales hadden de noordelijke regio's bij het
opstellen van de advieslijst de regionale belangen te zeer op de
voorgrond gesteld. De kamercentrale Groningen had staatssecretaris Scherpenhuizen op de tweede plaats gezet (na Nijpels) en
minister Smit-Kroes op de tiende. 70 De verschillende standpunten
die beide bewindslieden in de PIT-zaak hadden ingenomen, verklaarden dit verschil in populariteit. Op de verkiezingsraad namen
de Randstedelijke kamercentrales revanche. Scherpenhuizen begon
naar beneden te 'glijden', de partijtop keek machteloos toe. Verhitte debatten tijdens enkele schorsingen konden uiteindelijk voorkomen dat Scherpenhuizen verder daalde dan plaats 23. De 'kop' van
de lijst was zonder veel discussie vastgesteld. Die eerste drie
plaatsen werden ingenomen door achtereenvolgens Nijpels, mevrouw Smit-Kroes en De Korte. Bij de 'staart' van de lijst ontstonden opnieuw problemen. Met moeite konden Keja en Joekes een
plaats op de lijst behouden, zij het op onverkiesbaar geachte
plaatsen. Joekes' rol in de Enquêtecommissie die de RSV-zaak had
onderzocht, was niet door iedereen in de VVD gewaardeerd. In
hoeverre deze rol hier van belang was of dat zijn functioneren als
kamerlid in het algemeen ter discussie stond, is niet met zekerheid
vast te stellen.
Wiegel, die als erelid aanwezig was, gooide zijn politieke gewicht
in de schaal om te voorkomen dat Joekes en Keja van de lijst
zouden verdwijnen. Dat zou bij de buitenwereld het beeld kunnen
oproepen dat Joekes' principiële houding in de RSV-zaak door de
partij werd afgestraft. Wiegel dreigde zijn bereidheid om zich in
de campagne van 1986 voor de partij in te zetten in heroverweging
te nemen. 71 Hij kreeg uiteindelijk zijn zin.
Na de verkiezingen van 1986 werd door het hoofdbestuur naar
aanleiding van de gebeurtenissen rondom de kandidaatstelling een
Reglementen Evaluatie Commissie ingesteld, die een advies moest
uitbrengen, waarover in mei 1988 door een algemene vergadering
besluiten zouden moeten worden genomen. In de algemene vergadering in mei 1987 te Leeuwarden, nadat begin dat jaar ook de
kandidaatstelling voor de Eerste Kamer op onbevredigende wijze
was afgesloten, werd er op aangedrongen na te gaan of er bij de
kandidaatstellingen beoordelings- en klachtenprocedures ontworpen konden worden. 72
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Het voorjaar van 1986
Door de genoemde affaires en de kandidaatstelling verliep de
communicatie tussen de fractietop en de overige leden in het
voorjaar van 1986 stroever, ondanks alle overlegsituaties. Dit
betekende niet dat de sfeer altijd slecht was; integendeel, ondanks
irritaties over zijn optreden wist Nijpels meestal het merendeel van
de fractie achter zich te krijgen.
Vlak voor de verkiezingen, legden twee gebeurtenissen de basis
voor de 'val' van Nijpels op de verkiezingsdag. De eerste betrof
de behandeling van het euthanasievraagstuk, de tweede de opvolging van de in april overleden Rietkerk.
Vlak voor de kerst had D66 een initiatief-wetsvoorstel inzake
euthanasie ingediend, dat het CDA veel te ver ging. De VVDfractie stond sympathiek tegenover dit voorstel, dat ook op steun
van de PvdA kon rekenen. In de coalitie zouden problemen
ontstaan indien de VVD dit voorstel daadwerkelijk zou steunen.
Binnen het kabinet werd een 'proeve' van een alternatief wetsvoorstel besproken, waarmee de CDA-ministers wel zouden kunnen
instemmen. Minister Korthals Altes stond voor de vraag wat te
doen. Op 17 januari zou de 'proeve' in het kabinet aan de orde
komen. In de week daarvoor vond enige malen overleg plaats
tussen de minister en de fractieleden Evenhuis, De Korte en Dees.
Tegen de voorliggende tekst van de 'proeve' bestonden in de fractie
grote bezwaren. In het kabinetsberaad zag Korthals Altes zich
echter gedwongen de 'proeve' mede te ondertekenen, ook al had
hij alleen al op juridische gronden bezwaren. Het was overigens
niet ondenkbaar dat de 'proeve' door de CDA-fractie alsnog zou
worden afgekeurd.
Nijpels hoorde pas het kabinetsbesluit toen het reeds gevallen
was 73 , maar hij verdedigde dit toen publiekelijk. De behandeling
van dit gevoelige vraagstuk door de fractietop kon niet op grote
instemming rekenen bij de overige fractieleden, die aan hun voorkeur voor het oorspronkelijke D66-voorstel vasthielden.
Op 20 februari kwam plotseling minister Rietkerk te overlijden.
De vraag was wie hem zou opvolgen. Korthals Altes wilde niet
nog een departement er bij doen tot er na de verkiezingen een
nieuw kabinet zou zijn geformeerd.
Wiegels naam dook op. Nijpels aarzelde lange tijd. Zou zijn eigen
positie door de komst van Wiegel niet in gevaar komen? Nadat
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hem in een gesprek met Wiegel duidelijk was geworden, dat diens
eventuele terugkeer naar Den Haag slechts tijdelijk zou zijn, besloot
hij dat Wiegel het moest worden. Wiegel hoorde dit besluit de
volgende dag.
Die dag, 4 maart, publiceerde De Telegraaf een overzicht van de
meningen in de VVD-achterban, die duidelijk voor de komst van
Wiegel naar Den Haag waren. Nijpels belegde, na op het laatste
moment de instemming van zijn fractie te hebben gekregen, een
persconferentie, waarin hij het nieuws wereldkundig maakte. De
Provinciale Staten van Friesland, die toevallig die dag bijeen waren,
voelden zich voor het blok gezet. Zij weigerden dit besluit te
accepteren. Ook premier Lubbers vond dat Wiegel moest kiezen
tussen Friesland of Den Haag. Wiegel koos tenslotte voor Friesland
en De Korte werd tot opvolger van Rietkerk benoemd. De 'Friese
factor' had Wiegels komst naar Den Haag verhinderd. Wiegels
inzet in de verkiezingscampagne zou zich daardoor beperken tot
het houden van enkele redevoeringen op VVD-bijeenkomsten.
De verkiezingen beheersten het politieke toneel in het voorjaar
van 1986. Op 19 maart werden verkiezingen voor de gemeenteraden
gehouden, op 21 mei die voor de Tweede Kamer. 74 In de campagne
stond voor de VVD het succesvol geachte kabinetsbeleid, dat
typisch VVD-beleid heette te zijn, centraal. De PvdA werd fors
aangevallen; het CDA, waarmee ook een volgende coalitie werd
gewenst, werd voorzichtiger benaderd. De electorale concurrentie
van het CDA, met de populaire Lubbers als lijsttrekker, was groot.
Bij de achterban speelde de reeks incidenten die de VVD bleven75
treffen, evenzeer mee. Nijpels' leiderschap werd bekritiseerd. Loyale VVD-ers, die toch hun ongenoegen kenbaar wilden maken,
konden hun stem uitbrengen op Joekes, die door de partij op een
onverkiesbare plaats was gezet. Een speciale voorkeursactie had
succes: Joekes zou ruimschoots in de Tweede Kamer worden
herkozen.
Nijpels voerde ondanks alle affaires en kritiek op zijn persoon geen
slechte campagne, al had zijn imago bij de kiezers een forse deuk
opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat Nijpels, in vergelijking met
andere politieke leiders, het meest afweek van het ideaalbeeld dat
de kiezers hadden van een politiek leider. Wiegel benaderde dit
veel meer. 76 Toch kwam Nijpels bij het gebruikelijke slotdebat
tussen lijsttrekkers op de televisie als winnaar uit de bus. 77 Het
resultaat van de verkiezingen was echter een forse nederlaag: de
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VVD tuimelde van 36 naar 27 zetels, hetgeen overigens maar één
zetel minder was dan Wiegel bij diens grote overwinning in 1977
had behaald. Misschien heeft de voorkeursactie voor Joekes de
partij een nog groter verlies bespaard.

