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Het boek Tussen polarisatie en paars, dat u zojuist hebt opengeslagen,
geeft een historische achtergrond van 'paars': het gaat in op de verhouding tussen de beide polen blauw en rood, tussen liberalen en sociaaldemocraten in Nederland, gedurende de afgelopen eeuw. Tien jaar voor
de totstandkoming van het paarse kabinet wees toenmalig PvdA-leider Den
Uyl, die de mogelijkheid van een PvdA-VVD-coalitie niet wilde uitsluiten,
in de bundel Illusie of monsterverbond (Dieren en Amsterdam, 1984) nog
op de barrière van de 'grote historische en ideologische verschillen tussen
VVD en PvdA'. Lezing van Tussen polarisatie en paars zal duidelijk
maken in hoeverre die verschillen in het verleden onoverbrugbaar waren,
en wat voor 'bagage' VVD en PvdA hebben moeten achterlaten om in het
kabinet-Kok te kunnen stappen.
Met dit boek gooit de prof.mr. B. M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau ten behoeve van de VVD, een nieuwe schep kennis in het
grote gat dat de geschiedschrijving van het Nederlandse liberalisme nog
altijd vormt. De afgelopen jaren heeft de Teldersstichting met publikaties
als De geschiedschrijving van het politieke liberalisme, 40 jaar Vrij en
VerenigD, Van Thorbecke tot Telders en Kopstukken van de VVD al
verwoed gewerkt aan het dichten van dit gat. Er zal nog veel werk moeten
worden verzet aleer deze leemte is gevuld, of voordat zelfs maar de
achterstand die bestaat op de geschiedschrijving van de sociaal-democratie
is ingehaald. Het voor u liggende boek vormt een belangrijke bijdrage tot
onze kennis van de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme èn de
sociaal-democratie.
Tussen polarisatie en paars is voortgevloeid uit een reeks artikelen die
tussen 1991 en 1994 in het tijdschrift Liberaal Reveil zijn verschenen. Op
initiatief van P.G.C. van Schie, wetenschappelijk medewerker van de
Teldersstichting, is na de vorming van het paarse kabinet besloten deze
reeks uit te bouwen tot een boek over de 100-jarige verhouding tussen
liberalen en socialisten in Nederland. De in Liberaal Reveil verschenen
artikelen zijn, variërend van enigszins tot aanzienlijk, aangepast om ze
geschikt te maken voor Tussen polarisatie en paars. Daarnaast zijn enkele
bijdragen speciaal voor dit boek geschreven. Het resultaat van deze
samenwerking tussen de Teldersstichting en de Stichting Liberaal Reveil,
is naar onze mening een aantrekkelijk, boeiend en vlot leesbaar boek
geworden. Het Curatorium van de Teldersstichting wil graag zijn dank
uitspreken aan het bestuur van de Stichting Liberaal Reveil voor de
bereidheid de in Liberaal Reveil verschenen artikelen voor overname en
wi

bewerking ter beschikking te stellen.
Tevens dankt het Curatorium de redacteur en de overige auteurs voor
de door hen verrichte inspanningen, en mevrouw E. Bottinga-Lindhout
voor de administratieve en technische ondersteuning die zij heeft verleend.

Het Curatorium van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting
Mr.drs. H. Langman
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Na de totstandkoming van de paarse coalitie haastten voorlieden van PvdA
en VVD zich duidelijk te maken dat het om 'een gewoon kabinet' ging.
Inderdaad viel op dat moment moeilijk aan te geven wat er nu zo typisch
'paars' was aan een kabinet met een regeerprogram dat het CDA
grotendeels kon onderschrijven. Het kabinet-Kok werd dan ook wel een
'nationaal kabinet zonder het CDA' genoemd. Maar ook als de paarse
kleur van het (voorgenomen) beleid niet goed uit de verf zou komen, dan
nog is in ieder geval de samenstelling van het kabinet voor Nederlandse
begrippen hoogst ongewoon. Wie had bijvoorbeeld tien jaar eerder kunnen
denken dat toenmalig vakbondsleider Wim Kok nu samen met liberalen
bezig is de verzorgingsstaat drastisch te herzien?
Volgens fraaie politicologische theorieën behoorde een coalitie met
PvdA en VVD tot de onmogelijkheden. Zo schrijven de 'spelregels' die
worden geformuleerd in coalitietheorieën voordat de ideologische afstand
tussen de zich coaliserende partijen niet te groot mag zijn en dat de
prioriteiten van de deelnemende partijen sterk met elkaar overeen moeten
komen. Vlak na de verkiezingen van mei 1994 betoogde een hoogleraar
in de politicologie nog met deze regels in de hand dat PvdA en VVD
ideologisch te ver van elkaar verwijderd zijn om te kunnen samenwerken:
'Het lijkt (nog) een brug te ver ...'1 . De werkelijkheid blijkt zich van
dergelijke theorieën niet altijd veel aan te trekken. Vreemd is dat niet,
omdat theorieën met een pretentie van algemene geldigheid weinig
ruimte laten voor specifieke omstandigheden die zich kunnen voordoen,
voor verschillen in de (sterk door de historie bepaalde) politieke cultuur
van landen, en voor de rol van het toeval. Als het CDA net boven de
PvdA uit de verkiezingen was gekomen, als Van Mierlo niet zo hardnekkig was blijven vasthouden aan zijn weigering andere opties dan 'paars'
te onderzoeken, of als Bolkestein de (electorale) gok van deelname aan
een kabinet met de PvdA niet had durven nemen, waren de zaken
waarschijnlijk anders gelopen (misschien zelfs volgens de regels van
bovengenoemde coalitietheorieën).
PvdA en VVD sloten elkaar in 1994 (net als bij de drie daaraan
voorafgaande Kamerverkiezingen, overigens) niet meer uit. De opheffing
van de oude blokkade leek ditmaal bovendien niet langer louter een
formaliteit. Twee jaar voor de formatie van 'paars' zei VVD-leider
Bolkestein: 'Het CDA is de belichaming van de accommodatiepolitiek,
die sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland is gevoerd. Een politiek
-

-

van schikken en plooien, van consensus. Dat leidt tot mistvorming... ik
houd daar niet van, ik prefereer een duidelijk debat, een heldere lijn. We
hebben het dan over de vorm van de politiek, niet zozeer over de inhoud.
Die vorm is een zelfstandige reden geworden voor een andere coalitie,
een coalitie zonder het CDA... Als je het inhoudelijk bekijkt, staan wij
op een aantal terreinen ontegenzeggelijk dichter bij het CDA, al is de
PvdA de afgelopen jaren een stuknaar ons opgeschoven... Maar de Pij
van de Arbeid is een partij in de overgang. De PvdA is aan het mien,
Daarmee is het een onberekenbare factor geworden. ik weet niet wat de
PvdA wil en zelf weten ze dat ook niet`. In 1994 was ook het CDA
inmiddels ineen staat van opperste verwarring geraakt, en daarmee tevens
een onberekenbare factor geworden. Bolkestein en Kok hielden zowel
voor als na de verkiezingen alle opties nadrukkelijk open. De reserves
tegenover onderlinge samenwerking bleven echter groot. Tijdens de
formatie liet PvdA-voorman Kok bijvoorbeeld weten dat men er met de
wil om 'paars' tot stand te brengen nog niet was: 'ik kan ook wel zeggen
dat ik de wil heb om over de Noordzee te springen`.
Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat op de kleur paars geen
'zegen' rust. Proefpersonen brengen de kleur in verband met eigenschappen als onbetrouwbaarheid en conflict, hetgeen te verklaren zou zijn uit
het feit dat 'purple is a mixture of blue and red, colors of entirely ,
different characters, which are bound to clash when combined as in
purple". Of blauw en rood inderdaad zo onverenigbaar zijn dat het paarse
kabinet bovengenoemde eigenschappen vertoont, kan alleen de toekomst
leren.
Dit boek gaat niet zozeer over de toekomst van paars, als wel over de
vraag hoe blauw en rood in het verleden op elkaar reageerden, hoe van
1894 tot 1994 de verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland
is geweest. Allereerst schetst Van der List in zijn bijdrage de ideologische
uitgangspunten van het liberalisme en het socialisme. Hij gaat na hoe deze
uitgangspunten zich tot elkaar verhouden en in hoeverre ze overeind zijn
gebleven in de confrontatie met de weerbarstige realiteit. Op basis
daarvan draagt hij enkele mogelijke oorzaken aan van de recente
toenadering tussen VVD en PvdA. Dan volgen de bijdragen van Wijne
tot en met Becker. Deze geschiedkundige verhalen vormen het hoofdbestanddeel van het boek. Ze handelen over de verhouding tussen liberalen
en socialisten in Nederland in opeenvolgende, afzonderlijke perioden,
Meer in het bijzonder is aan elke auteur gevraagd te belichten hoe (de
ontwikkelingen binnen) de grootste socialistische partij van Nederland
(eerst de SDAP, vanaf de Tweede Wereldoorlog de PvdA) door liberalen
werd beoordeeld. Als wetenschappelijk instituut van liberale snit is de
Teldersstichting vooreerst geïnteresseerd in het verkrijgen van zicht op
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de oordeelsvorming onder liberalen en op hun politieke optreden.
Daarnaast hebben de Nederlandse liberalen zich intensiever met hun
socialistische tegenvoeters beziggehouden, dan andersom. De geschiedkundige vertogen laten zien hoe de liberale en socialistische ideologieën
in de specifieke Nederlandse context zijn ingekleurd, en hoe het
(machts)politieke spel van alledag en het optreden van bepaalde personen
of bijzondere gebeurtenissen van invloed zijn geweest op de verhouding
tussen liberalen en socialisten. De laatste geschiedkundige bijdrage, die
van Becker, mondt uit in de vorming van het paarse kabinet. De bundel
wordt afgesloten met twee meer 'politieke' bijdragen, waarin een
verklaring wordt gegeven voor de totstandkoming van het paarse kabinet.
Als verwoed ijveraar van het eerste uur voor toenadering tussen VVD en
PvdA,blikt Vonhoff terug op de 'koude oorlog' tussen beide partijen en
op de dooiperiode. Tevens blikt hij vooruit op de slaagkans van het paarse
experiment en op de contouren van het Nederlandse politieke landschap.
Ten slotte geeft een van de hoofdrolspelers rond 'paars' zijn visie:
Bolkestein spreekt zich uit over de vraag hoe het paarse kabinet mogelijk
kon worden. Het is de tekst van een rede die de politiek leider van de
VVD op 3 december 1994 in Brugge heeft gehouden.
Tussen polarisatie en paars loopt geen rechte lijn, zo zal de lezer
bemerken. Dit boek geeft dan ook geen eenduidige verklaring voor de
totstandkoming van het paarse kabinet. Nog minder is het geschreven om
'paars' met historisch materiaal te onderbouwen; geen ander doel wordt
beoogd dan het dienen van de wetenschap, het vergroten van de kennis
over de verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland gedurende
de eeuw die vooraf ging aan 'paars'. Volgens sommigen ook enkele
is die verhouding
auteurs die aan deze bundel hebben meegewerkt
recentelijk fundamenteel van karakter veranderd. Van der List en
Bolkestein leggen sterk de nadruk op het teloorgaan van het oude
socialistische geloof in de 'maakbaarheid' van de maatschappij: nu
socialisten mede onder invloed van de niet meer te negeren rot in het
(inmiddels merendeels ingestorte) communistische systeem hun hoop
hebben opgegeven een compleet nieuwe maatschappij te kunnen
opbouwen, richten zij zich op kleinere sleutelwerkzaamheden aan de
bestaande liberale democratie. Omdat zij de superioriteit van de huidige
maatschappijvorm erkennen en zijn grondtrekken intact willen laten, is
het onderscheid met de liberalen een kwestie van gradatie geworden en
ligt onderlinge samenwerking voor de hand. Vonhoff wijst op de
deconfessionalisering waardoor de positie van het CDA is ondermijnd.
Die partij kan zich voortaan niet langer automatisch in het centrum van
de macht nestelen. 'Paars' is in bovenstaande optiek de lentebode van een
tijdperk met volstrekt nieuwe partijverhoudingen, waaronder een nauwere,
-