Na de verkiezingen van 1986: behoefte aan rust

Nog op de avond van de verkiezingen van 21 mei 1986 kreeg
Nijpels via partijvoorzitter Kamminga te horen dat zijn positie als
fractieleider op het spel stond. De dag erna werd tijdens de eerste
vergadering van de nieuwe fractie door Bolkestein, die mede
namens enkele andere fractieleden sprak, een harde aanval ingezet. 78 Nijpels werden vele communicatiestoornissen in de fractie en
conflicten tussen de fractie en de VVD-bewindslieden verweten.
De uitkomst was dat Nijpels zijn leiderschap na de formatie zou
opgeven, waarna hij genoegen moest nemen met niet meer dan
een 'gewone' post in het kabinet. Het vice-premierschap lag buiten
zijn bereik.
Toen dit resultaat duidelijk was, werd Nijpels bij acclamatie tot
voorzitter gekozen. Ook partijvoorzitter Kamminga verklaarde 'pal
achter de terugtredende politieke leider te staan. ' 79 Nijpels bleef
het voorzitterschap bekleden totdat de formatieonderhandelingen,
op de definitieve invulling van de posten door personen na, door
hem relatief succesvol waren afgesloten. Hij werd weer bijgestaan
door een formatieteam, bestaande uit De Korte, Bolkestein, Zoutendijk, Voorhoeve, Franssen en Kamminga.
Aan het slot van de formatie werd de machtsstrijd binnen de fractie
beslist. Wiegel had vanuit Friesland gedreigd om als co-formateur
orde op zaken te komen stellen en daarbij zijn eigen voorkeur voor
bepaalde personen te volgen. 80 Op een speciale bijeenkomst op
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in de nacht van 26 op
27 juni (naar de voornaam van de minister ook wel de 'Nacht van
Neelie' genoemd), werd evenwel besloten wat de middag tevoren
al in NRC/ Handelsblad had gestaan: De Korte zou vice-premier
worden en Voorhoeve fractievoorzitter. Het formatieteam had dit
besluit voorbereid. De fractie, onder druk gezet door De Korte,
accepteerde dit morrend. Nijpels werd minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De bij de kiezers
populaire Winsemius viel uit de boot. De Korte was hiermee
in de partij van campagneleider onder Wiegel tot vice-premier
opgeklommen.
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Prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve, die na zijn directeurschap van de
Teldersstichting in 1982 lid van de Tweede Kamer was geworden,
was een nog vrij onbekende figuur. Binnen de fractie had deze
rustige wetenschapper de incidenten kunnen overleven zonder
vijanden te maken. Dat maakte hem op dat moment tot een
acceptabele kandidaat voor het voorzitterschap. Hoewel de media
aanvankelijk De Korte aanduidden als politieke leider van de
VVD, zou Voorhoeve zich in de loop van de tijd steeds duidelijker
proberen te manifesteren. Een periode van zogeheten 'duolisme'
was aangebroken.
De partijorganisatie had bij deze paleisrevolutie nagenoeg buiten
spel gestaan. Maar ook daar was de ergernis groot. Zo klaagde de
voorzitter van de kamercentrale Rotterdam, Storm, in Liberaal
Reveil van december 1986 dat het viermanschap van Nijpels, Van
Aardenne, Zoutendijk en Karurninga niet in staat was geweest als
'managementteam' gezag te verwerven. Het optreden van Bolkestein op de dag na de verkiezingen werd een 'op vernieuwing van
de politieke leiding gerichte interventie' genoemd. Hij vroeg zich af
of die vernieuwing voorbij kon gaan aan de Eerste Kamerfractie. 81
De eerste de beste gelegenheid voor de partij om de tanden te
laten zien was inderdaad het opstellen van de kandidatenlijst voor
de Eerste Kamerverkiezingen van 1987. Een informeel overleg
tussen de voorzitters van de vier kamercentrales in Zuid-Holland,
het zogenaamde Sweelinck-beraad (genoemd naar het adres van
de Haagse afdeling), wist deze kandidaatstelling zodanig te regisseren dat Zoutendijk en Karurninga op lage plaatsen terecht zouden
komen. 82 Bij Karurninga speelde ook mee dat hij als 'nationale'
kandidaat moest concurreren met regionale kandidaten, terwijl de
fractie in de Eerste Kamer kleiner zou worden.
Toen de opzet van het Sweelinck-beraad, waarin Storm een grote
rol speelde, gerealiseerd leek te worden op de kandidaatstellingsraad in maart 1987 te Scheveningen, hielden zowel Karurninga als
Zoutendijk de eer aan zichzelf en trokken zich terug. De macht
van de regio's had zich opnieuw duidelijk gemanifesteerd.
In 1987 was van het 'viermanschap' in de periode 1982-1986 in de
partijtop niemand meer over. Karurninga was eind november 1986
ook als voorzitter van de partij teruggetreden. Hij had dit al eerder
willen doen, maar was op verzoek aangebleven om de partij in de
periode voor de verkiezingen niet met een wisseling van het
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partijvoorzitterschap te confronteren. Intussen was wel gezocht
naar een opvolger. Over de persoon werd men het evenwel pas in
augustus 1986 eens. Op unanieme voordracht van het partijbestuur
werd uiteindelijk op de algemene vergadering in november 1986
oud-minister Ginjaar bij acclamatie tot voorzitter gekozen. Dr. L.
Ginjaar stond bekend als een rustige bestuurder en een zoeker
naar compromissen. Deze eigenschappen sloten goed aan bij de
algemeen gevoelde behoefte aan rust en eenheid in de partij.
Een rondreis langs de kamercentrales direct na zijn benoeming
leverde Ginjaar veel krediet op. Op basis van de gesprekken die
hij met de achterban voerde stelde hij in 1987 de notitie 'Functie
en structuur' op, waarin ingrijpende voorstellen tot wijzigingen op
partijorganisatorisch gebied werden gedaan. Tegelijkertijd nam hij
het initiatief om een 'Liberaal Bestek '90' te laten opstellen, waarin
de hoofdlijnen van het liberale denken voor de jaren negentig
worden geformuleerd. De politieke discussie in de partij hierover
was meer dan gewenst, zo stelde Ginjaar, 'zowel om psychologische
redenen als om politiek-richtinggevende argumentcn'. 83
De partij was toe aan het likken van haar wonden en aan het
herstellen van het vertrouwen bij de gewone partijleden. Hun getal
bleef voorlopig nog sterk dalen; begin november 1987 telde de
partij nog ruim 78.000 leden. Uit een steekproef onder de leden
in 1986 was evenwel gebleken dat driekwart van hen meer dan vijf
jaar lid was. 84 Een grote groep leden had ondanks de perikelen
van de afgelopen jaren het vertrouwen in de partij niet opgegeven.
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Slotopmerkingen: de organisatie
van het individualisme

De geschiedenis van de VVD leert dat zij zich steeds meer tot een
'gewone' partij heeft ontwikkeld. Op het politieke toneel wist zij,
na een niet onverdienstelijke bijrol, in de jaren zeventig een
hoofdrol te verwerven. De regie bleef als vanouds bij een confessionele partij berusten.
Het is verleidelijk deze ontwikkeling te kenschetsen met de frase:
'van notabelenclub tot volkspartij'. Hoewel de laatste aanduiding
reeds bij de oprichting van de partij in de naam werd opgenomen,
correspondeert zij echter meer met de aloude liberale aanspraak
het gehele Nederlandse volk te vertegenwoordigen, dan met de
huidige samenstelling van haar achterban. Vóór de enorme groei
van de VVD in de jaren zeventig zei nog geen kwart van de VVDkiezers te behoren tot de lagere inkomensgroepen. 1 Ondanks de
toename van de leden en de kiezers veranderde dit beeld nauwelijks. In 1986 bleek de VVD nog steeds de meest favoriete partij
te zijn bij de hogere sociale klassen, terwijl zij in vergelijking met het
CDA en de PvdA weinig kiezers aantrok uit de arbeidersklassen?
De meerderheid van de VVD-leden rekende zich in 1986 niet
tot de hogere klasse, maar wel tot de in omvang toegenomen
middenklasse; de arbeidersklasse was echter nog steeds nauwelijks
vertegenwoordigd. Een volkspartij die de samenstelling van de
totale bevolking weerspiegelt kan de VVD dus niet genoemd
worden. 3
Dit betekent niet dat de VVD een 'politieke club' is gebleven.
Organisatorisch heeft zij wel degelijk een aanzienlijke groei te zien
gegeven. Na de oprichting van de VVD werden verschillende
verwante liberale organisaties gesticht. Hun relatie tot de partij is
de laatste twee decennia steeds inniger geworden. Het aantal
activiteiten binnen de partij nam dankzij de ledenaanwas en de
overheidssubsidies toe. De nieuwe leden eisten, met enige vertraging, hun aandeel op in de interne besluitvorming van de partij.
Ook de betrekkingen tussen partij, fracties en bewindslieden zijn
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intenser geworden. Hoewel personele unies tussen de fractievoorzitter en de partijvoorzitter, anders dan in de jaren vijftig, niet meer
voorkomen, is de integratie van partijorganisatie, parlementaire
fracties en kabinet aan de top van de partij sterk toegenomen, al
zijn de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend niet gelijk. Ook bij
andere grote partijen is een dergelijke ontwikkeling waar te nemen.
Wanneer daarom gesteld wordt dat de VVD steeds meer op
andere grote partijen is gaan lijken, komt dit niet alleen door de
verandering van de liberale partij zelf. De toegenomen complexiteit
van de parlementaire besluitvorming, de concentrerende werking
van de massamedia op de publieke aandacht voor de partijtop, de
groei van het aantal zwevende kiezers in samenhang met het proces
van ontzuiling en het beschikbaar komen van overheidssubsidies
bracht een partijorganisatorisch uniformeringsproces op gang. De
achterstand die liberale partijen op organisatorisch gebied lange
tijd hadden na de opkomst van socialistische en confessionele
'sociale integratie' -partijen4 , is door het individualiseringsproces en
de desintegratie van oude sociale kaders voor een belangrijk deel
verdwenen.
Bij de VVD en haar voorlopers werkte de oorspronkelijke liberale
weerzin tegen partijpolitieke organisatie nog lang door. Een aantal
functies die doorgaans aan politieke partijen worden toegeschreven,
vervulden de liberale partijen slechts in geringe mate. Het opstellen
van een program had voor deze partijen minder gewicht dan bij
andere partijen en de scholing en vorming van de achterban
via de partij verliepen moeizaam. Het karakter van een club of
kiesvereniging bleef lang behouden.
Door het functieverlies dat andere partijen op deze terreinen leden,
werd het verschil met de liberale partijen geringer. Dit functieverlies
betekent overigens niet dat ook de macht van partijen afnam.
Integendeel. Door het monopolie dat partijen in de praktijk bij de
kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen bezitten, is
hun rol in het politiek bestel dominant. Het betekent wel dat
partijen dreigen terug te vallen op hun oude functies als kiesvereniging en propagandaorgaan. Deze 'terug-naar-af-tendens' is voor
de VVD relatief gunstig geweest, maar houdt tevens in dat de
binding van de nieuw verkregen kiezersaanhang met de partij
relatief zwak blijft. Dit geldt temeer daar veel van het liberale
gedachtengoed geleidelijk is overgenomen door andere partijen,
zodat profilering op typisch liberale strijdpunten moeilijk is, terwijl
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de andere grote partijen nog steeds meer dan de VVD een beroep
kunnen doen op de trouw van een traditionele recruteringsbasis.
Deze geringe mogelijkheid tot profileren verklaart ook enkele
kenmerken van het functioneren van de partijorganisatie van de
VVD. De historische beschrijving van de partij laat een beeld zien
van een partij, die voortdurend verwikkeld is in interne conflicten.
Op zichzelf is dit niet typisch voor liberale partijen; het geldt voor
alle partijen en laat eens te meer zien dat bij het bestuderen van
politieke processen politieke partijen bezwaarlijk als een eenheid
kunnen worden beschouwd. 5 Wel valt op dat deze conflicten bij
de VVD vrijwel steeds over personen gaan en nauwelijks over
programmatische geschilpunten. Of, zoals Van Riel in een interview
in 1970 zei: ' .. .in de VVD draait het altijd om personen ... Er was
nooit enige controverse over de te voeren politiek in letterlijke
zin'. 6
Daarnaast spelen de regionale belangen binnen de VVD een
zeer belangrijke rol. De macht van de kamercentrales was bij de
partijorganisatie in het begin van de jaren zestig reeds aanzienlijk
en is de laatste jaren nog toegenomen. De invloed van de partijtop
is verzwakt, maar die van de gewone leden daarmee nog niet
evenredig toegenomen. Er heeft eerder een verschuiving van macht
plaatsgehad van de (nationale) partijtop in de richting van 'oligarchieën' op regionaal niveau. Gezien de relatief geringe bindkracht
van de liberale ideologie is dit niet verrassend. Andere partijen
lijken door het verlies aan een dergelijke bindkracht hier eveneens
in toenemende mate mee te kampen te hebben.
Zeker de laatste jaren zijn er pogingen geweest de leden meer te
betrekken bij inhoudelijke discussies. Het vaststellen van programma's is niet langer meer een formaliteit. In dit opzicht is het beeld
van de VVD-congressen als 'applausmachines' verdwenen. Maar
de echte politieke strijd wordt nog steeds om de personen gevoerd.
Het is bovendien de vraag of een meer diepgaande discussie over
liberale beginselen niet het gevaar in zich draagt dat de verdeeldheid
van de partij tot schisma's zou leiden. De VVD heeft steeds een
waaier van politieke opvattingen te zien gegeven, variërend van
radicaal tot conservatief. Overeenstemming bestond over de wenselijkheid van het vrije ondernemerschap en van de garantie van
individuele vrijheden. Maar de uitwerking van deze ideeën laat
zowel ruimte voor nadruk op 'gezag en orde' als voor het accentueren van immateriële doelstellingen, zoals bijvoorbeeld zelfbeschik-
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king bij abortus en euthanasie.
Deze verschillende opvattingen maken ook de plaats van de VVD
binnen het politieke spectrum problematisch. De positie van de
Nederlandse liberalen is in sterke mate bepaald geweest door de
opstelling van andere politieke groeperingen. Toen aan het eind
van de negentiende eeuw de religieuze partijen op het toneel
verschenen kwamen de liberalen links te staan op een godsdienstige
schaal; maar toen de socialistische partijen ontstonden belandden
zij op de rechterflank van het spectrum in sociaal-economische
opzicht.
Partijleiders hebben op gezette tijden gefilosofeerd over de koers
van de VVD; meestal betrof het dan de wens om zich als partij in
het centrum van het politieke spectrum te vestigen. Deze wens is
publicitair gezien begrijpelijk, zeker nu het CDA zich recentelijk
zeer competitief opstelt op de rechterzijde van de electorale markt.
Maar een verwerkelijking ervan zou waarschijnlijk ten koste gaan
van een groot verlies bij de rechtervleugel van de partij; het
merendeel van de VVD-kiezers noemt zichzelf en de partij rechts. 7
Bij de leden is dat in zeer sterke mate het geval: bijna de helft
plaatst zich aanzienlijk rechts op een links-rechts-schaal. 8 De positie
van de VVD lijkt daarom eerder op die van conservatieve partijen
in andere landen. Maar daarbij dient wel bedacht te worden dat
ook het CDA in de ogen van de kiezer tegenwoordig dicht bij de
VVD staat - zij het nog steeds iets ter linkerzijde - en dat het
gehele Nederlandse politieke spectrum, vergeleken met andere
landen, relatief links staat. Bovendien huldigt de VVD genoeg
standpunten op immaterieel gebied, die het etiket 'conservatief'
niet zonder meer toepasbaar maken. 9
De liberale partijorganisatie is niet meer, zoals in de negentiende
eeuw, een contradictio in terminis. Zij heeft zich met name de
laatste twee decennia sterk ontwikkeld. Dit neemt niet weg dat
een partij als de VVD in haar organisatie de sporen blijft tonen
van een op het individu gerichte ideologie.
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Noten