-

-

-
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langdurige samenwerking tussen VVD en PvdA.
Maar de relatie tussen liberalen en socialisten is in het verleden ook
niet altijd even slecht geweest. Een korte steekproef waarbij de
verhouding na telkens twintig jaar wordt doorgelicht, maakt dat reeds
duidelijk. In 1914 stonden liberalen en socialisten dan wel niet broederlijk
schouder aan schouder, maar vonden elkaar toch geregeld als het ging om
praktische zaken. Liberalen zagen in de socialisten onstuimige bondgenoten tegen de confessionelen en voor een aantal door te voren hervormingen. Het lag niet aan de liberalen dat een jaar eerder een gezamenlijk
kabinet niet tot stand kwam. Een meerderheid van de socialisten durfde
het experiment niet aan, en verkoos het geven van gedoogsteun aan een
liberaal kabinet. Twintig jaar later, in 1934, was de verhouding
aanmerkelijk verslechterd. De SDAP bevond zich nu in een eenzaam
isolement, doordat bij alle overige partijen twijfels waren gerezen met
betrekking tot haar steun aan de bestaande democratische orde. Zelfs van
de vrijzinnig-democraten, die zich lange tijd sterk hadden gemaakt voor
acceptatie en integratie van de socialisten, was ze vervreemd geraakt. Een
herbezinning bracht de socialisten dichter bij de overige partijen. In 1954
vormden ze met de katholieken de spil van de naoorlogse (politieke) orde.
Nu stonden de liberalen in een voornamelijk zelfgekozen isolement.
Samenwerking tussen liberalen en socialisten was echter wel degelijk
mogelijk, zoals bleek in de kabinetsperiode 1948-1952. Twintigjaar later,
in 1974, was de polarisatie tussen liberalen en socialisten op een
hoogtepunt gekomen. Beide partijen hoopten profijt te trekken van het
afkalven van de confessionele zuilen. VVD en PvdA sloten onderlinge
samenwerking nadrukkelijk uit. In 1994 gedroegen de partijen zich heel
wat vriendelijker tegenover elkaar en kwam zo'n samenwerking juist tot
stand. Wat dit korte overzicht duidelijk maakt is dat de relatie in het
verleden zo haar ups en downs heeft gekend. Er lijkt sprake te zijn van
een golfbeweging. Dat de verhouding tussen VVD en PvdA nu een
opgaande fase doormaakt, betekent niet dat voor de toekomst een
neergaande lijn in de relatie kan worden uitgesloten. Zoals de PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, de hoogleraar parlementaire geschiedenis
Van den Berg, het heeft uitgedrukt: 'De totstandkoming van het
kabinet-Kok... kan natuurlijk ooit blijken het incidentele produkt te zijn
geweest van een wat al te heet uitgevallen zomer op het Binnenhof`.
Wellicht zal een bijgewerkte versie van dit boek in 2014 daarover
uitsluitsel kunnen geven,
-

P.G.C. van Schie
Mei 1995
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IEDEREEN LIBERAAL?
De paarse coalitie als gevolg van het failliet van het
socialisme en het (te grote) succes van de sociaaldemocratie
G.A. van der List

Inleiding
'Indien het socialisme zijn ontwikkeling van progressieve volksbeweging
met begrip voor de voortdurend zich wijzigende maatschappijverhoudingen voortzet, valt niet goed in te zien welke nuttige rol een liberale partij
nog zou kunnen vervullen. De radicalen onder de liberalen hebben in
grate meerderheid een plaats in het vernieuwde socialisme gevonden. In
feite functioneren de liberale partijen op het continent in belangrijke mate
als belangengroeperingen van groot-werkgevers, grate boeren en middenstand.'
Deze woorden werden in 1956 opgeschreven door de directeur van de
(toen nog Dr.) Wiardi Beckman Stichting, drs. J .M. den Uyl. Zij vormen
een deel van een beschouwing over liberalisme en socialisme als politieke
bewegingen die we ook terugvinden in Den Uyls essaybundel Inzicht en
uitzicht. Opstellen over economie en politiek, die ruim dertig jaar later,
in 1988, door dezelfde Wiardi Beckman Stichting werd uitgegeven1• Dat
de tijden waren veranderd, bleek toen de denktank van de PvdA in
hetzelfde jaar een studie publiceerde met de provocerende titel Het
socialisme op sterk water. Adjunct-directeur Paul Kalma betoogde hierin
dat de PvdA definitief afscheid diende te nemen van de socialistische
ideologie, en, in plaats van te dromen over de goede maatschappij of de
nieuwe mens, de liberale samenleving moest helpen 'organiseren' zonder
de drijvende krachten achter die samenleving, kapitalisme en individualisme, te blokkeren2 • De sociaal-democratie kan men aldus opvatten als een
methode om het liberalisme te versterken; sociaal-democraten ontpoppen
zich als 'liberalen die het menens is' 3 •
Kalma's afscheidsgroet aan het adres van het socialisme werd in
sociaal-democratische kring niet door iedereen met gejuich ontvangen4 •
Wel was duidelijk dat eind jaren tachtig alom het inzicht was gegroeid dat
het socialisme minder goed als 'progressieve volksbeweging' had
gefunctioneerd dan Den Uyl voorzien (of gehoopt) had. Na de deconfiture
van 'het reeel bestaande socialisme', het uiteenvallen van de rode families
en de perfectionering van de Westeuropese verzorgingsstaat dringt zich
in de jaren negentig vooral de vraag op welke rol een sociaal-democrati13

sche partij in onze regio uberhaupt nog zou kunnen vervullen.
De crisis van het socialisme c.q. de sociaal-democratie heeft
vanzelfsprekend geleid tot bespiegelingen over de zege van zijn/haar
natuurlijke tegenstander, het liberalisme. Bekend is de stelling van de
Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama aangaande 'het einde van de
geschiedenis' dat zou kunnen worden ingeluid doordat het liberalisme
geen serieuze ideologische concurrent meer heeft. En in Nederland, of
beter gezegd: in Brugge, heeft Frits Bolkestein betoogd dat de 'paarse'
coalitie tot stand kon komen omdat de PvdA teruggekomen is van haar
socialistische dwalingen en het liberale gedachtengoed, tegen wil en dank,
heeft omhelsd. Over de toespraak van Bolkestein voor het Liberaal
Vlaams Verbond, een rede die aan het eind van dit boek staat afgedrukt,
hebben in het bijzonder christen-democraten zich opgewonden. Zij
verweten de VVD-leider zelfingenomenheid en het in de grond trappen
van andere denkrichtingen, maar onderschreven tegelijkertijd diens
opvatting dat het VVD/PvdND66-kabinet sterk liberale trekken heeft; de
paarse kleur van de coalitie zou aanzienlijk meer naar violet, naar blauw,
dan naar purper, naar rood zwemen5 •
Hoe juist is nude stelling van Bolkestein? In hoeverre kan men zeggen
dat 'het' liberalisme over 'het' socialisme getriomfeerd heeft? Zijn we,
met een verwijzing naar de uitspraak van een Britse Labour-politicus die
een paar decennia geleden enthousiast 'We're all socialists now!' uitriep,
vandaag de dag in het Westen allemaal liberaal? Bij het beantwoorden van
deze vragen zal ik proberen mijn eigenlijke taak, het geven van een schets
van de ideologische tegenstellingen tussen liberalen en socialisten, zo
objectief mogelijk te vervullen. Dat het onderwerp dat aangesneden wordt,
stof biedt voor vele kloeke, geleerde boekwerken, besef ik heel goed. Te
hopen valt dat de lezer begrip kan opbrengen voor de noodzaak van
simplificaties en generalisaties wanneer in kort bestek zo'n omvangrijke
en ingewikkelde materie behandeld moet worden.

Het liberalisme
'Those who attempt to nail down a precise definition of liberal principles
and doctrines are on a wild goose chase, for liberal political thought lacks
the systematic character of an ideology' 6 • Inderdaad kan men met Paul
Wilkinson vaststellen dat het liberalisme scherpe contouren ontbeert,
waardoor aanzienlijke verschillen van mening bestaan over de historische
betekenis van de stroming. Bij de reeds genoemde Fukuyama komen we
de opvatting tegen dat het liberalisme de politieke traditie van het Westen
is, de dominante politieke filosofie, die haar ideologische rivalen ver
achter zich heeft gelaten. Anderen daarentegen, zoals de socialist Harold
Laski7 , hebben het liberalisme omschreven als een geestelijke en politieke
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stroming die in feite haar beste tijd heeft gehad in de negentiende eeuw
in West-Europa, in het bijzonder in Engeland, en die na de Eerste
Wereldoorlog niet zoveel meer voorstelt. Zelf wil ik het liberalisme
opvatten als een zich sinds de zeventiende eeuw ontwikkelende traditie
van politiek denken, waarin bepaalde, met elkaar samenhangende
concepties en denkbeelden voortdurend terugkeren8 • Het gaat wat ver om
de bedoelde concepties en denkbeelden op deze plaats in extenso te behandelen, maar als ik mij mag beperken tot enige trefwoorden, kan de liberale filosofie als volgt worden gekarakteriseerd9 •
Het liberale mensbeeld kenmerkt zich, simpel gesteld, door vier
elementen: egoisme, rationalisme, het menselijk tekort en individualisme.
Centraal in de liberale antropologie staat het streven naar eigenbelang:
mensen worden voortgedreven door het verlangen hun lusten te vergroten
en hun lasten te verkleinen. Om deze doeleinden te verwezenlijken,
maken mensen gebruik van hun verstand; volgens de liberale visie zijn
individuen in hoge mate redelijk, waardoor een basis ontstaat voor samenwerking. Hoewel individuen met behulp van hun verstandelijke vermogens
in staat zijn zich te ontwikkelen en maatschappelijke vooruitgang te bewerkstelligen, zien liberalen geen ideale mens of een volstrekt harmonieuze samenleving ontstaan; de condition humaine, het menselijk tekort,
legt beperkingen op aan de mogelijkheden tot sociale verbeteringen.
Zowel het liberale mensbeeld als het liberale waardenstelsel wordt
beheerst door een cruciaal uitgangspunt, namelijk de centrale positie van
het individu. Het liberalisme is bij uitstek de politiek-ideologische
uitdrukking van het individualisme. De voomaamste doeleinden van een
liberaal politiek systeem zijn de bescherming van het individu en het
scheppen van mogelijkheden voor het individu om zijn verlangens te
verwezenlijken. Het liberale individualisme is gebaseerd op een moraliteit
die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle mensen.
Ten gevolge van hun geloof in het allesoverheersende belang van de
individuele waardigheid hechten liberalen veel belang aan vrijheid. Het
gebied waarbinnen men zonder gestoord te worden door anderen kan
handelen, dient zo omvangrijk mogelijk te zijn. Tegenwoordig vinden de
meeste liberalen overigens wel dat afwezigheid van inmenging niet zaligmakend is. Het atbakenen van een domein waarbinnen een individu met
rust gelaten moet worden, mag bijvoorbeeld niet leiden tot het a priori
afwijzen van elke vorm van overheidsinterventie. Hoe ver de overheid
mag ingrijpen om andere belangrijke waarden als sociale rechtvaardigheid
en gelijkheid van kansen te realiseren, blijft een eeuwig discussiepunt. Het
antwoord op deze vraag veroorzaakt een scheiding van geesten in het
liberale kamp en geeft aanleiding tot tweedelingen als 'linkse' versus
'rechtse' liberalen en 'klassiek-liberalen' versus 'sociaal-liberalen'.
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Kenmerkend voor de maatschappijbeschouwing van de liberalen is de
grote waardering die zij over het geheel genomen koesteren voor spontane
processen. Het gaat hier om maatschappelijke instellingen, procedures en
gewoonten die niet van hogerhand zijn opgelegd, maar die in de loop der
tijd op natuurlijke wijze zijn gegroeid. Kenmerk van zulke processen is
voorts dat een zekere harmonie voortvloeit uit min of meer zelfzuchtige
handelingen van vrije, hun eigenbelang nastrevende individuen. Een
belangrijk voorbeeld van een succesvol spontaan proces is in de liberale
optiek het functioneren van de markt en de daarmee samenhangende
arbeidsdeling. Het mooie van de spontane ordening van het marktproces,
leg de Adam Smith in zijn klassieke werk The wealth of nations uit, is dat
hierdoor particuliere belangen door een onzichtbare hand tot harmonie
worden gebracht. Door zich te specialiseren in een bepaalde vorm van
arbeid en zijn arbeidsprodukten aan te bieden voor een prijs die wordt
bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod, doet het individu in
de regel meer voor de maatschappij dan door zich te Iaten leiden door 'het
algemeen belang'.
De terughoudendheid om in te grijpen in maatschappelijke processen,
versimpeld weergegeven met de beroemde kreet 'laissez-faire, laissezaller, le monde vade lui-meme', impliceert niet dat liberalen alles wat
zich spontaan ontwikkelt, per se goed vinden. De maatschappelijke
instellingen dienen er immers toe het welzijn van het individu te vergroten
en aan de hand van dit criterium behoren ze te worden beoordeeld. Zo
is het marktproces wel waardevol voorzover het bijdraagt tot een hoog
welvaartspeil, maar het leidt tevens meestal tot grote inkomensverschillen.
V oor het grootste deel van de liberalen heeft de overheid dan ook de
plicht in te grijpen in de economie om op zijn minst voor een ieder een
minimum aan welvaart te garanderen. Bovendien vinden de meeste
liberalen het noodzakelijk dat de overheid optreedt om een te grote
machtsconcentratie in de economie te voorkomen en om macro-economische onevenwichtigheden (inflatie, depressies, etcetera) te bestrijden. De
zuivere laissez faire gedachte heeft nooit het denken van de meeste
liberalen over sociaal-economische vraagstukken getypeerd.
Dat de contouren van het liberalisme vaak niet duidelijk zijn, komt
omdat er in feite niet gesproken kan worden van de liberale staatsopvatting. De eerste liberalen, in de zeventiende en achttiende eeuw,
maakten furore door, geheel ingaand tegen de in hun tij d heersende denkbeelden, te pleiten voor een zeer beperkte omvang van de staatstaken. De
staat die zij voorstonden, is wel bekend geworden onder de naam
nachtwakersstaat, een staat die er bovenal is om de wacht te houden. In
de loop der tijd is men in liberale kring echter positiever gaan denken
over andere staatstaken dan louter de bescherming van de vrijheid van
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individuen, en sinds de opkomst van de tamelijk etatistisch ingestelde
sociaal-liberalen, zijn de liberale meningen over de vraag hoe actief de
staat moet zijn, zoals gezegd, verdeeld. Wat de liberalen bindt, zijn een
verwerping van het alomvattende staatsingrijpen dat de - traditionele socialisten voorstaan en een afkeer van de patemalistische rol die de traditionele · - christen-democraten en conservatieven de overheid
doorgaans toedenken. De vraag hoe omvangrijk de- in beginsel beperkte
- rol van de staat in liberale ogen nu precies moet zijn, laat zich waarschijnlijk het best beantwoorden met de opmerking dat iedere liberaal daar
zo zijn eigen opvatting over heeft.
Dat liberalen uitgesproken aanhangers van de democratische staatsvorm
zijn, spreekt haast vanzelf. Liberalen immers wantrouwen elke vorm van
machtsconcentratie en achten het noodzakelijk dat organen die veel
invloed kunnen uitoefenen, aan democratische controle onderworpen zijn.
Het schoolvoorbeeld van een opeenhoping van macht is het staatsapparaat
en daarom dienen bovenal overheidsdienaren verantwoording af te leggen
aan de staatsburgers. Voorts sluit het democratische ideaal aan bij de
liberale voorkeur voor een open samenleving en past het idee van de
democratie ('one man, one vote') goed bij de liberale idee van de
gelijkwaardigheid van individuen.
De verhouding tussen liberalisme en democratie kenmerkt zich
niettemin niet aileen door verbondenheid, maar ook door antagonisme:
liberalen zijn zich altijd bewust geweest van de bedreiging die democratie
voor vrijheid kon betekenen. Vooral in de negentiende eeuw vie! een
duidelijke angst van 'het denkend deel der natie', zoals de liberalen
zichzelf onbescheiden noemden, voor het volk, het 'plebs', waar te
nemen, en hoewel er nu geen liberaal meer te vinden is die zich tegen het
algemeen kiesrecht keert, staat een drastische toename van de participatie
van 'het volk' zelden hoog op liberale verlanglijstjes genoteerd. De
democratie die liberalen voor ogen hebben, is altijd een beperkte, een indirecte geweest, waarin waarborgen bestonden tegen de zo gevreesde
'tirannie van de meerderheid'.
Het liberalisme is in wezen veel gecompliceerder dan hierboven geschetst. Zo zijn er aanzienlijke verschillen tussen 'het' Duitse liberalisme
en 'het' Britse liberalisme (het eerste is van oudsher nationalistischer en
etatistischer), een onderscheid dat op zijn beurt weer voorbijgaat aan het
feit dat Engeland zowel de sociaal-darwinist Spencer als de naar het
socialisme neigende sociaal-liberaal Hobhouse heeft voortgebracht. Over
het Nederlandse liberalisme kan men generaliserend opmerken dat het van
oorsprong weinig individualistisch is. lemand als Thorbecke was sterk
bei:nvloed door het organische denken, waarin de staat niet louter een
instrument ter bevordering van de belangen van individuele burgers is,
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maar een deel van het zich ontwik:kelende maatschappelijke geheel, een
levend organisme. En aan het eind van de negentiende eeuw merkte Treub
op dat de maatschappij niet een verzameling van los naast en door
elkander levende opeengepakte individuen is, maar een organisch geheel,
waarvan de individuen cellen zijn 10 •
Bij Treub zien we overigens ook de afwijzing van een blind vertrouwen
in de markt en een pleidooi voor staatsinterventie ter bestrijding van
sociale ongelijkheid: 'Men maakt de zwakken niet sterker door hen
eenvoudig aan hun lot over te laten' 11 • Treubs sociale opvattingen waren
kenmerkend voor een aanzienlijk deel van de liberale stroming aan het
eind van de vorige eeuw. In zijn onderzoek naar het negentiende-eeuwse
liberalisme stelt -de vroegere marxist - Siep Stuurman, wellicht enigszins
tot zijn verrassing, vast dat veelliberalen sterk geloofden in de maakbaarheid van de samenleving en de staat niet zagen als een veredelde
waarborgmaatschappij, maar als architect van de maatschappelijke
vooruitgang 12 • In Nederland zijn het dan ook de liberalen geweest die
begonnen zijn met de bouw van de sociale wetgeving en van de
'interventiestaat' uberhaupt13 • Die sociale ins lag valt waar te nemen in de
beleidsdaden van het liberale kabinet-Pierson (1897-1901), het 'kabinet
van de sociale rechtvaardigheid', maar ook in de opstelling van de
groepering die sinds 1948 de vaandel van het liberalisme hoog probeert
te houden, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Hoewel de partij,
in ieder geval op sociaal-economisch vlak, voor Nederlandse begrippen
wellicht enigszins 'rechtse' standpunten heeft ingenomen, heeft zij
meegewerkt aan de opbouw van de verzorgingsstaat en zich ingezet voor
een spreiding van kennis, inkomen en macht. De ideeen van de VVD
vertonen dan ook meer verwantschap met die van de Democraten, de
Amerikaanse liberals, dan met die van de Republikeinen. Het zuivere
marktdenken van klassieke liberalen als Friedrich Hayek en Milton
Friedman of libertariers als Ayn Rand en Murray Rothbard is in
Nederland nooit aangeslagen.
Het socialisme
Nog moeilijker dan het liberalisme valt het socialisme te omschrijven en
af te bakenen. De verscheidenheid in het socialistische kamp is enorm.
'Utopische socialisten' plaatstmennaast (ofzelfs tegenover) 'wetenschappelijke socialisten', 'cultuursocialisten' naast 'biefstuksocialisten',
'revolutionaire' naast 'reformistische' socialisten, etcetera. Het socialisme
heeft zoveel verschijningsvormen gekend dat het wel met een kameleon
vergeleken is 14 • Toch zal men een kern in het socialisme moeten
aanwijzen die een vergelijking met het liberalisme mogelijk maakt.
In zijn bewonderenswaardige poging 'den ganschen stroom van het
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Socialisme in zijn dwalenden en kronkelenden loop stap voor stap na te
gaan', het monumentale zesdelige De socialisten. Personen en stelsels,
begint - de liberaal - Quack met hoofdstukken over de oude Grieken en
Romeinen15 • Gebruikelijker is het echter de socialistische ideeen te
beschouwen als een reactie op de opkomst van het industriele kapitalisme.
Socialisme; stelt Bernard Crick zonder veel omwegen op de eerste pagina
van een beknopte monografie, 'is a product of modernity' 16 • Socialisten
streden inderdaad in de eerste plaats tegen het kapitalisme en hun
gedachtengoed vloeit dan ook voor een belangrijk deel voort uit hun
analyse van (de negatieve kanten) van de kapitalistische produktieverhoudingen17. In de op antikapitalisme gebaseerde socialistische politieke
filosofie kan men met Goodwin18 de volgende elementen onderscheiden:
- Centrale plaats van het armoedevraagstuk. Socialisten zien armoede als
de voornaamste oorzaak van onderdrukking. Verontwaardiging over de
ongelijke verdeling van inkomen en vermogen die zich voordoet in vrijemarkteconomieen, vormt een van de belangrijkste drijfveren achter het
socialistische streven naar een andersoortige maatschappij .
- Klassenanalyse van de maatschappij. Socialisten hebben van Karl Marx
de visie overgenomen dat de samenleving is verdeeld in klassen die
verschillende belangen hebben en lijnrecht tegenover elkaar staan. (Dit
geldt overigens niet voor de zogenaamde utopische socialisten als Fourier,
Owen en Saint-Simon, die om hun gebrek aan klassenbewustzijn dan ook
door Marx werden gekritiseerd.)
- Gelijkheid. Dit kan men misschien wel het centrale ideaal van het
socialisme noemen. Socialisten will en de juridische en politieke gelijkheid
die liberalen van oudsher hebben verdedigd, uitbreiden tot het sociale en
economische domein. Het socialistische egalitarisme verschilt van het
liberale idee van de gelijkheid van kansen, waarbij aileen naar de
uitgangssituatie en niet naar de uitkomsten wordt gekeken.
- Gemeenschappelijk bezit van de produktiemiddelen. In de ogen van
socialisten maakt particulier bezit van produktiemiddelen het een
bevoorrechte groep mogelijk de mensen zonder of met weinig bezittingen
in te huren en uit te buiten. Het overhevelen van de zeggenschap over
produktiemiddelen van enkele individuen naar het collectief is noodzakelijk voor het bereiken van gelijkheid.
- Volkssoevereiniteit. Het ideaal van de volkssoevereiniteit vloeit voort
uit het socialistische geloof in het vermogen van alle mensen om zichzelf
te besturen en uitdrukking te geven aan de eigen idealen en ideeen.
Socialisten hebben het liberale stelsel van de representatieve democratie,
waarbij een kleine minderheid de gehele bevolking vertegenwoordigt,
doorgaans veroordeeld als te beperkt.
- 'Onderschikking' van het individu aan de samenleving. Socialisten
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menen dat de liberaal het individu te veel als een lone wolf ziet, als een
autonoom wezen dat los van zijn naasten kan bestaan. Zij benadrukken
dat de mens wordt bepaald door zijn omgeving en dat zijn gedrag aileen
maar verklaard en gerechtvaardigd kan worden met een verwijzing naar
het collectief waarvan hij deel uitmaakt.
-Homo faber, de scheppende mens. Socialisten menen dat de mens van
nature creatief is en plezier en vervulling kan vinden in het verrichten van
arbeid. Van groot belang is het daarom dat die arbeid kan plaatsvinden
in omstandigheden waar hij niet vervreemd van zichzelf raakt, dus in
ieder geval niet in kapitalistische relaties waarbij de een geexploiteerd
wordt door de ander.
- Samenwerking. Hun sociale mensbeeld brengt socialisten ertoe
samenwerking als de natuurlijke en noodzakelijke vorm van sociale
organisatie te zien. Zij kritiseren de nadruk die liberal en op concurrentie
leggen als stimulans voor economische ontwikkeling. Het vroege
socialisme ontwikkelde zich in nauwe relatie tot cooperatieve bewegingen
voor de produktie en verdeling van goederen.
- Positieve vrijheid. Terwijl liberalen vrijheid vooral in negatieve zin
opvatten, dat wil zeggen als een domein waarbinnen het individu met rust
moet worden gelaten door anderen, zien socialisten vrijheid als de
mogelijkheid van personen om zich in overeenstemming met de eigen
mogelijkheden en wensen te ontplooien. Het gaat hen om 'positieve
vrijheid', om zelfverwezenlijking, in het bijzonder door middel van arbeid.
- Intemationale solidariteit. Een grondgedachte van het socialisme is dat
de mensheid een geheel vormt en dat men zich bij het streven naar
politieke en economische gelijkheid in principe niets gelegen moet laten
liggen aan nationale grenzen. Solidariteit behoort zich uit te strekken tot
alle verdrukten, waar ook ter wereld.
Goodwin noemt deze ideeen, mijns inziens terecht, de kern van het
socialisme, maar voegt er onmiddellijk aan toe dat ze niet bij alle
socialisten in even sterke mate terug te vinden zijn. Sommige idealen zijn
bovendien zelden in praktijk gebracht. In werkelijkheid bijvoorbeeld is
het socialistische intemationalisme altijd een droombeeld gebleken. De
betrokkenheid van socialisten strekte zich veeleer tot landgenoten uit dan
tot het proletariaat in verre landen ('de nationale gedachte overheerst de
nationale geschillen', zei Troelstra tijdens de Eerste Wereldoorlog, die
een eind maakte aan veel illusies over de solidariteit van de intemationale
arbeidersklasse). De verzorgingsstaat waaraan sociaal-democraten van
harte hebben meegebouwd, is een typisch nationalistische ins telling omdat
de geboden sociale zekerheid zich beperkt tot een bepaalde natie. Het
enige wat socialisten met succes hebben genationaliseerd, zo is wel
gezegd, is het socialisme geweest.
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Het socialisme is niet noodzak:elijkerwijs marxistisch. In Engeland
bijvoorbeeld zijn de socialistische strijdkrachten minstens zo geinspireerd
door het hervormingsstreven van de vak:beweging, door de arbeidersbeweging van de zogenaamde chartisten en door de Fabian Society (een
gezelschap van op praktische hervormingen gerichte intellectuelen als
Sidney en Beatrice Webb en G.B. Shaw) dan door Marx. Niettemin heeft
de auteur vanDas Kapital met zijn historisch-materialistische analyse van
de geschiedenis en zijn voorspelling van de onafwendbare ondergang van
het kapitalisme een belangrijk stempel op het socialistische gedachtengoed
gedrukt. Veel van de discussies in socialistische kring zijn dan ook gegaan
over de vraag hoe juist de analyse van 'de rode Pruis' was. De
revisionisten, waarvan Eduard Bernstein de bekendste en invloedrijkste
was, kritiseerden wezenlijke elementen van de marxistische theorie,
waaronder de noodzak:elijke ondergang van de kapitalistische produktieverhoudingen. Bernstein was eveneens een reformist, die niet wilde
wachten op de Kladderadatsch, de explosie van het kapitalisme, maar het
socialisme zag als het uiteindelijke resultaat van een reeks geleidelijke
hervormingen.
De geestelijke vader van het Nederlandse socialisme was de predikant
Domela Nieuwenhuis. Ondanks het feit dat hij een revolutionair
socialisme bepleitte en ondanks het feit dat het reformisme bestreden werd
door een marxistische groep rond het tijdschrift De Nieuwe Tijd, is de
hoofdstroom van het Nederlandse socialisme, waarvan Troelstra, Vliegen
en Schaper de belangrijkste pleitbezorgers waren, reformistisch geweest
in die zin dat men de overgang van kapitalisme naar socialisme als een
langdurig en geleidelijk proces zag. Goed is het te benadrukken dat dit
reformisme vasthield aan de gedachte en de mogelijkheid van het
verdwijnen van het kapitalisme, een als spilziek afgeschilderd systeem dat
een irrationeel gebruik van produktiefactoren zou mak:en. Door middel
van socialisatie, waarbij ondememingen ten bate van de gemeenschap
zouden gaan produceren, moest het socialisme dichterbij worden
gebracht19 •
In de loop der jaren werd de Nederlandse sociaal-democratie steeds
etatistischer. Tijdens het interbellum nam de in 1894 opgerichte SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP) afscheid van het marxisme en koos
zij, in het bijzonder met de aanvaarding van het Plan van de Arbeid
(1935), voor het plansocialisme. Kenmerkend voor het 'planisme' was een
fixatie op de staat als het geschikte instrument om maatschappelijke
hervormingen te bewerkstelligen. Uit de sociaal-democratische rapporten
sprak: ook een sterk technocratische inslag. De noodzaak: van deskundigheid, rationaliteit, efficientie en planmatigheid werd voortdurend benadrukt20. Zo deed de paradoxale situatie zich voor dat socialisten die in hun
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bekendste strijdlied zongen dat 'de staat verdrukt, de wet is logen' (de
staat was immers een kenmerk van de kapitalistische bourgeoismaatschappij), aan de staat geleidelijk een belangrijke verantwoordelijkheid
toekenden van 'bevordering van het stoffelijk en geestelijk welzijn, en
bevordering van de gerechtigheid tegenover een ieder' 21 •
De in 1946 opgerichte Partij van de Arbeid, die als 'doorbraakpartij'
een brede volksbeweging wilde mobiliseren en vertegenwoordigen, sloot
aan bij het beginselprogram van de SD AP en bij het door Willem Banning
uitgewerkte 'personalistisch socialisme' dathet socialisme interpreteerde
als 'een morele vorm van samenleven waarin de verantwoordelijkheid
voor gerechtigheid en liefde gestalte krijgt en de mens in de uniciteit van
zijn persoon zich kan realiseren' 22 • Op economisch terrein aanvaardde de
PvdA een vorm van gemengde economie en werkte in de periode 19481959 als regeringspartij mee aan uitbreiding van de sociale wetgeving.
De vemieuwingsbeweging Nieuw Links, die opkwam in de jaren zestig,
verzette zich tegen de verburgerlijking van het socialisme en greep op een
betrekkelijk willekeurige wijze terug op klassiek-marxistische ideeen. Op
theoretisch gebied leverde Nieuw Links geen nieuwe inzichten; in de
praktijk stimuleerde zij het polarisatiestreven dat de PvdA na 1977
geruime tijd in een isolement zou brengen.
Hoewel op het partijcongres van 1973 de Progressieve Volkspartij (een
samensmelting van PvdA, D'66 en PPR) werd afgeblazen omdat men
bang was dat het socialistisch karakter van de PvdA verloren zou gaan,
heeft de partij eigenlijk nooit duidelijk gemaakt wat het socialisme
inhoudt. In de jaren tachtig ontwikkelde zich wel een nieuw realisme,
waarvan de in de inleiding genoemde Kalma een representant is. Kritiek
leverden deze sterk door het liberalisme gei:nspireerde PvdA'ers op de
overschatting van de macht van de staat door traditionele sociaaldemocraten. Terwijl de reformistische socialist Schaper opmerkte dat zijn
stroming zich ervoor in moest zetten dat de arbeiders op weg naar het
beloofde land niet verhongerden, ervaren zijn nakomelingen de gedachte
aan een 'beloofd land' als enigszins kinderlijk. Dit is wellicht ook het
kenmerkende verschil tussen socialisten en sociaal-democraten: socialisten,
revolutionair of reformistisch, hebben nog steeds een geheel andere
maatschappijvorm voor ogen, terwijl sociaal-democraten slechts de
bestaande - liberale, kapitalistische - maatschappij enigszins willen
hervormen en de superioriteit van het liberalisme in feite hebben
aanvaard. Sociaal-democraten zijn niet zozeer liberalen die het menens
is, als welliberalen die betrekkelijk veel waarde hechten aan (materiele)
gelijkheid en betrekkelijk veel vertrouwen hebben in de overheid als
instrument om die gelijkheid te bewerkstelligen.
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Verschillen en overeenkomsten tussen liberalisme en socialisme
'Het Liberalisme en het Socialisme zijn broertje en zusje, en beide
stammen af van het Materialisme of van het Pantheisme, met de
verschillende schakeeringen van die leer, welke de openbaring verwerpt
en het gezag der rede overschat.' Aldus werden aan het begin van deze
eeuw in eeil katholiek manifest de twee politieke tegenstanders van het
confessionalisme op een hoop geveegd. Zowel de liberaal als de socialist
brak volgens de verontruste auteur, een jezuiet, met de wet van een
persoonlijke God en zette de mens op de troon. Bandeloosheid, (valse)
vrijheid, onafhankelijkheid der rede van hoger gezag, dat waren
wezenstrekken van liberalisme en van socialisme. Dat liberalen vooral
verbonden waren met de bourgeoisie en geloofden in de markt, en
socialisten voor de vierde stand opkwamen en vaak hun toevlucht zochten
tot despotisme om het vrije spel der maatschappelijke krachten aan banden
te leggen, kon niet verhullen dat zij een gemeenschappelijk mens- en
maatschappijbeeld huldigden. Zij gingen namelijk uit van een ontluisterende opvatting van de menselijke natuur door 'een hooger, laatste doel van
den mensch te ontkennen, hun geen hoogere wet, geen hoogeren
levensstaat, toe te schrijven dan het persoonlijk genot, de stoffelijke
bevrediging' en zij zagen in de staat 'niets anders dan menschenwerk,
zonder zedelijke of godsdienstige wijding, zonder eenigen anderen grond
voor zijn gezag dan den vrijen wil des volks' 23 •
Erg genuanceerd drukte Pesch, de aangehaalde katholiek, zich niet uit,
maar het citaat maakt duidelijk dat socialisme en liberalisme, vaak als
antipoden tegenover elkaar gezet, ook gemeenschappelijke wortels hadden
(en hebben). Socialisten en liberalen zijn namelijk kinderen van de
Verlichting. Zij hebben gestreden voor de autonornie van het individu,
de democratie en de scheiding van kerk en staat. Als vertegenwoordigers
van het modemisme hebben ze van oudsher de nadruk op rationaliteit
gelegd en hebben blijk gegeven van een vrij sterk vooruitgangsgeloof.
Deze eigenschappen deden hen in aanvaring komen met confessionelen
en conservatieven die veel rninder fiducie hadden in de zelfstandigheid
van het individu, dat zich diende te onderwerpen aan Gods wil, en de
combinatie van rationalisme, empirisme en materialisme die het liberale
en socialistische denken kenmerkte, afkeurden. De antithese waarover de
antirevolutionair Abraham Kuyper sprak - de tegenstelling tussen
katholieken en protestanten die het individu ondergeschikt zien aan hog ere
machten, en de 'heidense' socialisten en liberalen die de mens op de troon
plaatsen -, is een reele.
Bij hun streven naar een maximale ontplooiing van de individuele
mogelijkheden openbaren zich evenwel grote verschillen tussen mens- en
maatschappijbeeld en politiek programma van socialisten en liberalen.
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Socialisten zien de mens bijvoorbeeld als van nature sociaal, cooperatief
en creatief, terwijl de liberalen meer oog hebben voor de agressieve,
zelfzuchtige kanten van het menselijk gedrag. Liberalen hebben ondanks
hun wat pessimistischer mensbeeld een betrekkelijk groot vertrouwen in
'het vrije spel der maatschappelijke krachten', omdat hier goed gedrag
(bijvoorbeeld goed koopmanschap) beloond zou worden en slecht gedrag
afgestraft. Socialisten zien in de burgerlijke maatschappij, waarin
individualisme, egoisme en winstbejag hoogtij vieren, een negatie vanhet
sociale wezen van de mens. Wat socialisten voorstaan, is het opgaan van
de burgerlijke maatschappij, het gebied van het eigenbelang, inhet gebied
van het algemeen belang, de (socialistische) staat.
De liberale theorie van rechtvaardigheid kan worden gekenschetst als
commutatief, dat wil zeggen gebaseerd op ruil, net zoals het kapitalisme.
Individuen krijgen in die theorie beloningen van de samenleving in
overeenstemming met hun talenten en verdiensten en hun bijdrage aan die
samenleving. Sociale rechtvaardigheid zien liberalen niet zozeer in termen
van een wenselijke uitkomst, maar veeleer als het resultaat van vrije
processen binnen nader te specificeren, juiste procedures 24 • Het
liberalisme is nomocratisch: wat de staat moet doen, is een aantal
spelregels vastleggen (nomos is Grieks voor wet), waarbinnen mensen
vrijelijk hun door henzelf bepaalde doeleinden kunnen nastreven. De
uitkomst van het maatschappelijke spel staat niet vast; it's all in the game.
Wat liberalen verontrust inhet socialistische streven, is het teleocratische
aspect ervan. Socialisten hebben een bepaald doel, een telos, voor ogen,
een (bijna) ideale samenleving. Vooruitgang is het dichterbij komen van
die samenleving en daartoe moeten alle krachten gemobiliseerd worden.
Dit streven kan, zo vrezen liberalen, leiden tot het opleggen van dwang
door een kleine elite aan de bevolking, die dan meestal aan een 'vals
bewustzijn' heet te lijden. De elite beweert te weten wat 'op de lange
duur' goed voor mensen is en komt vaak in de verleiding de rechtsregels,
die een belemmering voor haar streven vormen, 'voorlopig' op te offeren
ter wille van de komende rechtvaardige samenleving. De traditioneel
socialistische voorkeur voor de staat boven de maatschappij en voor
planning boven het marktmechanisme pakt volgens liberalen ook niet altijd
even gunstig uit voor de democratie25 •
De tegenstellingen tussen socialisten en liberalen zijn geleidelijk
overigens een stuk minder scherp geworden. Gewezen kan worden op de
waardering voor de markteconomie en de liberale democratie die bij veel
socialisten is gegroeid. Daar komt bij dat liberalen ook sterk beinvloed
zijn door het socialisme. Menig liberaal toonde zich geschokt door de
behoeftige ornstandigheden van het industriele proletariaat dat in de
negentiende eeuw opkwam, en trok zich de kritiek van socialisten en
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communisten op de sociaal-economische ongelijkheid in de burgerlijke
maatschappij aan. Zulke liberalen legden een verband tussen vrijheid (het
met rust gelaten worden door anderen) en de voorwaarden om met die
vrijheid een menswaardig bestaan te kunnen hebben. Mensen moesten in
de sociaal-liberale visie in staat zijn zich daadwerkelijk te ontplooien en
daartoe was een zekere mate van welvaart, onderwijs, gezondheidszorg,
etc. nodig. De staat had de plicht hiervoor zorg te dragen.
Theorie en praktijk hebben de afgelopen eeuw een versterking van de
sociaal-liberale traditie binnen het liberalisme te zien gegeven. Sociaalliberale denkers als Hobhouse en Green spraken zich uit voor incorporering van het positieve-vrijheidsbegrip en de sociale mensenrechten in het
liberalisme, en liberale regeringen, waaronder die in Nederland, begonnen
met de bouw van de 'interventiestaat'. 'The freedom of the entire people,
instead of a few privileged persons - freedom as the positive capacity of
developing one's own personality, not an abstract faculty which the less
fortunate could never possess - that is the ideal goal towards genuinely
Liberal governments have learnt by degrees to direct their attention',
stelde Guido de Ruggiero in zijn bekende geschiedenis van het Europese
liberalisme vast26 • Dit sociaal-liberalisme betekende, zoals Stuurman
terecht heeft opgemerkt, een verwatering van het oorspronkelijke liberale
denken omdat het ondermeer een breuk met liberale leerstukken (de
vrijheid van contract en de onzichtbare hand) betekende27 •
Veel vooraanstaande denkers combineren tegenwoordig elementen van
liberalisme en sociaal-democratie. Zo deed de man die in de jaren
zeventig voor een belangrijk deel verantwoordelijk was voor de
wederopstanding van de politieke filosofie, John Rawls, in zijn A theory
of justice een poging vrijheid en gelijkheid met elkaar te verzoenen en
verenigde de liberale beginselen met een zorg voor de zwaksten. Zijn
pleidooi voor een neutrale staat, voor klassieke vrijheidsrechten en voor
een stelsel van gelijke kansen sluit aan bij het liberale gedachtengoed. Wat
sociaal-democraten bij Rawls vooral aanspreekt, is het 'maximin'principe. Dit beginsel, dat geregeld opduikt in publikaties over inkomensbeleid, houdt in dat sociaal-economische verschillen slechts gerechtvaardigd zijn als ze ten goede komen aan de minst bevoorrechten. Met zijn
theorie gafhij als het ware de verzorgingsstaat een theoretisch fundament.
Hoewel men kritiek kan hebben op zijn ahistorische sociale-contractredenering en op de vaagheid van de praktische implicaties van zijn
theorie (eenjoumalist van Vrij Nederland meende in Rawls de 'held van
paars' te hebben ontdekt, maar stuitte bij het interviewen van ideologen
in PvdA en VVD vooral op mensen die uitlegden dat je met Rawls alle
kanten uit kunt2 8), zijn er, in ieder geval in West-Europa, weinig mensen
die Rawls' sociaal-liberale beginselen niet sympathiek vinden.
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Heeft het liberalisme gewonnen?
Zoals Rinus Michels weleens heeft opgemerkt toen hem om een
voorspelling van een wedstrijd werd gevraagd, kan men in het voetbal
winnen, verliezen of gelijk spelen. Deze drie mogelijkheden doen zich
ook voor in de strijd tussen socialisme en liberalisme. Men kan, als we
ons even beperken tot West-Europa, beweren dat in deze regio het
liberalisme aan het langste eind heeft getrokken, men kan betogen dat
onze maatschappij het sterkst gevorrnd is door de sociaal-democratie en
men kan de welvaartsstaten zien als een soort comprornis tussen beide
strorningen. Het probleem bij het spelen van scheidsrechter in dezen is
evenwel dat de tegenstrevers karneleontische vorrnen aannemen en niet
altijd duidelijk is wie wat voor zijn rekening heeft genomen.
Als men kijkt naar de traditionele doelstellingen van het socialisme,
zoals afschaffing van het particulier bezit en het vervangen van de
markteconomie door een planeconornie, kan men echter moeilijk anders
dan constateren dat deze ideologie ter ziele is. 'It's not tired. It's dead'
merkte Tony Blair onder verwijzing naar dit socialisme op29 , en de
vernieuwingsgezinde Ieider van Labour heeft er dan ook, met succes, naar
gestreefd de antieke 'clause IV', die voorzag in nationalisatie van de
produktierniddelen, te verwijderen uit het beginselprograrnrna van zijn
partij. De stelling dat het socialisme overleden is, was overigens al te
vinden in het bekende boek van Alain Touraine L'apres-socialisme, dat
opent met de zin 'Le socialisme est mort'. Benadrukt moet hier worden
dat deze constatering niet aileen opgaat voor het reeel bestaande
social is me dat het leven van veel mens en in de Tweede en Derde Wereld
heeft vergald, en voor het revolutionaire socialisme van westerse
intellectuelen, maar ook voor het reforrnistische socialisme. Reforrnisten
narnelijk, zo werd eerder opgemerkt, geloven nog in de overgang naar
een socialistische sarnenleving, hoe moeizaarn en langdurig die ook moge
zijn. Na de deconfiture van het Oosteuropese experiment lijkt deze illusie
verloren. Praktisch niemand meer meent nog dat een centraal geleide
volkshuishouding beter functioneert dan een markteconomie. Dit is de
ideologische overwinning van het liberalisme waarover Fukuyarna sprak.
Zoals Couwenberg verscheidene malen heeft opgemerkt, geeft de
burgerlijk-liberale ideologie, zoals belichaarnd in de principes en
instellingen van de liberale democratie en economie, onrniskenbaar de
toon aan in het Westen. Dit blijkt onderrneer uit het Parijse handvest voor
een nieuw Europa van november 1991 van de Conferentie voor Veiligheid
en Sarnenwerking in Europa (CVSE), dat zich uitspreekt voor de principes
van de democratische rechtsstaat en de markteconomie als meest
verkieslijke sarnenlevingsvorm. Die ideologie heeft de sociaal- en
christen-democratische kritiek geleidelijkaan zodanig geabsorbeerd en
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verwerkt in de burgerlijk-liberale rechtsorde, dat sociaal- en christendemocratie nog slechts vervagende varianten binnen de burgerlijk-liberale
ideologie zijn30 • In dit opzicht zijn wij nu (bijna) allemaal liberaal. De
paarse coalitie is mede mogelijk geworden door het vervliegen van
socialistische dromen. Teloorgegaan is in PvdA-kringen het idee dat
sociale mensenrechten in Oost-Europa misschien wel beter werden
gerespecteerd dan in West-Europa, dat een convergentie tussen kapitalisme en communisme wenselijk is, dat de grond in gemeenschapshanden
moet worden gebracht, et cetera.
De enorme mislukking van het socialisme als altematief voor het
liberalisme mag ons echter niet het enorme succes van het socialisme als
correctiefuit het oog doen verliezen. Socialisten gaven arbeiders een stem
en hielpen mee aan hun verheffing en aan verwerving van zelfrespect,
steunden de vakbewegingen in hun streven een tegenmacht tegen
ondememers te vormen, drongen aan op uitbreiding van de klassieke
mensenrechten met sociale rechten en stimuleerden op die manier de
ontwikkeling van de sociale rechtsstaat, droegen ertoe bij dat de
verzorgingsstaat van na de Tweede Wereldoorlog met zijn gemengde
economie in weinig meer lijkt op het Manchester-kapitalisme van de
negentiende eeuw. De sociaal-democratie, schreef Kalma in Het
socialisme op sterk water, heeft haar programma voor een groot deel
gerealiseerd zien worden en heeft bij een radicale maatschappijverandering
dan ook langzamerhand meer te verliezen dan te winnen31 • En - de
liberaal - Dahrendorf stelde vast dat de sociaal-democratie sedert een
eeuw de dominante politieke factor in de ontwikkelde wereld is 32 •
Dahrendorf overdreef nogal. In de eerste plaats vergat hij dat de
sociaal-democratische beweging lange tijd politiek buitenspel heeft gestaan
(en in de Verenigde Staten uberhaupt nauwelijks tot ontwikkeling is
gekomen) en in de tweede plaats schreef hij sociaal-democraten
kwaliteiten toe (zoals het geloof in redelijk overleg, het hameren op
gelijke kansen en het streven naar een legitimatie van de wil van de
meerderheid binnen de grenzen van de wet) die al eerder- en soms ook
sterker - door liberalen zijn verpersoonlijkt. Niettemin is het zo dat
sociaal-democraten in ieder geval in Europa de liberale samenleving sterk
hebben beinvloed. De klassiek-liberale denker Friedrich Hayek is na zijn
dood in 1992 geprezen omdat hij zo scherp de tekortkomingen van het
socialisme, waar hij zijn hele lange leven tegen gestreden heeft, had
geanalyseerd en de ontwikkelingen in Oost-Europa zijn gelijk hadden
bevestigd. De ontwikkelingen in West-Europa, zou men kunnen zeggen,
bevestigden tegelijkertijd zijn ongelijk. Hoeveel bedenkingen men ook kan
koesteren tegen de verzorgingsstaat, men kan niet volhouden dat de
inwoners van West-Europa zich in de toestand van slavemij bevinden
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waar Hayek in zijn bekendste boek, het pamflet The road to serfdom,
voor waarschuwde. In tegenstelling tot Hayek vinden wij het tegenwoordig heel normaal dat de overheid inkomenspolitiek bedrijft vanuit
overwegingen van verdelende rechtvaardigheid, de wet gebruikt als
instrument om de positie van achtergestelden te verbeteren, streeft naar
een spreidiilg van kennis, inkomen en macht. In dit opzicht zijn wij nu
(bijna) allemaal sociaal-democraat. De paarse coalitie is mede mogelijk
geworden door het feit dat de VVD altijd een sociaal-liberale partij is
geweest, die zich in haar zorg voor de zwaksten niet fundamenteel
onderscheidt van andere politieke partijen. Zelfs de huidige politiek leider
van de VVD, de door vel en als 'rechts' ervaren Bolkestein, wij st expliciet
het 'casino-kapitalisme' van de Verenigde Staten af en zegt zich meer
verwant te voelen met de Amerikaanse Democraten dan met de
Republikeinen. Een grote consensus in Nederland bestaat over de
aantrekkelijkheid van de sociaal--democratische variant van het liberalisme,
een variant waaraan de christen-democraten ideologisch weinig toe te
voegen hebben. 'Het' liberalisme heeft wellicht 'het' socialisme als
altematieve ideologie verslagen, maar het betreft hier een door socialistische inspanningen getemd liberalisme, een 'sociaal-democratisch
liberalisme', zo men wil.
De sociaal-democratie is al met al vooral een corrigerende kracht.
Geen van de grote projecten die het socialisme in de loop van de tijd
heeft verdedigd en soms deels heeft verwezenlijkt, heeft Van Doom
opgemerkt, waren een succes. Nergens ook is een socialistische
maatschappij tot stand gekomen die in de competitie met andere
samenlevingsvormen wist te overleven. 'Slechts op een punt bleek het
socialisme onvervangbaar: als effectieve correctie op het kapitalisme, als
tegenspeler van de markteconomie. Waar socialisten een radicaal
altematief meenden te bezitten voor de parlementaire democratie en de
markteconomie, opereerden ze vaak ongelukkig. Waar zij daarentegen
strijd leverden tegen de uitwassen van het kapitalisme en tegen het
gevaar van linkse en rechtse totalitarismen, waren zij even vaak
succesvol. De sociaal-democratie is te redden: als oppositiebeweging.
Meer zit er niet in' 33 •
Men zou kunnen betogen dat de sociaal-democratie in West-Europa als
correctief te succesvol is geweest, dat zij het kapitalisme te veel heeft
getemd. Het vertrouwen in de heilzame werking van overheidsoptreden
heeft geleid tot een omvangrijk (en onbetaalbaar) bureaucratisch
overheidsapparaat en een onoverzichtelijke hoeveelheid van regels,
voorschriften en beleidsmaatregelen die de noodzakelijke dynamiek van
de samenleving hebben aangetast en de zelfstandigheid van de burger niet
hebben bevorderd. Het langzaam gegroeide inzicht dat meer overheidsop28