Hieronder worden de volgende afkortingen gebruikt:
ARA: Algemeen Rijksarchief te Den Haag (waar zich ook de
notulen van het hoofdbestuur van de VVD uit de jaren 1948 tot
1968 bevinden)
AV: Algemene Vergadering (van de VVD, tenzij anders aangegeven)
DNPP: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
(Rijksuniversiteit Groningen)
HB: Hoofdbestuur (van de VVD, tenzij anders aangegeven)
VVD microfichecollectie: op het partijsecretariaat van de VVD
aanwezige documenten op microfiches.

1. De voorlopers van de WD
1. Het Groningse proefschrift van G. Taal, Liberalen en Radicalen in
Nederland 1872-1901, Den Haag, 1980, kan beschouwd worden als het
standaardwerk over het negentiende-eeuwse liberalisme in Nederland. Een
bondig overzicht, waarin de Nederlandse liberalen worden beschreven
tegen de achtergrond van de zich verzuilende samenleving, geeft H.
Daalder, 'Niederländische Liberale im 19. Jahrhundert - eine herrschende, aber unorganisierter Minderheit' in: H.W. von der Dunk und H.
Laderuacher (hrsg.), Auf dem Weg zum modernen Parteienstaat, Melsungen, 1986, p. 37-58. Zie ook: J.W. de Beus, 'Oorsprong en wederkeer
van de liberalen', in: J.W. de Beus en J.A.A. van Doorn (red.), De
interventiestaat, Meppel, 1984, p. 88-113.
2. Wel hebben (meer behoudende) liberalen voorwaarden aan het verkrijgen van het kiesrecht verbonden. Om als kiezer een onafhankelijk oordeel
te kunnen vormen over politieke aangelegenheden, moest deze kiezer zelf
(financieel) onafhankelijk zijn. Vandaar het door Thorbecke geïntroduceerde censuskiesrecht. Later werd deze eis verzacht, maar werd bijvoorbeeld een bepaald opleidingsniveau als criterium bij de toekenning van
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het kiesrecht gehanteerd. Radicale liberalen hebben al vroeg het algemeen
kiesrecht bepleit, de conservatieve liberalen in de Bond van Vrije Liberalen
deden dit pas in 1908.
3. Th. van Tijn, 'The Party Structure of Holland and the Outer Provinces
in the Nineteenth Century', in: Vaderlands Verleden in Veelvoud, Den
Haag, 1980, deel 11, p. 100-128.
4. Vergelijk: Taal, op. cit., p. 11.
5. De hier volgende karakterschets is grotendeels gebaseerd op Taal, op.
cit., p. 103 e.v. en op K.E. van der Mandele, Het Liberalisme in Nederland:
schets van de ontwikkeling in de negentiende eeuw, Arnhem, 1933, p. 125
e.v.
6. Van der Mandele, op. cit., p 128.
7. Over de term 'doctrinair liberalisme' schrijft Kossmann: 'Het blijft
echter nodig steeds te bedenken dat de liberalen van de jaren twintig
doctrinairen werden genoemd, niet omdat zij een duidelijk systeem hadden,
maar omdat de aristocraten glimlachten over de gewichtige theorieën die
zij opstelden en de geleerdheid die zij ten toon spreidden'. E.H. Kossmann,
De Lage Landen 1780-1940, Amsterdam/Brussel, p. 147.
8. Zie voor deze radicalisering van het liberalisme o.a.: Kossmann, op.
cit., p. 145 e.v.; Taal, op.cit., p. 138 e.v.; De Beus, op.cit., p. 94 e.v.
9. Regionale samenwerkingsverbanden van radicale en socialistische kiesverenigingen werden vaak als Volkspartij aangeduid.
10. Taal, op. cit., p. 502, noot 142.
11. Taal, op. cit., p. 506.
12. Het is de vraag of hiermee de ideologische verschillen niet worden
onderschat. Het onderschrijven van een op dat moment populair streven,
zonder daaraan consequenties te verbinden voor een actuele standpuntbepaling, kan een conservatieve inslag verbloemen: verschil in tempo als
camouflage voor verschil in streven.
13. Na het ontstaan van de VDB is het beter de term 'vrijzinnig' als
algemene aanduiding van de liberalen te hanteren omdat deze term voor
alle formaties acceptabel was. De term 'liberaal' was dat voor de VDB
steeds minder, waardoor deze in het interbellum allengs tot synoniem van
'conservatief' werd.
14. Th. Brok, De Vrijzinnige Democratische Bond als partijorganisatie
(1901-1918), Utrechtse Historische Cahiers, 1980-4, p. 23.
15. Brok, op. cit., p. 31.
16. Het vrouwenkiesrecht zou door aanname van de initiatiefwet van
Marchant (VDB) in 1919 mogelijk worden.
17. De nu volgende paragraaf is deels gebaseerd op: R.A. Koole, 'De
VDB en deLSPin het interbellum', in: Honderd jaar liberale partijvorming,
Themanummer LEF, september 1985, p. 35-42.
18. Kossmann, op. cit., p. 468.
19. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel I (Voorspel), Den Haag, 1969, p. 72.
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20. H.W. von der Dunk, 'Conservatisme in vooroorlogs Nederland'., in:
Vaderlands Verleden in Veelvoud, deel II, Den Haag, 1980, p. 263.
21. P.J. Oud, Het Jongste Verleden: parlementaire geschiedschrijving van
Nederland, deel 11 (1922-1925), Assen, 1968, p. 5.
22. De VDB en de Vrijheidsbond/LSP behaalden vanaf 1922 de volgende
aantallen zetels in de Tweede Kamer:
I922 I925 I929 I933 I937
VDB
5
7
6
7
6
LSP
10
4
9
7
8
23. H.C. Dresselhuys, Openingsrede van de Tweede Algemene Vergadering
van den Vrijheidsbond op Zaterdag I4 januari I922. DNPP, brochurecollectie.
24. Openingsrede uitgesproken door den partijvoorzitter Mr. H.C. Dresselhuys ter gelegenheid van de partijvergadering en het Congres van den
Vrijheidsbond, gehouden op 2 en 3 mei I925 te Scheveningen, p. 9. DNPP,
brochurecollectie.
25. Ibidem, p. 4.
26. Politiek en radio, rede uitgesproken door Mr. G.A. Boon op de
Algemene Vergadering van de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' op
7 Maart I93I te Deventer, p. 4. DNPP, brochurecollectie.
27. Rapport van de Commissie uit den Vrijheidsbond, ingesteld naar
aanleiding van de op de laatste Algeroeene Vergadering aan de orde
gestelde voorstellen van eenige leden der Haagsche afdeling en andere
voorstellen in zake wijzigingen van statuten en reglementen van de
Vrijheidsbond. Rotterdam/Emmen, 1923. DNPP, brochurecollectie. Zie
ook: J.J. de Jong, Politieke organisatie in West-Europa na I800, Den Haag,
1951, p. 369-373.
28. Ibidem. Zie ook: J.J. de Jong, op. cit., p. 369-373.
29. Opmerking van mr. A.N. Molenaar. Notulen HB-LSP, 23 april 1932.
DNPP, collectie VVD, no. 9.
30. Opmerking van mr. H.C. Guépin. Notulen HB-LSP, 27 januari 1934,
p. 3. DNPP, collectie VVD, no. 9.
31. J.J. de Jong, op.cit., p. 371-372.
32. De commissie-Van Lidth de Jeude kon voortbouwen op een rapport
van een Reorganisatie Commissie uit 1935. Zie: Rapport Reorganisatie
Commissie. DNPP, brochurecollectie.
33. Mr. J. Rutgers volgde in 1930 mr. G.A. Boon op. Door de financiële
hulp van 'enkele personen' kon vanaf dat jaar de secretaris worden betaald.
Over de hoogte van de bezoldiging was overigens wel enige discussie in
het hoofdbestuur. Het aanzienlijke bedrag van f 10.000 per jaar werd
'ongekend hoog' genoemd, maar toch geaccepteerd om de geldschieters,
die in totaal in 1930 f 57.000 aan de partij schonken en zelf dit salarisbedrag
hadden genoemd, niet voor het hoofd te stoten. Notulen HB-LSP, 28 juni
1930, p. 10. DNPP, collectie VVD, no. 9.
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34. Notulen HB-LSP, 19 december 1932. DNPP, colleetic VVD, no. 9.
35. Notulen HB-LSP, 18 januari 1933. DNPP, collectie VVD, no. 9.
36. Liberaal Weekblad, 15 maart 1940.
37. Bij de LSP werd deze houding ingegeven door zowel principiële als
pragmatische overwegingen. De NSB moest als potentiële concurrent
bestreden worden. Als partij had de LSP het fascisme en nazisme ook
principieel bestreden, al waren in het hoofdbestuur bij çcn enkel lid wel
tekenen van sympathie voor het fascisme bespeurbaar. De achterban, die
behalve een intellectuele bovenlaag, toch vooral te vinden was onder de
middenstand en onder de boeren, was deels minder nçgatief tegenover
rechts-extremistische partijtjes.
38. Met name de BJL en de hoofdredacteur van De Avondpost, D. Hans,
lieten dergelijke geluiden horen.
39. Zie hoofdstuk 3. J. Harmsen attendeerde de auteurs op deze parallellie.
40. Rede van prof. mr. B.M. Telders, bij de opening van de Algemene
Vergadering van de Liberale Staatspartij op Zaterdag 9 maart 1940 te
Utrecht, p. 6-7. DNPP, brochurecollectie.
41. Zie o.a. H.J.L. Vonhoff, Bewegend verleden: een biografische visie op
prof. mr. P.J. Oud, Alphen aan den Rijn, 1969, waarin de auteur zich
een oprechte bewonderaar van Oud toont. Zie voor de VDB verder: 0.
Vries, 'De Vrijzinnig-Democratische Bond als factor in de Nederlandse
politiek (1917-1933)', in: Bijdragen en Mededelingen betreflénde de Geschiedenis der Nederlanden, deel 88 (1973), p. 444-469.
42. A.W. Abspoel, 'Professor Teldersin de politiek' in: Levensbeschrijving
van prof mr. B.M. Telders, 's Gravenhage, 1972, p. 57-122, met name p.
61.
43. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel IV tweede helft (mei '40 - maart '41), Den Haag, 1972, p. 497.
44. Ibidem, p. 524-525.
45. Ibidem, p. 556.
46. A.D.H. Huysman in NRC/Handelsblad, 29 juni 1985.
47. 0 .a.: K.P. van der Mandele, 'Oud, de burgervader', in: Mr. P.J.
Oud; gezien door zijn tijdgenoten, Rotterdam, 1951, p. 136; Vonhoff, op.
cit., p. 92-93; L. de Jong, op. cit., deel V, p. 144-145.
48. Ibidem, p. 54 e.v.
49. M. de Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel: een elite-beraad in
oorlogstijd, Alphen aan den Rijn, 1979.
50. J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging
(NVB), Deventer, 1978, p. 131.
51. Circulaire VDB van 15 juni 1945. DNPP, collectie Schilthuis, no. 5.
52. Houdt koers! rede uitgesproken door mr. P.J. Oud op een bijeenkomst
van de afdeling Rotterdam van de VDB, op 22 juni 1945. ARA, collectie
Oud, no. 13.
53. Brief van P.J. Oud aan Ph. Kohnstamm, 17 juli 1945. ARA, collectie
Oud, no. 13.
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54. Deze wens uitte hij in een brief aan J.J. Feringa, 4 juni 1945. ARA,
collectie Oud, no. 13.
55. Verslag van de vergadering van het Voorlopig Comité van den Vrijzinnig Democratischen Bond te 's-Gravenhage, op 8 september 1945. DNPP,
collectie SchiJthuis, no. 5.
56. Brief van de secretaris van de NVB, W. Thomassen, aan de besturen
van de VDB, CHU en RKSP, 9 oktober 1945. DNPP, collectie SchiJthuis,
no. 5.
57. De leden waren: Oud, Joekes, Posthumus, Kranenburg, Schilthuis
(plv.) en Deering (plv.).
58. Resumé van de vergadering van de Studiecommissie Politieke Partijen
op 29 december 1945. DNPP, collectie SchiJthuis, no. 5.
59. Resumé van de vergadering van de Studiecommissie Politieke Partijen
op 8 december 1945. DNPP, collectie SchiJthuis, no. 5.
60. Notulen van de Algemene Vergadering van de Vrijzinnig Democratische Bond op 7 en 8 februari 1946 te Amsterdam in Krasnapolsky. DNPP,
collectie SchiJthuis, no. 6.
61. Circulaire M.H. de Boer van 22 mei 1945 aan de afdelingen der
Liberale Staatspartij. DNPP, collectie VVD, no. 13.
62. Het Liberale Weekblad, no. 1, juni 1945, p. 2.
63. Ibidem.
64. Slaet op den trommele, 28 juli 1945.
65. Notulen van het Hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij, gehouden
op 6 october 1946 in Hotel Noord-Brabant te Utrecht. DNPP, collectie
VVD, no. 13.
66. Bijlage 111 bij de agenda voor de vergadering van het hoofdbestuur
van de LSP op zaterdag 5 januari 1946. DNPP, collectie VVD, no. 13.
67. Zie uitgebreid hierover: R.A. Koole, 'Partijfinanciën en bedrijfsleven:
de giften vanuit ondernemerskringen aan de Partij van de Vrijheid 19461948', in: Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
1984, Groningen, 1985, p. 108-125.
68. D. U. Stikker, Mémoires: herinneringen uit de lange jaren waarin ik
betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis, Rotterdam/Den Haag,
1966, p. 86.
69. Verslag AV-PvdV, 8 maart 1947. VVD, microfichecollectie.
70. Kort overzicht van de lotgevallen van de Partij van de Vrijheid over
de periode van haar oprichting tot 24 Januari 1948, p. 3.
71. Ibidem.
72. Verslag AV-PvdV, 27 september 1947. VVD, microfichecollectie.