treden welzijn en welvaart niet per se bevordert, en zelfs zo nu en dan
doet afnemen, heeft een sterke identiteitscrisis van de etatistisch ingestelde
sociaal-democraten met zich gebracht. Desorientatie overheerst nu de
traditionele oplossing voor zowat elk probleem (meer overheid) niet meer
blijkt te voldoen. Deze toestand van verwarring zal de komende tijd
vermoedelijk nog veel drukwerk opleveren waarin sociaal-democratische
ideologen met elkaar in de clinch gaan. In de praktijk heeft hij inmiddels
in ieder geval geleid tot de opkomst van een aantal PvdA-politici dat de
VVD-kritiek op de te ver doorgeschoten verzorgingsstaat redelijk vindt
en zijn best lijkt te willen doen tekorten en schulden terug te dringen, te
dereguleren, het marktmechanisme in sterkere mate te gebruiken,
enzovoorts. De totstandkoming van de paarse coalitie is ook een gevolg
van de groeiende populariteit van de constatering dat in de verzorgingsstaat het evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid, eigen verantwoordelijkheid en solidariteit, markt en staat, stabiliteit en dynamiek verstoord is
en dat het goed is iets meer ruimte te scheppen voor het particulier
initiatief.
Conclusie
De invloed van ideologische factoren op de Nederlandse politiek moet
men niet zo groot inschatten. De horizon van politici heeft zich verengd
'van brede visies tot smalle marges' 34 en de discussies gaan vaak slechts
over centen en procenten. Van de hoogstaande discussies van partijideologen over de filosofie van John Rawls en de betekenis van het
postmodemisme zijn de meeste kamerleden en bewindslieden niet op de
hoogte. De totstandkoming van de paarse coalitie heeft dan ook veel te
maken met onideologische toevalligheden, waaronder persoonlijke
verhoudingen en ambities. De architecten van de VVD/PvdA/D66-coalitie
hebben geregeld benadrukt dat het hier om een 'gewoon' kabinet gaat;
de sociaal-democratische premier Kok heeft Iaten doorschemeren dat hij
net zo goed (of misschien welliever) met de christen-democraten hetland
had bestuurd. Desondanks vallen er minstens drie ideologische factoren
aan te wijzen die een rol hebben gespeeld bij de creatie van het verbond
tussen sociaal-democraten en liberalen.
In de eerste plaats kan men denken aan de gemeenschappelijke wens
het primaat van de politiek te herstellen. Zowel de, op de collectieve
sector georienteerde, sociaal-democraat als de, op de markt gerichte,
liberaal staat afkerig tegenover een langs corporatistische weg voorgestructureerde maatschappij. Zij willen beiden, althans tot op zekere
hoogte, het maatschappelijk kartel van belangengroepen openbreken en
het toekennen van publiekrechtelijke bevoegdheden aan particuliere
organisaties terugdringen. Het maatschappelijk middenveld achten zij
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waardevol, maar in de huidige situatie te zeer 'verstatelijkt', waardoor
onduidelijk is geworden waar verantwoordelijkheden liggen en de sociale
dynarniek wordt aangetast. Dit anti-corporatisme onderscheidt liberalen
en socialisten van confessionelen, net zoals hun libertijnse inslag. Minder
gauw dan het CDA willen VVD en PvdA dat de overheid op zedelijk
terrein ingrijpt.
De totstandkoming van 'paars' is in de tweede plaats vergemakkelijkt
door het sociaal-liberale karakter van de VVD. In een interview heeft de
sociaal-democratische ideoloog De Beus opgemerkt dat de ideeen van
Friedrich Hayek over economische vrijheid helemaal stroken met de
opvattingen van de VVD op dit terrein. Deze partij zou dan ook
uitgebreid geflirt hebben met de kampioen van de vrije markt35 • Dit nu
is een emstige misvatting. Bijna alle VVD'ers zullen de kritiek van Hayek
delen op totalitaire stelsels zoals we die deze eeuw in Duitsland en de
Sovjetunie hebben gezien. Veel Nederlandse liberalen zullen bovendien
de waarde beseffen van Hayeks uiteenzettingen over de negatieve kanten
van de verzorgingsstaat. Dat wil echter geenszins zeggen dat in liberale
kring in ons land het alternatief dat Hayek schetst, het ideaal van de vrije
markt, aantrekkelijk wordt gevonden. Wat men vooral niet uit het oog
mag verliezen, is hoe ver verwijderd het sociaal-liberalisme dat de VVD
vertegenwoordigt, afstaat van het klassieke liberalisme in de traditie van
Adam Smith tot Friedrich Hayek. De Nederlandse liberalen hebben bij
de uitbouw van de verzorgingsstaat flink geholpen. Het beginsel van
sociale rechtvaardigheid - door Hayek expliciet afgewezen - wordt in het
liberale beginselprogramma, de sociale-markteconomie in het Liberaal
Manifest verdedigd. Velerlei subsidies, een inkomensbeleid, een
landbouwbeleid, een cultuurbeleid, een industriebeleid, ontwikkelingssamenwerking, het zijn allemaal, in klassiek-liberale ogen onverkwikkelijke,
zaken die de VVD heeft goedgekeurd. De ideologische kloof die tussen
Nederlandse liberalen en sociaal-democraten bestaat, is van oudsher een
stuk kleiner dan die tussen, laten we zeggen, Labour en de Conservatieven in Engeland.
Een derde ideologische factor van belang is het, al dan niet definitief,
strijken van de rode vaandels. De PvdA is misschien al geruime tijd een
'doodgewone hervormingspartij' die afstand heeft genomen van het
marxisme, wel heeft zij steeds lippendienst moeten bewijzen aan
socialistische idealen en is haar optreden bei:nvloed door perifere
radical en die droomden van een socialistische maatschappij. Zo stelde
Joop den Uyl, die zichzelf rekende tot het 'zondig ras der reformisten',
in 1974 nog dat de economische produktie in Nederland niet mocht
worden bepaald door vraag en aanbod, maar dat de gemeenschap deze
diende vast te stellen. Twintigjaar later, nadat het socialisme wereldwijd
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in diskrediet is geraakt en de beperkte mogelijkheden van overheidsplanning door vrijwel iedereen zijn erkend, is een dergelijke uitspraak uit de
mond van een PvdA-Ieider en Nederlandse premier praktisch ondenkbaar.
Nu maar afwachten hoe lang de blauwe periode van de sociaal-democraten duurt.
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DE LIEFDE KOMT MAAR VAN EEN KANT
De verhouding tussen liberalen en socialisten in de
periode 1894-1918