2. De oprichting van de VVD
1. Redevoeringen van mr. D. U. Stikker, voorzitter, en mr. P.J. Oud,
ondervoorzitter van de V. V.D. in de eerste openbare vergadering, gehouden
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op 24 Januari 1948 te Amsterdam, p. 15-16. DNPP, brochurecollectie.
2. Zie M. Schute, De liberale heroriëntatie na de Tweede Wereldoorlog
(1945-1948): Oud een brugfunctie vervuld?, doctoraalscriptie geschiedenis,
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1984. Zie over Oud ook: A.W. Abspoel,
'Politiek portret van een groot parlementariër', in: Liberale gedachten: een
bundel opstellen aangeboden aan prof mr. P.J. Oud ter gelegenheid van
zijn 75ste verjaardag, Rotterdam/Den Haag, s.a., p. 10-29.
3. H.J.L. Vonhoff, Bewegend Verleden: een biografische visie op prof. mr.
P.J. Oud, Alphen aan den Rijn, 1969, p. 7.
4. Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn, Amsterdam, 1970, p.
63.
5. O.C.A. van Lidth de Jeude, 'Minister van Financiën', in: Mr. P.J.
Oud, gezien door zijn tijdgenoten, Rotterdam, 1951, p. 85.
6. Mr. H. van Riel, p. 63.
7. M. van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd: een tocht door de
twintigste eeuw, Amsterdam, 1980, p. 186.
8. Brief van P.J. Oud aan K. Vorrink, 21 juli 1947. ARA, collectie Oud,
no. 13.
9. Paraat, no. 4, 26 april 1946, p. 2.
10. J.H. Scheps, Twaalf over drie, Apeldoorn, 1972, p. 253.
11. Vonhoff, op. cit., p. 107.
12. Zo weet Deering, oud-secretaris-penningmeester van de VDB, het
opstappen van Oud voor een belangrijk deel aan 'zijn niet-candidatuur
voor het lidmaatschap voor de Eerste Kamer'. Zie de brief van J.C.
Deering aan het partijbestuuur van de PvdA, 29 september 1948. DNPP,
collectie SchiJthuis, no. 8. Ook J. Harmsen, voormalig voorzitter van de
VDJO en lid van het partijbestuur van de PvdA in 1946-47, is deze mening
toegedaan.
13. Algemeen Handelsblad, 17 december 1947.
14. Brief van P.J. Oud aan R. Kranenburg en A.M. Joekes, 30 juli 1946.
ARA, collectie Oud, no. 13.
15. Brief van R. Kranenburg aan P.J. Oud, 3 augustus 1946. ARA,
collectie Oud, no. 13.
16. Het Vrije Volk, 7 december 1946.
17. Met de 'aankleding' v<m het akkoord van Linggadjati door de aanvaarding van de motie Romme-Van der Goes van Naters, die beoogde het
zwaartepunt van de te vormen Unie bij Nederland te leggen, door de
Tweede Kamer in december 1946 was voor Oud naar zijn zeggen het
motief voor zijn lidmaatschap weggevallen.
18. Redevoeringen van mr. D. U. Stikker, voorzitter, en mr. P.J. Oud,
ondervoorzitter, p. 25-26.
19. Algemeen Handelsblad, 24 juni 1947.
20. Brief van K. Varrink aan P.J. Oud, 12 juli 1947. ARA, collectie Oud,
no. 13.
21. Brief van P.J. Oud aan K. Vorrink, 21 juli 1947. ARA, collectie Oud,
no. 13.
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22. Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1947.
23. Het Vrije Volk, 27 augustus 1947.
24. Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1947.
25. Brief van P.J. Oud aan D.J. von Balluseck, 6 september 1947. ARA,
collectie Oud, no. 13.
26. Het Vrije Volk, 30 september 1947.
27. Brief van J. Harmsen aan de auteurs, 2 augustus 1987. Dit ledental is
ontleend aan De Vrijzinnig Democraat, 16 november 1940.
28. Brief van J.C.Deeringaan het partijbestuur van de PvdA, 29 september 1948. DNPP, collectie SchiJthuis, no. 8.
29. Algemeen Handelsblad, 12 september 1947.
30. Brief van P.J. Oud aan D.V. Stikker, 9 september 1947. ARA,
collectie Stikker, no. 70(L).
31 Brief van D.V. Stikker aan P.J. Oud, 17 september 1947, en de reactie
daarop van P.J. Oud aan D.V. Stikker, 18 september 1947. ARA, collectie
Stikker, nr. 70(L).
32. H. van Riel, 'Voorzitter van de V.V.D.', in: Mr.P.J.Oud, p. 246.
33. Zie bijvoorbeeld de brief van D.V. Stikker aan J.Th. van de Voorde,
17 december 1947. DNPP, collectie VVD, no. 16. In zijn Mémoires,
geschreven na zijn conflict met Oud, zou Stikker achteraf stellen dat hij
zelf 'met gemengde gevoelens' op Ouds avances had gereageerd. Uit de
PvdV zou een 'sterke aandrang' zijn gekomen om contact te zoeken met
Oud. Zie D.V. Stikker, Mémoires: herinneringen uit de lange jaren waarin
ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis, Rotterdam/Den Haag,
1966, p. 94-95.
34. Brief van P.J.Oud aan J.L. Verhagen, 22 september 1947. ARA,
collectie Oud, no. 13.
35. Brief van P.J. Oud aan J.W.A. van der Breggen, 4 november 1947.
ARA, collectie Oud, no. 13.
36. Brief van P.J. Oud aan D.V. Stikker, 6 oktober 1947. ARA, collectie
Oud, no. 13.
37. Brief van P.J. Oud aan D.V. Stikker, 29 september 1947. ARA,
collectie Stikker, nr. 70(L).
38. Notulen vergadering, op initiatief van mr. P.J. Oud gehouden te
Utrecht, in Vredenburg op 4 october 1947. DNPP, collectie Bettink, no.
1. Zie ook de brief van J.M. van Olst aan P.J. Oud, 11 oktober 1947.
VVD, microfichecollectie. Volgens berichten die na de heroprichting van
de VDB in 1953 in de pers verschenen, zou Oud 'in strijd met een
meerderheidsmandaat' toenadering hebben gezocht tot de PvdV. Zie
Utrechts Nieuwsblad, 12 januari en 15 januari 1953.
39. Verslag van de bijeenkomst van de delegaties van de PvdV en van
het Comité-Oud, 8 november 1947. VVD, microfichecollectie.
40. Stikker, op. cit., p. 97.
41. Notulen HB-PvdV, 25 oktober 1947. ARA, collectie Stikker, nr.
69(E).
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42. Notulen van de bestuursvergadering van het Comité-Oud, 1 november
1947. DNPP, collectie Bettink, no. 1.
43. Verslag van de bijeenkomst van de delegaties van de PvdV en van
het Comité-Oud, 8 november 1947. VVD, microfichecollectie.
44. Brief van J. Rutgers aan D.U. Stikker, 10 november 1947. DNPP,
collectie VVD, no. 18.
45. Verslag van de bijeenkomst van de delegaties van de PvdV en van
het Comité-Oud, 8 november 1847. VVD, microfichecollectie.
46. Houdt koers! Rede, uitgesproken door mr. P.J Oud op een bijeenkomst van de afdeling Rotterdam van de VDB, op 22 juni 1945. ARA,
collectie Oud, no. 13.
47. Beginselverklaring en werkprogram van de Vrijzinnig-Democratische
Bond (vastgesteld op 21 en 22 november 1936), p. 4. DNPP, brochurecollectie.
48. Houdt koers!, p. 8.
49. Briefvan P.J. Oud aan J.J. Feringa, 12 november 1947. ARA, collectie
Oud, no. 13.
50. Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en f)emocratie (vastgesteld op de algemene vergadering van 24 januari 1948). artikel 7. DNPP,
brochurecollectie.
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77. C. van der Eijk en Ph. van Praag (red.), op. cit., p. 95.
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78. De Volkskrant en NRC/Handelsblad, 24 mei 1986. Deze dagbladen
bleken goed geïnformeerd over deze besloten fractievergadering.
79. Nieuwsblad van het Noorden, 20 mei 1986.
80. Het Binnenhof, 23 juni 1986.
81. Liberaal Reveil, december 1986, p. 132-135.
82. Zie voor de intenties van het Sweelinck-beraad onder andere: Haagse
Post, 7 en 27 maart 1987.
83. Functie en structuur, p. 6.
84. Zie tabel 3g in het documentair gedeelte.