Joh. S. Wijne
'Vergissen wij ons niet, dan zal de 26e Augustus 1894 veeleer een
ernstige dagteekening blijken te zijn in onze vaderlandsche sociaalpolitieke geschiedenis', schreef de Delftse hoogleraar B.H. Pekelharing
in het radicaal-liberale Sociaal Weekblad als commentaar op de oprichting
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Maar het zou nog
lang duren voordat de veronderstelling van deze uitstekende kenner van
het socialisme bewaarheid werd. De oprichting van de SDAP, waarmee
de sociaal-democraten voor de parlementaire weg naar het socialisme
leken te kiezen, was slechts een moment in de strijd binnen de socialistische stroming over de ware leer. Ook de uittocht in hetzelfde jaar van de
aanhangers van het klassieke, dus orthodoxe liberalisme uit de Liberate
Unie, was slechts een momentopname in de strijd onder liberalen over
de ware leer. In beide stromingen duurt het gevecht tot vandaag de dag
voort en speelt de ideologie van de andere een belangrijke en soms een
doorslaggevende rol. Immers, de vrijzinnigen binnen elk van beide
ideologieen naderen elkaar vaak zo dicht, dat de orthodoxen in de
respectieve stromingen juist alles op alles zetten om het onderscheid
tussen liberalisme en socialisme zo zuiver mogelijk te houden.

Rond de grens tussen liberalisme en socialisme
Onder socialisten was het lange tijd gebruik degenen die voor modernisering van de leer ijverden niet alleen voor reformisten uit te schelden,
maar zelfs voor vrijzinnig-democraten. In de beginselprograms van eerst
de SDAP en later de PvdA zijn daar heel wat staaltjes van aan te treffen.
Zo verweet de dichter Herman Gorter, die zich graag als marxist liet
beschouwen, bij de bespreking vanhet SDAP-beginselprogram van 1912
de toenmalige partijleider P .J. Troelstra, dat hij een vrijzinnig-democratisch program had gemaakt. Troelstra verweerde zich fel met heftige
ontkenningen, want er is voor een socialist niets ergers dan in eigen kring
voor een ketter te worden gehouden. Voor socialisten werkt een ideologie
in de praktijk immers als een theologie, een vast geloof in een paradijselijk leven op aarde. Omdat socialisten altijd zo sterk op de ideologie zijn
gericht, is het liberalisme voor hen als een ander geloof. Wie als socialist
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daamaar lijkt te lonken, staat in principe onder verdenking van ketterij.
Hoe hardnekkig dit gedrag is, bleek nog tijdens de discussies over het
beginselprogram van de PvdA in 1957. Toen verweet de socialistische
historicus Theo van Thijn, die zich graag als behoeder van het marxistische erfgoed manifesteerde, Banning een vrijzinnig-democratisch
beginselprogram voor de PvdA te hebben opgesteld. Banning reageerde
woedend met 'eer is teer'. Hij beschouwde zich als socialist en voor hem
was de kwalificatie 'vrijzinnig-democraat' een grove belediging 1•
Ook onder liberalen komt de methode waarbij tegenstanders verdacht
worden gemaakt van ketterij, voor. Siep Stuurman vermeldt in zijn studie
over het liberalisme dat linkse liberalen rond 1900 het verwijt van 'socialistische neigingen' kregen2 • En Harm van Riel noemt met een toon van
afgrijzen, in zijn boek over de geschiedenis van het liberalisme, het
vrijzinnig-liberalisme van de liberale voorman Cort van der Linden 'een
zeer sociaal radicalisme dat ik als katheder-socialisme meen te mogen
bestempelen' 3 • Een interessant aspect hierbij is dat liberalen - in
navolging van wat bij theologen gebruikelijk is- vrijzinnig als links zien,
terwijl bij socialisten de orthodoxie zichzelf links noemt en elke afwijking
daarvan rechts. Links heeft al sinds de Romeinse oudheid in het dagelijks
spraakgebruik een ongunstige klank. Vandaar dat in het Britse Lagerhuis
de oppositie altijd links van de Speaker zit. Hierdoor heeft het begrip
links bij degenen die graag in oppositie staan tegenover de bestaande
samenleving omdat ze die principieel afwijzen, juist een positieve klank.
Hoe meer een socialist de maatschappij verwerpt, hoe meer hij of zij zich
als links beschouwt. Gezien dit onderling verschillend gebruik in beide
stromingen, zal in onderstaande beschouwing de tegenstelling vrijzinnig
tegenover orthodox worden gehanteerd, in plaats van links tegenover
rechts.
De grens tussen vrijzinnig liberalisme (eerst radicaal geheten en later
vrijzinnig-democratisch) en vrijzinnig socialisme (meestal reformisme
genoemd) is vaag. Maar niet aileen de respectieve orthodoxen hebben de
neiging te ontkennen dat er in dat grensgebied geestverwanten zitten, het
gebeurt ook regelmatig in de traditionele geschiedschrijving van beide
richtingen. Zo gaat de socialistische historicus van kopstukken van de
socialistische gemeente-politiek, G.W. Borrie, van een duidelijke grens
tussen socialisme en liberalisme uit, terwijl toch uit zijn levensbeschrijving
van Pieter Lodewijk Tak blijkt dat voor deze Amsterdamse gemeentepoliticus uit het begin van de twintigste eeuw de grens vaag was. Tak werd
in 1885 de eerste secretaris van de toen opgerichte Liberale Unie, maar
bedankte in 1886 voor die functie omdat hij de Unie te onkerkelijk vond
en te behoudend in de oplossing van het kiesrechtvraagstuk. In 1888 was
hij betrokken bij de oprichting van de radicale kiesvereniging 'Amster-
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dam' en in 1892 werd hij op verzoek van Treub lid van de redactie van
het Sociaal Weekblad, de spreekbuis van de liberalen die tot sociale
hervormingen bereid waren en die daarom vrijzinnige liberalen genoemd
kunnen worden. In 1899 kreeg Tak van de Radicalen bij de gemeenteraadsverkiezingen een kandidatuur aangeboden, maar omdat hij zich naar
eigen zeggen als raadslid niet aan de controle van de SDAP zou kunnen
onttrekken, achtte hij het meer opportuun lid van deze partij te worden.
In die partij werd hij vervolgens de grondlegger van de socialistische
gemeentepolitiek. Het belangrijkste kenmerk van deze politiek was dat
zij zich op sociale hervormingen toelegde en zich daarbij niet veel gelegen
liet liggen aan de ideologie van het socialisme. Toch spreekt Borrie over
de overgang van Tak naar de sociaal-democratie4, terwijl Tak afwijzend
is blijven staan tegenover het volgens hem door sommige socialisten
gewilde einddoel 'van den alles beherende staat' 5 • Van Riel constateert
dan ook terecht dat Tak veel sympathie behield voor de radicalen en de
vrijzinnig -democraten6 •
Juist omdat de grens tussen liberal en en socialisten niet altijd duidelijk is
te trekken en ook door vertegenwoordigers van beide politieke stromingen
vaak niet erg scherp werd gevoeld, is het zaak overeenkomsten en
verschillen te inventariseren. In het navolgende zal eerst worden ingegaan
op de overeenkomsten tussen de vrijzinnige varianten van beide
stromingen en die tussen de orthodoxe varianten, waarna de verschillen
tussen liberalen en socialisten aan de orde komen.