Slotopmerkingen: de organisatie van het individualisme
1. De Nederlandse kiezer in 1967, Amsterdam/Brussel, 1967, p. 43.
2. Gegevens ontleend aan het Nationaal Kiezersonderzoek 1986. Zie ook:
J.J. van Holsteyn, G.A. Irwin en C. van der Eijk (red.), De Nederlandse
kiezer '86, Amsterdam, 1987.
3. Zie tabel Illd in de documentaire bijlage.
4. De term is van Sigmund Neuman in: Modern Politica! Parties: Approaches to Comparative Polities, Chicago, 1956, p. 404-405.
5. Zie ook Daalder in zijn overzicht van partijpolitieke studies in: H.
Daalder en P. Mair (red.), Western European Party Systems; Continuity
and Change, London, 1983, met name p. 21-24: 'Dropping the assumption
of party as a unitary actor'.
6. Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn, Amsterdam, 1970, p.
53.
7. Op een schaal van 1 (links) tot 10 (rechts), plaatsten de VVD-kiezers
zichzelf in 1986 op 7,2 en hun partij op 8,2 (CDA: 7,0 resp. 7,8; PvdA:
3,5 resp. 2,9; D66: 4,8 resp. 4,6). Zie: R. Rillebrand en M.L. ZielonkaGoei, 'Links en rechts in de Nederlandse politiek', in : J .J .M. van Holsteyn
et al., op. cit., p 60-69.
8. Zie tabel Illf in de documentaire bijlage. Op een schaal van 1 (links)
tot 10 (rechts) plaatsten 85,9 % van de VVD-leden zich hoger dan 5
(CDA: 68,9 %; PvdA: 3,9 %; D66: 16,1 %).
9. Hans Daalder en Ruud Koole, 'Liberal Parties in The Netherlands',
in: E. Kirchner (ed.) Liberal parties in Western Europe, Cambridge, te
verschijnen.
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Documentaire bijlage

Tenzij anders vermeld zijn de onderstaande gegevens ontleend aan
de Jaarverslagen van het hoofdbestuur en de Jaarboeken van de
VVD.
Ze betreffen de periode 1948-1987; de laatste peildatum is 1 januari
1987.

Beginselprogramma's
1948 Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, vastgesteld door de algemene vergadering van 24 januari
1948.
1966 Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, vastgesteld door de algemene vergadering van 22 januari
1966.
1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, vastgesteld door de algemene vergadering van 30-31 mei,
29-30 augustus en 5-6 september 1980.

Lidmaatschap internationale partijorganisaties
Liberale Internationale (aangesloten op 6-7 december 1960)
Federatie van Liberale en Democratische Partijen van de Europese
Gemeenschap (ELD) (aangesloten op 27 maart 1976)
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Ereleden
mr. P.J. Oud t
(benoemd tot erevoorzitter op 9 november 1963)
D. W. Dettmeijer t
(benoemd op 17 april 1964)
S.J. van den Bergh t
(benoemd op 29 maart 1969)
ir. K. van der Pols
(benoemd op 29 maart 1969)
mr. D.A. Delprat
(benoemd op 28 februari 1970)
mr. E.H. Toxopeus
(benoemd op 28 februari 1970)
mr. D.U. Stikker t
(benoemd op 13 april 1973)
A.W. Abspoel t
(benoemd op 24 november 1973)
mr. W.J. Geertsema
(benoemd op 14 maart 1975)
mr. H. van Riel t
(benoemd op 20 mei 1977)
mevr. H.V. van Someren-Downer t
(postuum benoemd op 22 mei 1981)
H. Wiegel

(benoemd op 14 mei 1982)
mr. J.G. Rietkerkt
(postuum benoemd op 18 april 1986)
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Hoofdbestuur
voorzitters, ondervoorzitters, algemeen secretarisseri en penningmeesters van het hoofdbestuur
voorzitters
mr. D.U. Stikker
mr. P.J. Oud (wnd.)
mr. P.J. Oud
ir. K. van der Pols
mevr. H.V. van Someren-Downer
mr. F. Korthals Altes
J. Kamminga
dr. L. Ginjaar

24 januari 1948
7 augustus 1948
9 april 1949
9 november 1963
29 maart 1969
15 maart 1975
22 mei 1981
29 november 1986

7 augustus 1948
9 april 1949
9 november 1963
- 29 maart 1969
- 15 maart 1975
- 22 mei 1981
- 29 november 1986

24 januari 1948
9 april 1949
30 maart 1963
9 november 1963
29 maart 1969
11 maart 1978
17 november 1979
22 mei 1981

- 9 april 1949
- 30 maart 1963
juli 1963
- 29 maart 1969
- 11 maart 1978
- 17 november 1979
- 22 mei 1981

ondervoorzitters
mr. P.J. Oud
mr. H. van Riel
dr. H.J. Witteveen
drs. J.A.F. Roeien
mr. H.P. Talsma
drs. H. Toxopeus
J. Kamminga
mevr. E. Tuijnman

algemeen secretarissen
In de periode 1948-1954 en vanaf 1 augustus 1977 is de algemeen
secretaris een bezoldigd functionaris die wordt benoemd door het
hoofdbestuur. In de periode 1954-1977 is de functie van honorair
algemeen secretaris vervuld door leden van het dagelijks bestuur.
mr. J. Rutgers
D.W. Dettmeijer (wnd.)
D.W. Dettmeijer
jhr.mr. W.H.D. Quarles van Ufford
mr. F. Korthals Altes
W.J.A. van den Berg

oktober 1954
oktober 1955
november 1963
maart 1967
maart 1975

24 januari 1948
oktober 1954
15 oktober 1955
9 november 1963
11 maart 1967
15 maart 1975

-

24 januari 1948
17 maart 1951
mei 1959
9 april 1960

- 17 maart 1951
mei 1959
- 9 april 1960
- 29 maart 1969

15
9
11
15

penningmeesters
J.L. Pierson Azn.
S.J. van den Bergh
ir. F.W.C. Blom (wnd.)
S.J. van den Bergh
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A.W.J. Caron
mevr. H.V. van Someren-Downer
H.J. de Koster
mr. J. de Monchy

29
15
22
22

maart 1969
maart 1975
januari 1977
mei 1981

- 15 maart 1975
- 22 januari 1977
- 22 mei 1981

leden hoofd- en dagelijks bestuur

In dit overzicht zijn alle stemhebbende leden van het hoofd- en
dagelijks bestuur in chronologische volgorde opgenomen, op basis
van het jaar waarin zij verkozen werden. Adviserende of waarnemende bestuursleden komen in dit overzicht niet voor. Cursieve
jaartallen geven de periode aan waarin iemand deel uitmaakte van
het dagelijks bestuur, normaal gedrukte jaartallen indiceren het
tijdvak waarin men in het hoofdbestuur zitting had.
ir. J. Baas
H.B. Berghuys
R.Th.J. Ie Cavelier
mr. P.W.J.H. Cort van der Linden
D.W. Dettmeijer
J.M.F.A. van Dijk
ir. A.J. Engel
J.J.G.S. Falkena
mevr. S.A.Th. Goudswaard-Knipscheer
F.H. Holzmüller
mr. E.H. 's Jacob
drs. H.A. Korthals
J. Krooshof
dr. J. Lindeboom
mr. K.P. van der Mandele
mr. P.J. Oud
J.L. Pierson Azn.
mr. H. van Riel
G. Ritmeester
mevr. mr. E.A.J. Scheltema-Conradi
L. Spaanderman
mevr. C. Stemler-Tjaden
mr. D.U. Stikker
ir. M.J. Stoel Feuerstein
ir. A. Voet
dr. M.P. Vrij

1948-1952
1948-1952
1948-1961
1948-1950
1948-1955
1948-1963
1948-1961
1948
1948-1960
1948
1948-1959
1948-1950
1948-1956
1948-1957
1948-1949
1948-1963
1948-1951
1948-1963
1948-1957
1948-1963
1948-1952
1948-1957
1948
1948-1963
1948-1962
1948-1958

1961-1963
1955-1963

1963-1971
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ir. B.C. van Balen Walter
mr. W. Kok
jhr. mr. W .L. Schorer