Overeenkomsten
De belangrijkste overeenkomst tussen vrijzinnige liberalen en vrijzinnige
socialisten werd aan het eind van de vorige eeuw hun zienswijze dat de
staat een rol heeft te spelen bij de aanpak van sociale problemen. Bij de
liberalen werd de meningsvorming hierover zichtbaar bij de oprichting
in hun kring van het Comite ter Bespreking der Sociale Kwestie in 1870,
en die werd al gauw versterkt met de oprichting in 1871 van het
Algemeen Nederlands Werkliedenverbond (ANWV), dat zich immers niet
aansloot bij de toen al bestaande socialistische Internationale. De
voorzitter van het ANWV, B.H. Heldt, werd in 1885 als liberaal in de
Tweede Kamer gekozen. De koers voor een vernieuwing van het Nederlandse liberalisme was in 1874 aangegeven door de toenmalige liberale
voorman mr. J. Kappeyne van de Coppello met een fundamentele rede
in de Tweede Kamer. Kappeyne wees erop dat de staat een belangrijke
rol heeft te spelen op bijvoorbeeld het terrein van de gezondheidszorg en
daarbij vanwege de inrichting van onze constitutionele staat niet vanzelf
tot het door liberalen zo gevreesde despotisme van de staat hoefde te
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komen7 • In hetzelfde jaar werd het vooruitstrevend liberale tijdschrift
Vragen des Tijds opgericht, met de zeer actieve liberale politicus S. van
Houten als een van de oprichters. Een andere oprichter van dit tijdschrift,
A. Kerdijk, ging als eerste de redactie voeren van het in 1887 opgerichte
Sociaal Weekblad, dat steeds meer de spreekbuis werd van het sociaalliberalisme, vooral toen M.W.F. Treub in 1892 deredactie ovemam.
Treub zag later kans om auteurs uit sociaal-democratische hoek aan te
trekken, zoals F.M. Wibaut, W.H. Vliegen en P.L. Tak. Deze sociaaldemocraten hebben vooral naam gemaakt als gemeente-politici en
manifesteerden zich door hun vaak niet-ideologisch optreden als
vrijzinnige socialisten.
De vrijzinnige liberalen hadden in het bijzonder belangstelling voor de
ontwikkelingen in Engeland. Daar had de economische crisis van de jaren
tachtig voor een omslag in het denken over de inhoud van het liberalisme
gezorgd, zoals tot uitdrukking komt in het werk van liberale politieke
filosofen. Francis Montague schreef in 1885 dat degenen die menen dat
iedere man of vrouw zonder enige hulp een normale ontwikkeling kan
doormaken, Of een zeer beperkte ervaring heeft Of een heel zwak
voorstellingsvermogen. T.H. Green wees er in 1889 op dat er geen
redelijke bezwaren zijn aan te voeren tegen het optreden van de staat bij
het scheppen van voorwaarden voor de ontwikkelingen van mensen als
'moral beings'. En L. Hobhouse betoogde in 1911 dat voor de verzekering van de vrijheid van het individu een grotere sociale en economische
gelijkheid nodig is 8 • Deze omslag in Engeland leidde binnen de Liberal
Party tot wat de geschiedschrijver Manning noemt een scheiding tussen
'liberal-socialism' en 'liberal-conservatism'. Enhoewel beide opvattingen
niet geheel onafuankelijk van elkaar staan, viel deze partij ten slotte toch
tussen twee stoelen9 , want naast de grote socialistische en conservatieve
partijen werd de liberale (mede door het districtenstelsel) een marginale
partij . Op zichzelf is het onderscheid dat Manning aanbrengt zeker zo
zinnig en bruikbaar als die van vrijzinnig tegenover orthodox liberalisme.
Ook de historicus J.C. Boogman spreekt van 'conservatief-liberalen' om
de liberalen te duiden die zich aan het eind van de negentiende eeuw
verzetten tegen een vemieuwing van het liberalisme 10 • In ons land bond
hun ideologische strijd tegen de confessionelen de liberalen nog lange tijd,
juist omdat er een districtenstelsel was. Toen de evenredige vertegenwoordiging na de Eerste Wereldoorlog werd ingevoerd, kon de
verscheidenheid in liberale opvattingen in de Staten-Generaal zichtbaar
blijven.
Ook in ons land klonken geluiden als van Montague, Green en
Hobhouse. Zo zei P.W.A. Cort van der Linden in zijn inaugurele rede
bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van
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Amsterdam in 1891: 'Welke andere dan dogmatische bezwaren zijn er
tegen, dat de Staat de armen voedt, dat de Staat onderwijst, dat de Staat
welvaart verspreidt?' Cort van der Linden was geleidelijkaan steeds meer
opgeschoven naar de linkerkant van de Liberaie Unie, en zou ais minister
van Justitie in het kabinet-Pierson-Goeman Borgesius (1897-1901)
bijdragen aan de sociaie wetgeving van dit kabinet (ongevailenwet,
kinderwetten). Als minister van Binnenlandse Zaken in zijn eigen extraparlementair kabinet (1913-1918) zorgde hij voor invoering van het
aigemeen kiesrecht en voor de onderwijspacificatie. Hij introduceerde
zelfs het begrip 'sociaie zekerheid' 11 •
Een andere Nederlandse liberaie coryfee, M.W.F. Treub, stelde in 1896
dat de staat drie taken heeft. Hij dient de organisatie van maatschappelijke
belangen te bevorderen voor meer 'gelijkheid in de ontwikkelingsvoorwaarden'. Hij moet individuele eigendomsrechten beperken indien
ze in strijd zijn met het aigemeen belang. En hij moet economische
activiteiten aan zich trekken wanneer die in particuliere handen monopolistisch worden 12 • Treub heeft zijn ideeen niet aileen ais schrijver en
hoogleraar gepropageerd, maar ze eerst ais wethouder in Amsterdam en
later ais minister in het kabinet-Cort van der Linden ook in de praktijk
gebracht. Voorai ais wethouder kwam hij met een beleid dat in sterke mate
vooruitliep op het later zo beroemde 'gas- en water-sociaiisme' van de
sociaai-democratische gemeentebestuurders 13 • Dat niet aile liberaien zo
makkelijk aanvaardden - zoais uit de afsplitsingen van de Liberaie Unie
blijkt - dat de staat wel eens nodig kon zijn om liberaie ideeen ais
individuele vrijheid en gelijkwaardigheid van mensen tot gelding te
brengen, is wei begrijpelijk. Het was immers tegen het despotisme van
de vorsten en de daarbij behorende feodaie, dus hierarchisch gestructureerde standenstaat waar het liberaiisme zijn strijd was begonnen. Dit had
geleid tot de in zekere zin dogmatische opvatting dat de staat in principe
tot despotisme voert en dus een bedreiging is voor de individuele vrijheid14 •
Volgens de sociaiisten deugde de staat sowieso niet. Hij was een produkt
van de kapitaiistische onderbouw in de samenleving, zoais Marx had
uitgelegd. Die onderbouw werd gekenmerkt door een produktiewijze
waarin de proletariers ais onderliggende klasse werden uitgebuit door de
heersende klasse van de bourgeoisie. Met de overwinning van de
proletariers in hun klassenstrijd, zou de staat vanzelf afsterven en zou er
een nieuwe bestuursvorm ontstaan, voorspelde Marx, zonder hier echter
een nadere invulling van te geven. De sociaiisten vertolkten deze
zienswijze in hun strijdlied 'De Intemationaie' met de regels 'de staat
verdrukt, de wet is logen'.
Pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw ontwikkelden de sociaai36