1949-1963
1949-1950
1949-1954

mevr. dr. M.J. Hartgerink-Koomans
W. Inden

1950-1954
1950-1954

S.J. van den Bergh
T.J. Twijnstra

1951-1959
1951-1958

A. Caljé
B. Doedes Breuning ten Cate

1952-1963
1952-1962

ir. L.G. Oldenbanning
mevr. mr. J.L.M. Toxopeus Pott

1954-1963
1954-1963

A. Nawijn

1956-1963

F.W.C. Blom
mevr. G. Doornbos-Oosting
W.H. Jas

1957-1963
1957-1960
1957-1970

mr. J.J.C.R. van der Bilt
mr. D.J.van Gilse
mr. E.H. Toxopeus

1958-1961
1958-1963
1958-1959

mr. dr. J.M.H. Dassen

1959-1962

mevr. mr. E. Veder-Smit
mevr. mr. C.H.J.H.J. de Vries-van Haaften

1960-1963
1960-1965

mr. F. Portheïne
ir. H. Vis

1961-1963
1961-1963

mr. H.L.F. de Kat
dr. H.K. de Langen
mr. H.P. Talsma

1962-1963
1962-1969
1962-1969

dr. ir. C.W.C. van Beekom
mevr. mr. M.L. Buschkens-Dijkgraaf
mr. G.C. van Dijk

1963-1971
1963-1970
1963-1971
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1960-1969

1963-1967

1969-1978

W. Franck
ir. W. van der Ham
mr. H.J.F. Heyman
ir. J.N. Kooy
dr. ir. A.W.G. Koppejan
mr. F. Korthals Altes
drs. P. Th. van Leeuwen
mr. G. Loopstra
F.J. Melzer
mr. M. Moszkowicz
ir. K. van der Pols
jhr. mr. W.H.D. Quades van Ufford
drs. J.A.F. Roeien
mr. J. van Someren
drs. G.J. Staal
mr. B.P. van der Veen
H.J.L. Vonhoff
dr. H.J. Witteveen

1963-1971
1963-1972
1963-1967
1963-1971
1963-1969
1963-1981
1963-1966
1963-1970
1963-1971
1963-1967
1963-1969
1963-1967
1963-1969
1963-1966
1963-1970
1963-1971
1963-1971
1963

ir. L. Korver
mevr. drs. J.F. Schouwenaar-Franssen

1965-1971
1965-1971

drs. R.H. Neuberg
dr. A.J. Vis

1966-1967
1966-1967

ir. H. von Hoegen
J.W. Verbeek
H. Wiegel
mevr. T. Wierda-Haanstra

1967-1971
1967-1973
1967-1971
1967-1971

drs. A. Szàsz

1968-1970

drs. A. van Boven
A. W .J. Caron
mevr. H.V. van Someren-Downer
0. Tammens
P.C. Vogely

1969-1975
1969-1975
1969-1977
1969-1971
1969-1972

1971
1972-1976

mevr. mr. M.N.W. Dettmeijer-Labberton
J.H.G. Goeman Borgesius
F. Lauxstermann

1970-1977
1970-1976
1970-1971

1971-1977

1967-1971
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S. Overwater
drs. B.C. van Randwijk

1970-1976
1970-1973

mr. J.M. Bast
mevr. M.A. van den Boogert-Selhorst
A.J. Evenhuis
mevr. J.P. Hansen-van der Linden
drs. W. van der Kolk
dr. R. W. de Korte
J.C. Nieland
ir. T. Thalhammer
drs. J.H. van Ulzen

1971-1975
1971-1974
1971-1975
1971-1975
1971-1972
1971-1972
1971-1974
1971-1975
1971-1975

drs. B.V. Haagsma
J.M. Hoffmann
drs. A.P.Z. van der Houwen
P. Muntendam
ir. R.H. Pegel
mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh

1972-1975
1972-1973
1972-1973
1972-1975
1972-1975
1972-1978

drs. F.M. Fey
G.E. Ris
ir. J.M. van Rossem
drs. Z.W. van Wulfften Palthe

1973-1975
1973-1975
1973-1976
1973-1976

P.M. van Drooge
L.M. Moermond
drs. H. Toxopeus

1974-1976
1974-1976
1974-1978

W.J.A. van den Berg
J. Combée
jhr. mr. J.J. van der Goes van Naters
drs. H.I. de Haan
G.K.J.M. Hamm
dr. ir. A.P. Kole
ing. J.A. van der Linde
drs. A.W. van Ommeren
drs. J. Rietsema
G. Sparreboom

1975-1977
1975-1978
1975-1981
1975-1976
1975-1978
1975-1983
1975-1978
1975-1977
1975-1980
1975-1981

mr. A.E. d' Angremont

1976-1978
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1972-1978
1975-1983

1978-1979

1978-1979

1978-1982

P.M. Blauw
drs. J.A. Dortland
J.C.A. van Giezen
J. Kamminga
mevr. H.H. Olthof-Kuiper
J. den Ouden
H.M. Post
drs. H.J. Slootweg
F.J. de Vries

1976-1981
1976-1978
1976-1978
1976-1979
1976-1979
1976-1977
1976-1979
1976
1976-1978

mevr. E. Tuijnman
mevr. drs. I. Günther
H.J. de Koster
mevr. L.A. van Scherpenberg
mevr. A.C. van Wijngaarden-Terlouw

1977
1977-1981
1977-1981
1977-1984
1977-1982

P.M.H. Crombag
RT. Henkemans
drs. W.K. Hoekzema
H. Maaten
mr. J. de Monchy
P.G. Mulder
drs. P.F. Regnault
dr. L. Smeets
dr. J. Stork

1978-1982
1978-1982
1978-1979
1978-1980
1978-1981
1978-1986
1978-1986
1978-1983
1978-1981

H.M.G. Lauwers
J.P. van der Meulen
G.C.A. Mulder
G. Ziengs

1979-1980
1979-1980
1979-1983
1979-1985

F.H. Cornelissen
mr. R.R. Hazewinkel
mr. R. Luchtenveld
L.H. Ruben

1980-1981
1980-1984
1980-1985
1980-1982

L. Bomhof
P.L. van den Bossche
dr. P.D. Coljée
G.M. Jacobs
drs. J.H. Klein Malekamp

1981-1984
19811981-1984
1981
1981-1983

1979-1986
1977-1983

1981-

1981-
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mr. P.J.J.M. Mangelmans
W.H. van der Stek
A.M. Struick van Bernmelen
mr. C.A. Troost

1981
1981-1986
19811981-

drs. H.B. Eenhoorn
mevr. J.A.P. van Namen-van Eek
ir. G.A.P. Schellekens
H.F. Tijdens
mr. A.J. te Veldhuis
R. Wigboldus

19821982-1983
1982-1985
1982-1983
1982
1982-

C. de Fouw
dr. L. Ginjaar
drs. L. Hilarides
mevr. M.J.A. Kombrink-Boot
G.P. Schulier
drs. B.J.M. Verwaayen
mr. D.F. Vos
mevr. A.M.Th. Wind

1983-1986
1983198319831983-1986
198319831983-

drs. C.H.J. ten Broek
mr. J.F.H.M. van Exter
P.H.H. van Riet
mevr. mr. E.A.M. Raaymakers-Rottier

198419841984-1986
1984-1986

mr. H.G.J.M. Beekers
mr. drs. J.J. Hartman
A. Hurink
D. Regelink

198519851985-1986
1985-

ir. J. Boeve
drs. ir. A.W.L.M. Goud
mevr. H.H. Joo-Woltjer
drs. H.A. Meulemans
W. Pitlo
R. Schrotenboer
W.P.T.M. van der Voorn
drs. A. van Voskuilen

19861986198619861986198619861986-
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Aantal leden van de VVD

Vanaf 1972 is het ledental gegeven per 31 december.
1 januari
1 januari
1 januari
31 december
31 december
31 december

eind

31 december

1949
1950
1951
1953
1954
1959
1963
1965
1966
1968
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

22.175
21.771
21.271
26.777
30.000
35.000
30.000*
30.000*
35.000**
35.000***
38.000***
41.536
68.414
78.759
82.831
87.571
97.396
100.510
92.314
85.881
92.830
102.888
95.528
89.120
86.821
84.617

\

'

l ''

*

J. Niezing, Inleiding tot de politieke sociologie, Assen, 1966,
p. 45.
** H.J. Meier, Politiek Zakboek 1967, Amsterdam, 1967, p. 18.
*** D. Houwaart, Storm rond partij en parlement: de politieke
jaren 1970-'71-'72, Apeldoorn, 1973, p. 73.
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Aantal afdelingen van de VVD, gegeven per 31 derember:

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

273
300
305
317
307
328
338
348
358
362
394
403
407
409
416
416
423
415
428
425

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

423
425
434
431
430
479
524
540
551
565
600
608
603
608
624
621
618
611
618

Partijorgaan Vrijheid en Democratie

Van 2 april1948 tot 7 februari 1969 verscheen Vrijheid en Democratie wekelijks; van 7 februari 1969 tot januari 1987 tweewekelijks;
sindsdien maandelijks. In juli 1950 is De Vrije Amsterdammer, het
orgaan van de Amsterdamse afdeling, gefuseerd met Vrijheid en
Democratie.
aantal abonnementen per 1 januari:
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
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5.946
6.527
7.058
7.179
6.805
7.187
7.065

1957
1958
1959
1960
1961
1962

6.996
7.057
7.645
8.246
9.519
9.230

Op de algemene vergadering van 9-10 maart 1962 werd besloten
met ingang van 1 januari 1963 het abonnement op Vrijheid en
Democratie te verbinden aan het partijlidmaatschap.

hoofdredacteuren Vrijheid en Democratie
(tot 1966 in het algemeen aangeduid als 'voorzitter redactie-commissie')

drs. H.A. Korthals
G.A. de Ridder
A.W. Abspoel
G.A. de Ridder (wnd.)
mr. L. Meijer
Ph.C. la Chapelle
V.G.A.M. Hafkamp
mevr. R. Dijkman

1948-1953
1954-1955
1956-1962
1962-1963
1963-1966
1966-1977
1978-1981
1981-

Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD
Na de oprichting van de VVD is de Vereniging van Staten- en
Raadsleden der Partij van de Vrijheid, die was opgericht op 19
oktober 1946, omgezet in de Vereniging van Staten- en Raadsleden
der Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
voorzitters

D.W. Dettmeijer
mevr. H.J. Sengers-van Gijn
M. de Bruijne
mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen
J.W. Remkes

1948-1972
1972-1979
1979-1984
1984-1986
1986-
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aantal leden (inclusief 'bijzondere leden' en 'ereleden'), gegeven
per 31 december - tenzij anders vermeld.

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

349
422
461

1968
1969
1970
1971

472

516
578
583
905
920
917
916
778
790
801
799
806
860

861
845
898

1972

31 augustus
31 augustus
1 september
1 september
31 augustus
31 augustus
31 augustus

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1.000
1.400
1.500
1.57
1.591
1.698
1.655
1.669
1.854
2.214
1.978
1.910
1.865

orgaan: Provincie en Gemeente, maandblad van de Vereniging van
Staten- en Raadsleden van de VVD (verschijnt sinds 1950).
Organisatie Vrouwen in de VVD
De organisatie werd in december 1948 opgericht. Zij verkreeg
rechtspersoonlijkheid op 12 juni 1953.
voorzitters

mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
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mr. E.A.J. Scheltema-Conradi
mr. M.N.W. Dettmeijer-Labberton
E. Tuijnman
A.C. van Wijngaarden-Terlouw
J.A.P. van Namen-van Eek
C.H.A. de Vries-Reidt (wnd.)
E. Tuijnman (wnd.)
A.M.Th. Wind

1948-1968
1968-1976
1976-1977
1977-1982
1982-1983
1983
1983
1983-

Sedert de herziening van de statuten van de Organisatie in maart
1984 zijn de vrouwelijke leden van de VVD niet langer automatisch
aangesloten bij de Organisatie Vrouwen in de VVD, maar dienen
zij zich aan te melden als 'aangeslotene'.
aantal aanges/otenen per 31 december:

1984
1985
1986

1.717
2.560
3.365

orgaan: De Liberale Vrouw, kwartaalblad van de Vrouwen in de
VVD (verschijnt sinds 1978)
aantal abonnees:

1983
1984
1985
1986

1.220
1.243
1.170
1.187

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie

Opgericht op 26 februari 1949
voorzitters

bron: JOVD, 35 jaar jong & liberaal, lustrumalmanak 1949-1984,
s.l., 1984, p. 80.
· W.J. de Blaey
drs. J.G.Th. Linssen
F. van Gelder
drs. E. Nordlohne
dr. H.J. Roethof
H.H. Jacobse
E.T. Hoven
M. de Bruijne
drs. E. Nypels
R.W.A. Heyting

1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1956
1956-1959
1959-1961
1961-1962
1962-1964
1964-1965
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H. Wiegel
G. van de Meer
H. Bosma
drs. D.J.D. Dees
D.N.M. van Wees
R.W.N.M. Lantain
drs. E.H.T.M. Nijpels
J.W. Remkes
drs. G.M. de Vries
mr. F. de Grave
mr. R.A.E. de Haze Winkelman
R. Houwing
E. Brinckmann
H. Vermeer
J.A. Remarque
E.R.M. Balemans

1965-1966
1966-1967
1967-1969
1969-1971
1971-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1977
1977-1978
1978-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1986
1986-

aantal leden:

1951
1955
1957
circa 1960
circa 1966
circa 1972
1978
1983
1985
1987

350*
1. 700**
1.000*
2.000*
2.000*
500*
2.000*
5.000*
5.000***
6.000***

N.B. Deze getallen zijn niet zeer exact. Ze zijn ontleend aan de
volgende bronnen:
* JOVD, 35 jaar jong & liberaal, lustrumalmanak 1949-1984,
s.l., 1984.
** Notulen hoofdbestuur, 12 februari 1955.
*** Brief oud-secretaris en oud-voorzitter van de JOVD, E.R.M.
Balemans, d.d. 9 augustus 1987.
organen: Driemaster, verenigingsblad van de JOVD
(verschijnt sinds 1949)
LEF 'Liberté, Egalité et Fraternité'
(verschijnt sinds 1983)
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Prof. mr. B.M. Teldersstichting
Vanaf de oprichting op 6 april 1954 functioneerde de Teldersstichting geruime tijd zonder directeur: het curatorium benoemde een
secretaris die met de dagelijkse leiding was belast. Eind 1968/begin
1969 werd voor het eerst een directeur aangesteld:
mr. H.P. Talsma
J .J. van Aartsen
vacature
dr. ir. J.J.C. Voorhoeve
dr. ir. J.J.C. Voorhoeve (wnd.)
vacature
dr. K. Groenveld

eind 1968/begin 1969
18 november 1974
1 juni 1979
1 december 1979
1 oktober 1982
1 januari 1983
1 maart 1983

-

17 november 1974
1 juni 1979
1 december 1979
1 oktober 1982
1 januari 1983
1 maart 1983

orgaan: Liberaal Reveil (verschijnt sinds 1957; vanaf 1962 onder
(mede)verantwoordelijkheid van de Teldersstichting).

Vertegenwoordigers in de Staten-Generaal
In dit overzicht zijn alle Eerste en Tweede Kamerleden van de
VVD in chronologische volgorde opgenomen, op basis van het jaar
waarin zij verkozen zijn.
Vanaf 6 mei 1983 verschijnt wekelijks - met uitzondering van de
recesperioden van de Tweede Kamer - het blad WD-Expresse,
een uitgave van de Haya van Somerenstichting onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de VVD. Voor de inhoud is de
Tweede Kamerfractie verantwoordelijk.
Eerste Kamerfractie
voorzitters:
mr. A.N. Molenaar
mr. H. van Riel
mevr. H.V. van Someren-Downer
dr. G. Zoutendijk

juli 1948
december 1958
juni 1976
1 december 1980

- november 1958
- 3 juni 1976
- 12 november 1980

leden:
dr. S.E.B. Biererna

1948-1950
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mr. A.N. Molenaar
mr. D.V. Stikker
mr. W.C. Wendelaar

1948-1958
1948
1948-1956

H.D. Louwes

1950-1960

mr. dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk

1951-1963

mr. G. de Grooth
mr. H. van Riet
mevr. drs. J.F. Schouwenaar-Franssen
mr. J. de Wilde

1956-1958
1956-1976
1956-1963
1956-1976

mr. D.A. Delprat
dr. H.J. Witteveen

1958-1969
1958-1963

ir. J. Baas
dr. P.G. van der Vliet

1960-1981
1960-1971

S.J. van den Bergh
ir. H.J. Louwes

1963-1971
1963-1979

drs. Y.P.W. van der Werff

1969-

mr. C.H.F. Polak
dr. G. Zoutendijk

1971-1977
1971-

1966-1971

1971-1973

mr. G.A.W.C. baron van Hemert tot Dingshof 1973-1981
drs. F.M. Fey
G. de Jong
mr. J.F.G. Schlingemann
mevr. H.V. van Someren-Downer

19741974-1981
1974-1981
1974-1980

mr. H.C.G.L. Polak
mr. J.R. Voûte

1976-1977
1976-1980

mr. ir. H. Heijne Makkreet
H.J. de Koster
dr. A. Pais
jhr. mr. G.O.J. van Tets
mr. J.G.C. Wiebenga

19771977-1980
1977
19771977-1982

mevr. L. Vonhoff-Luijendijk

1978-
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1981-1982

drs. T.R.A. Veen

1979-1983

drs. A. van Boven

1980-1981

dr. L. Ginjaar
mr. F. Korthals Altes
mevr. mr. E. Veder-Smit

19811981-1982
1981-

H.F. Heijmans
dr. B. Hofman

19821982-

mr. M.C.B. Burkens
mr. W.J. Geertsema
J.A. van Graafeiland
ir. D. Luteijn
A.M. Struick van Bernmelen
J.W. Verbeek

198319831983-1986
198319831983-

1982-

Tweede Kamerfractie

voorzitters:
mr. P.J. Oud
mr. E.H. Toxopeus
mr. W.J. Geertsema
mr. E.H. Toxopeus
mr. W .J. Geert se ma
H. Wiegel
mr. J.G. Rietkerk
H. Wiegel
drs. E.H.T.M. Nijpels
dr. ir. J.J.C. Voorhoeve

juli 1948
16 mei 1963
24 juli 1963

12 maart 1966
1 oktober 1969
20 juli 1971
19 december 1977
27 mei 1981
20 april 1982
8 juli 1986

- 16 mei 1963
- 24 juli 1963
- 12 maart 1966
- 1 oktober 1969
- 20 juli 1971
- 19 december 1977
- 27 mei 1981
- 20 april 1982
- 8 juli 1986

leden:
J.G.H. Cornelissen
mevr. A. Fortanier-de Wit
F. den Hartog
drs. H.A. Korthals
mr. P.J. Oud
G. Ritmeester
mr. G. Vonk
R. Zegering Hadders

1948-1963
1948-1958
1948-1963
1948-1959
1948-1963
1948-1963
1948-1952
1948-1971
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H.J. Ankersmit
mr. H.F. van Leeuwen

1952-1955
1952-1963

mevr. mr. J.M. Stoffels-van Haaften

1955-1967

mr. dr. C. Berkhouwer
mevr. mr. J .J. Th. ten Broecke Hoekstra
mr. F.G. van Dijk
mr. E.H. Toxopeus

1956-1979
1956-1967
1956-1963
1956-1959

M. Visser

1958-1967

J.C. Corver
J.H. Couzy
mr. W.J. Geertsema
drs. S. Korteweg
mevr. ir. A. Kuiper-Struyk
mr. D. Schuitemaker
mevr. H.V. van Someren-Downer
mr. B.P. van der Veen

1959-1967
1959-1967
1959-1971
1959-1963
1959-1965
1959-1963
1959-1968
1959-1963

dr. K. van Dijk
drs. Th.H. Joekes
C.A. Kammeraad
ir. L.G. Oldenbanning
mr. F. Portheïne
ir. D.S. Tuijnman
dr. H.J. Witteveen

1963-1976
19631963-1967
1963-1965
1963-1981
1963-1977
1963

mr. A. Geurtsen
M.J. Keyzer
mr. H.E. Koning

1967-1981
1967
1967-1977

H.J. de Koster

1967

G. Koudijs
mr. J.G. Rietkerk

1967-1972
1967-1971

mr. J.F.G. Schlingemann
mevr. mr. E. Veder-Smit

1967-1971
1967-1978

206

1963
1965-1969

1972-1973

1965-1967

1981-1982
1986
1971
1972-1977
1972-1973
1974-1982

1972-1974
1981-1982

H.J.L. Vonhoff
H. Wiegel

1967-1971
1967-1977

mevr. mr. M.N.W. Dettmeijer-Labberton

1968-1971

L.M. de Beer

1969-

drs. G.M.V. van Aardenne
mevr. mr. A. Kappeyne van de Coppello
G.W. Keja
mevr. drs. N. Smit-Kroes

1971-1977
1971-1981
19711971-1977

H.P.H. Waalkeus

1971-1985

drs. D.J.D. Dees
A. Ploeg
J.M. van de Ven

1972-1986
1972-1982
1972

19861976-1981

A.J. Evenhuis
drs. N.J. Ginjaar-Maas
drs. J.F. Scherpenhuizen

1973-1986
1973-1982
1973-1982

1986
1986-

dr. R. Braams
dr. W.F. van Eekelen

19771977-1978

drs. L.M.L.H.A. Hermans
H.H. Jacobse
dr. R.W. de Korte
mevr. J.H. Krijnen
mr. H.Th.M. Lauxtermann
drs. E.H.T.M. Nijpels
mevr. E.G. Terpstra
J.D. de Voogd

19771977-1986
1977-1986
1977-1981
1977-1981
1977-1986
19771977-1981

J.D. Blaauw
mr. drs. F. Bolkestein
A.A.M.E. van Erp
mr. M.J.M. Tripels

1978-1986
1978-1982
19781978-1986

mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh

1979-1981

1981-1982

1981-1982
1986

1981-1982
1986

1982-1986

1986-

1982-
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P.M. Blauw

1981-

H.F. Dijkstal
J. Franssen
mr. F.H.G. de Grave
mevr. S. van Heemskerck Pillis-Duvekot
mevr. A. Jorritsma-Lebbink
mevr. drs. M.M.H. Kamp
drs. ir. ing. B.J.G. van der Kooij
mr. A.H. Korthals
R.L.O. Linschoten
mevr. A. Lucassen-Stauttener
J.J. Metz
mr. G.B. Nijhuis
mevr. M.J.H. den Ouden-Dekkers
J.F.B. van Rey
mr. A.J. te Veldhuis
dr. ir. J.J.C. Voorhoeve
drs. F.W. Weisglas
mr. J.G.C. Wiebenga

1982198219821982198219821982-11)86
198219821982-11)86
1982-11)86
19821982-1 1)86
19821982198219821982-

drs. J.G. Bruggeman

1985-11)86

mevr. drs. E. de Graaff-van Meeteren
mevr. drs. E. Schoo

1986
1986-

Vertegenwoordigers in het Europees Parlement
(vanaf 1979)
mr. dr. C. Berkhouwer
mr. A. Geurtsen
ir. H.J. Louwes
mr. H.R. Nord

1979-1984
1979-1984
19791979-

mevr. J.E.S. Larive-Groenendaal
drs. G.M. de Vries
drs. F. Wijsenbeek

198419841984-
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Bewindslieden
bron: Parlement en kiezer: jaarboek zittingsjaar 1985-1986, samengesteld door P. Gaassen en G.G.J. Thissen, Leiden, 1987, p. 33-53.
kabinet-Drees/Van Schaik

mr. D.U. Stikker, minister van Buitenlandse Zaken
(7 augustus 1948 - 15 maart 1951)
mr. W.H. Fockema Andreae, staatssecretaris van Oorlog
(1 mei 1949 - 23 oktober 1950)
eerste kabinet- Drees

mr. D.U. Stikker, minister van Buitenlandse Zaken
(15 maart 1951 - 2 september 1952)
kabinet-De Quay

S.J. van den Bergh, minister van Defensie
(19 mei 1959 - 1 augustus 1959)
drs. H.A. Korthals, vice-premier en minister van Verkeer en
Waterstaat
(19 mei 1959 - 24 juli 1963)
mr. E.H. Toxopeus, minister van Binnenlandse Zaken
(19 mei 1959 - 24 juli 1963)
ir. S.H. Visser, minister van Defensie
(4 september 1959 - 24 juli 1963)
dr. H.R. van Houten, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
(24 augustus 1959 - 24 juli 1963)
E.G. Stijkel, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
(15 oktober 1959 - 24 juli 1963)
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kabinet-Marijnen

mr. E.H. Toxopeus, minister van Binnenlandse Zaken
(24 juli 1963 - 14 april 1965)
mevr. drs. J.F. Schouwenaar-Franssen, minister van Maatschappelijk Werk
(24 juli 1963 - 14 april 1965)
dr. H.J. Witteveen, minister van Financiën
(24 juli 1963 - 14 april 1965)
W. den Toom, staatssecretaris van Defensie
(25 november 1963 - 14 april 1965)
M.J. Keyzer, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
(22 oktober 1963 - 14 april 1965)
kabinet-De Jong

mr. C.H.F. Polak, minister van Justitie
(5 april 1967 - 6 juli 1971)
W. den Toom, minister van Defensie
(5 april 1967 - 6 juli 1971)
dr. H.J. Witteveen, vice-premier en minister van Financiën
(5 april 1967 - 6 juli 1971)
M.J. Keyzer, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
(18 april 1967 - 6 juli 1971)
H.J. de Koster, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
(12 juni 1967 - 6 juli 1971)
mr. K. Wiersma, staatssecretaris van Justitie
(20 april 1970 - 6 juli 1971)
kabinet- Biesheuvel
(inclusief de periode van het rompkabinet: 20 juli 1972 - 11 mei
1973)
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mr. W.J. Geertsema, vice-premier, minister van Binnenlandse
Zaken
(6 juli 1971 - 11 mei 1973)
H.J. de Koster, minister van Defensie
(6 juli 1971 - 11 mei 1973)
mr. drs. H. Langman, minister van Economische Zaken
(6 juli 1971 - 11 mei 1973)
mr. J.G. Rietkerk, staatssecretaris van Sociale Zaken
(28 juli 1971 - 11 mei 1973)
H.J.L. Vonhoff, staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(28 juli 1971 - 11 mei 1973)
eerste kabinet- Van Agt

drs. G.M.V. van Aardenne, minister van Economische Zaken
(19 december 1977 - 11 september 1981)
dr. L. Ginjaar, minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(19 december 1977 - 11 september 1981)
dr. C.A. van der Klaauw, minister van Buitenlandse Zaken
(19 december 1977 - 11 september 1981)
dr. A. Pais, minister van Onderwijs
(19 december 1977 - 11 september 1981)
ir. D.S. Tuijnman, minister van Verkeer en Waterstaat
(19 december 1977 - 11 september 1981)
H. Wiegel, vice-premier, minister van Binnenlandse Zaken
(19 december 1977 - 11 september 1981)
mr. K.H. Beyen, staatssecretaris van Economische Zaken
(9 januari 1978 - 11 september 1981)
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dr. W.F. van Eekelen, staatssecretaris van Defensie
(20 januari 1978 - 11 september 1981)
mr. H.E. Koning, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
(28 december 1977 - 11 september 1981)
mevr. drs. N. Smit-Kroes, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
(28 december 1977 - 11 september 1981)
mevr. mr. E. Veder-Smit, staatssecretaris van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne
(4 januari 1978 - 11 september 1981)
G.C. Wallis de Vries, staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
(24 januari 1978 - 11 september 1981)
eerste kabinet-Lubbers

drs. G.M.V. van Aardenne, vice-premier, minister van Economische Zaken
(4 november 1982 - 14 juli 1986)
dr. R.W. de Korte, minister van Binnenlandse Zaken
(12 maart 1986 - 14 juli 1986)
mr. F. Korthals Altes, minister van Justitie
(4 november 1982 - 14 juli 1986)
mr. J.G. Rietkerk, minister van Binnenlandse Zaken
(4 november 1982 - 20 februari 1986)
mevr. drs. E. Schoo, minister van Ontwikkelingssamenwerking
(4 november 1982 - 14 juli 1986)
mevr. drs. N. Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat
(4 november 1982 - 14 juli 1986)
mr. drs. F. Bolkestein, staatssecretaris van Economische Zaken
(5 november 1982 - 14 juli 1986)
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dr. W.F. van Eekelen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
(5 november 1982 - 14 juli 1986)
mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas, staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen
(5 november 1982 - 14 juli 1986)
drs. W.K. Hoekzema, staatssecretaris van Defensie
(22 november 1982 - 14 juli 1986)
mevr. mr. A. Kappeyne van de Coppello, staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(8 november 1982 - 14 juli 1986)
mr. H.E. Koning, staatssecretaris van Financiën
(5 november 1982 - 14 juli 1986)
A. Ploeg, staatssecretaris van Landbouw en Visserij
(8 november 1982 - 14 juli 1986)
drs. J.F. Scherpenhuizen, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
(8 november 1982 - 14 juli 1986)
Ch. Swietert, staatssecretaris van Defensie
(8 november 1982 - 11 november 1982)
tweede kabinet-Lubbers

dr. W.F. van Eekelen, minister van Defensie
(14 juli 1986 )
dr. R.W. de Korte, vice-premier, minister van Economische Zaken
(14 juli 1986 )
mr. F. Korthals Altes, minister van Justitie
(14 juli 1986 )
drs. E.H.T.M. Nijpels, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
(14 juli 1986 )
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mevr. drs. N. Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat
(14 juli 1986 )
drs. D.J.D. Dees, staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur
(14 juli 1986 )
A.J. Evenhuis, staatssecretaris van Economische Zaken
(14 juli 1986 )
mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas, staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen
(14 juli 1986 )
mr. H.E. Koning, staatssecretaris van Financiën
(14 juli 1986 )

Tabel I.

Uitslagen Eerste Kamerverkiezingen VVD

bron: Parlement en kiezer: jaarboek zittingsjaar /985-1986, samengesteld door P. Goossen en drs. G.G.J. Thissen, Leiden,
1987, p. 94-95.
1948
1951
1952
1956
1960
1963
1966
1969

*

3
4
4

7*

8
7
8
8

1971
1974
1977
1980
1981
1983
1986

8
12
15
13
12
17
16

na uitbreiding van de Eerste Kamer tot 75 zetels.
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Tabel 11.

Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen en organisatiegraad

VVD
bron: Verkiezingsstatistieken CBS, 1948-1986.
zetels TK
1948
8
1952
9
1956
13*
1959
19
1963
16
1967
17
1971
16
1972
22
1977
28
1981
26
1982
36
1986
27

%

8,0
8,8
8,8
12,2
10,3
10,7
10,4
14,4
17,9
17,3
23,1
17,4

stemmental
391.925
471.040
502.530
732.658
643.839
738.202
653.370
1.068.375
1.492.689
1.505.311
1.900.763
1.596.991

ledental
22.175

organisatiegraad
5,7

35.000
30.000
35.000

4,8
4,7
4,7

41.536
92.484**
91.236**
101.309**
89.570**

3,9
6,2
6,1
5,3
5,6

* na uitbreiding van de Tweede Kamer tot lSO zetels.
** ledental op of nabij verkiezingsdatum.

Tabel lil.

Sociale achtergronden VVD-leden 1986

bron: tenzij anders vermeld zijn de gegevens afkomstig uit een
aselecte steekproef onder VVD-leden, uitgevoerd in het kader van
het 'Partijenproject'. Dit onderzoek naar de besluitvorming binnen
politieke partijen wordt verricht door de Vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden onder leiding van prof.dr.
H. Daalder en prof. G.A. Irwin. Dankzij drs. R. Rillebrand kon
over een computeruitdraai van deze gegevens worden beschikt.
a. leeftijd

%

30 jaar of jonger
31 - 40 jaar
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 jaar of ouder
N=299

9,0
14,7
21,7
20,4
34,1
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b. religie

%

Rooms-Katholiek
Nederlands Hervormd
Gereformeerde Kerken
overige christelijke stromingen
andere gezindte
geen godsdienst
N=286

19,9
25,5
1,4
8, 7
0,4
44,1

c. sexe
bron: Jaarverslag 1986 van het hoofdbestuur
mannen
vrouwen

%
67,2
32,8

d. subjectieve sociale klasse

%

hogere klasse
middenklasse
arbeidersklasse
N=273

12,1
85,0
2,9

e. werkzaamheden

%

overheid/onderwijs
bedrijfsleven
elders in loondienst
zelfstandig
studerend
huisvrouw/huisman
gepensioneerd
maatschappelijke organisatie
overig
N=295

9,5
25,1
4,4
15,9
2,7
13,2
24,7
2,0
0,6
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f. zelfplaatsing op linksirechts-dimensie

(10-puntsschaal; 1 = uiterst links, 10 = uiterst rechts)
%

links 1 - 3
4- 5
6- 7
rechts 8 - 10
N=290

3,4
10,7
37,6
48,3

g. duur partijlidmaatschap

%

minder dan 1 jaar
1 - 5 jaar
6- 10 jaar
11 - 20 jaar
21 - 30 jaar
31 - 40 jaar
41 of meer*
N=293

0,7
23,9
24,9
30,7
8,5
9,6
1,7

* Wat betreft de periode vóór 1948 moet dit het lidmaatschap van
een andere partij dan de VVD betreffen. ·
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