democraten een eigen visie op de staat. Dit gebeurde vooral onder invloed
vanhet proefschrift vanhet SDAP-lidjhr.mr. M. vander Goes van Naters
(na de Tweede Wereldoorlog lange tijd fractie-voorzitter van de PvdA in
de Tweede Kamer). Van der Goes van Naters promoveerde bij de
vooruitstrevende liberale jurist H. Krabbe, die in zijn Groningse tijd met
Cort van der Linden (die voor hij naar Amsterdam ging aan de Groningse
universiteit doceerde) en Drucker (later een voorman van de vrijzinnigdemocraten) in de liberale kiesvereniging 'Burgerplicht' zat. Op het rapport
Het staatkundig stelsel der sociaal-democratie dat de SDAP op haar
congres van 1935 aanvaardde, had Vander Goes van Naters groteinvloed.
Hij was vanwege zijn proefschrift door partijleider Albarda in de commissie
die het rapport schreef, gehaald, en fungeerde als haar secretaris. De
nieuwe zienswijze was, dat de staat niet meer een rechtsstaat in de formele
zin kon zijn, maar ook in materiele zin moest zijn met als tweeledige
doelstelling 'bevordering van het stoffelijk en geestelijk welzijn, en
bevordering van de gerechtigheid tegenover een ieder' 15 •
Deze nieuwe zienswijze van de sociaal-democraten kwam tot stand als
een reactie op de crisis van de jaren dertig, zoals in de jaren tachtig van
de vorige eeuw een aantal liberalen tot het inzicht was gekomen dat de
staat een bijdrage kon leveren tot het verwerkelijken van liberale ideeen.
In de hier besproken periode waren er overigens al wei vrijzinnige
sociaal-democraten die in overheidsingrijpen een mogelijkheid tot het
lenigen van sociale nood zagen. Allereerst waren die te vinden onder de
SDAP-raadsleden, en dan vooral de wethouders. Zij voerden een beleid
dat in wezen niet zoveel verschilde van wat Treub tijdens zijn wethouderschap in Amsterdam had gedaan. Maar zij moesten dat wel met grote
regelmaat tegenover hun partij verdedigen, want steeds weer werd op
congressen van de SDAP de wethouderskwestie gesteld. Die hield de
vraag in of socialistische wethouders wei in het college van B&W
mochten blijven zitten als hun niet-socialistische collega's een beleid
voerden dat de SDAP in strijd met haar beginselen achtte.
Toen het SDAP-Kamerlid J .A. Schaper in 1911 met een initiatiefwetsvoorstel voor een tienurige werkdag kwam, moest hij dit vooral in zijn
eigen partij verantwoorden. Zijn verweer tegen de kritiek was dat de
arbeidersbeweging nog te zwak was om met sociale strijd tot arbeidsduurverkorting te komen, en dat daarom een wet nodig was. Vooral in de
socialistische vakbeweging, het NVV, was er minder ideologische
bevlogenheid dan in de SDAP. Het was dan ook niet verwonderlijk dat
uit die kringen het voorstel voor staatspensionering kwam. Het zou lange
tijd mogelijkheden tot samenwerking van vrijzinnige liberalen met sociaaldemocraten geven en speelde dan ook bij de kabinetsformatie van 1913,
waarover later, een belangrijke rol.
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Een interessante overeenkomst tussen liberalen en sociaal-democraten
betrof hun visie op de onderste lagen van de samenleving. In marxistische
taal heetten die 'lompenproletariaat'. Van de mensen die hiertoe werden
gerekend, werd gezegd dat zij aileen de lompen hadden waarin ze gekleed
waren, en geen mogelijkheden hadden om tot een proletarisch bewustzijn
te komen. Dit is een opvatting die lang bij de sociaal-democraten een rol
is blijven spelen. In de jaren dertig - toen deze groepen niet meer als
'lompenproletariaat' maar als 'vijfde stand' werden aangeduid - zei
SDAP-leider ir. J.W. Albarda: 'Eris gekomen een afstand zowel moreel
als intellectueel tusschen onze arbeiders en den vijfden stand' en tot de
laatste rekende hij 'parasieten die steunen op de overheid>~ 6 • Ook de
liberaal S. van Houten had de term 'vijfde stand' al gebruikt om de groep
onder die van de werklieden te duiden. Hij beschouwde deze groep als
het 'laag-proletariaat' dat op de staat parasiteerde. In zijn kritiek op het
orthodoxe liberalisme wees hij er overigens op dat er ook een 'hoogproletariaat' was: parasieten als speculanten, renteniers en renteopstrijkende grondbezitters 17 •
Een andere overeenkomst tussen vnJzmnige liberalen en sociaaldemocraten als geheel betrof het vraagstuk van het kiesrecht. Zij zouden
in hun pleidooi voor een algemeen kiesrecht dicht bij elkaar komen, ook
al voerden ze verschillende argumenten aan. De liberalen waren geneigd
het kiesrecht op te vatten als een mensenrecht. Alleen bij algemeen
kiesrecht zouden de burgers in vrede en vriendschap naast elkaar kunnen
leven. Liberale voorstanders van algemeen kiesrecht brachten daarnaast
staatsrechtelijke argumenten naar voren. Zij achtten het bestaande
censuskiesrecht in strijd met de gelijkheid voor de wet. Omdat in een
constitutionele monarchie ook het volk invloed moet kunnen uitoefenen,
dient een volksvertegenwoordiging een afspiegeling van alle burgers te
zijn, redeneerden zij. De sociaal-democraten gebruikten geen juridische
argumenten. Het algemeen kiesrecht was voor hen noodzakelijk om de
arbeidende klassen ook in het parlement een wapen te geven in hun strijd
tegen de bezittende klasse. Inhet licht van de klassenstrijd zouden burgers
volgens socialisten na invoering van het algemeen kiesrecht niet in vrede
en vriendschap met elkaar gaan samenleven. Meer orthodoxe liberalen
zagen dat aspect wei, en wezen op het gevaar dat algemeen kiesrecht de
weg vrij zou maken voor volksmenners die van kiezers stemvee zouden
maken zodat 'bef, kalot en borrel' de verkiezingen zouden gaan
beheersen. Er was een tegenstelling bij de liberalen tussen gelovigen in
de mogelijkheden van verlicht denken en degenen die meenden dat
redelijkheid is gekoppeld aan welstand en opleiding 18 •
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Voor wat betreft overeenkomsten tussen orthodoxe liberalen en orthodoxe
sociaal-democraten is er- naast de hierboven al vermelde dat beide het
despotisme van de staat vrezen - de opmerkelijke dat zij sociaaldarwinistische opvattingen delen. Het sociaal-darwinisme houdt in dat wat
zich volgens Darwin in de natuur voltrekt - zwakke soorten gaan ten
onder opdat sterke soorten voortbestaan - ook in de samenleving dient
te gebeuren. Ook daar moet een 'struggle for life' zijn om tot een
'survival of the fittest' te kunnen komen. Het sociaal-darwinisme is rond
1880 bij de Engelse ideoloog van het liberalisme Herbert Spencer te
vinden19 • Deze zou zelfs, volgens de Leidse historica Janneke Jansen, het
eerst de uitdrukking 'survival of the fittest' hebben gebruikt, een
uitdrukking die vervolgens door Darwin is overgenomen20 • Spencer keerde
zich tegen sociale wetgeving en tegen elk ingrijpen van de overheid,
omdat dit een kunstmatig en rampzalig behoud van de zwakkeren in de
samenleving tot gevolg zou hebben en daarmee het totstandkomen van een
volmaaktere samenleving zou verhinderen21 •
De vrijzinnig-liberale Treub verzette zich in een reeks artikelen in 1894
tegen sociaal-darwinistische neigingen in het klassieke liberalisme, dat
toen orthodox was geworden. Treub was niet zozeer een tegenstander van
de strijd om het bestaan; hij verweet de socialisten onder meer dat zij de
waarde daarvan niet onderkennen. Wat hij het dan orthodoxe liberalisme
verweet, was dat het de ogen sloot voor het feit dat in die maatschappelijke strijd om het bestaan niet vanzelf de besten winnen, maar juist en
vooral de bevoorrechten. Daarom streed volgens hem het radicaalliberalisme tegen alle ongelijkheden die niet in verschil van persoonlijke
waarde en betekenis hun oorzaak en hun rechtvaardiging vinden, en
streefde het niet naar een gelijkheid waarin dat verschil in persoonlijke
waarde en betekenis miskend zou zijn.
Het sociaal-darwinisme van de socialisten is gebaseerd op de conclusies
die Marx uit zijn analyse van de ontwikkeling van maatschappelijke
stelsels heeft getrokken. Volgens Marx waren er maatschappelijke stelsels
en samenlevingen die aan innerlijke zwakte 'natumotwendig' ten onder
zijn gegaan en zijn vervangen door sterkere. Ook met het kapitalisme zou
dit volgens hem gebeuren, en die ondergang zou vanzelf tot de komst van
het socialisme leiden. De bourgeoisie zou als drager van het kapitalisme
niet in staat zijn om deze ontwikkeling tegen te houden en de zegepraal
van de superieure klasse van de proletariers te- verhinderen. In de hier
besproken periode begon onder socialisten al wel enige ongerustheid te
ontstaan of het proces snel genoeg zou gaan en of de proletariers
voldoende geduld zouden hebben om zich niet bij de bestaande situatie
neer te leggen. Deze ongerustheid leidde er aan de ene kant toe dat de
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proletariers tot de strijd werden opgeroepen, waartoe naast acties en
demonstraties ook de strijdliederen moesten bijdragen. Aan de andere
kant was er het verzet van de 'ware gelovigen in Marx' tegen sociale
hervormingen. Die zouden immers een zodanige verbetering in de situatie
van de arbeiders kunnen brengen, dat zij niet strijdbaar genoeg tegen de
bourgeoisie zouden zijn en in de verleiding zouden komen om slechts te
strijden voor het behouden van het reeds bereikte. De theorie dat het
kapitalisme tot een 'Verelendung' van de arbeiders leidde die hen tot het
bewustzijn van proletariers zou brengen, moest werkelijkheid worden.
Als de 'Verelendung' werd tegengegaan, vreesden orthodoxe marxisten
dat de komst van het socialisme zou worden vertraagd of zelfs verhinderd.
Tot slot is er de wat ambivalente overeenkomst tussen beide politieke
stromingen in hun anti-kerkelijke houding. De overeenkomst is ambivalent
in verband met de houding van de socialisten. Het traditionele standpunt
van de socialisten was gebaseerd op de stelling van Marx dat godsdienst
'opium van het volk' is, waarmee hij duidelijk wilde maken dat arbeiders
door de verdovende werking van de godsdienst van hun bewustwording
als proletarier werden afgehouden. Socialisten konden dus niet gelovig
zijn. Op het SDAP-congres van 1897 kwam er een verandering in dit
standpunt, toen in een motie werd vastgelegd dat 'het kerkgeloof, thans
nog door vele arbeiders aangehangen, geen reden van politiek verschil
behoeft te zijn, omdat alle arbeiders dezelfde ekonomische belangen
hebben'. Wei werd het probleem geconstateerd dat 'burgerlijke
machthebbers in de kerk de arbeiders tegen de arbeiders opzetten en de
kerk tot handhaving van de burgerlijke privileges willen gebruiken'.
Daarom werd het als de taak van de partij gezien 'de politieke en
ekonomische macht der kerk te breken, zonder binnen of buiten haar
kring de godsdienstige meening van iemand te willen kwetsen' 22 • Op
grond van deze motie ging de SDAP zich daarna uitspreken over de
schoolkwestie. De schoolkwestie hield in die tijd de vraag in of de
uitwerking van de vrijheid van onderwijs zoals die in de grondwet van
1848 was vastgelegd, ertoe moest leiden dat niet-openbaar onderwijs door
de overheid moest worden gefinancierd. De liberalen vonden van niet.
Dat standpunt bracht de confessionelen ertoe gezamenlijk de schoolstrijd
aan te gaan met de liberalen.
Met een motie die de SDAP in 1902 op haar congres in Groningen
aannam, en die bekend werd als de Groninger schoolmotie, probeerden
de sociaal-democraten buiten de schoolstrijd te blijven. Hoewel het
socialisme even nadrukkelijk door de kerken was veroordeeld als het
liberalisme, probeerden de socialisten toch om gelovige arbeiders binnen
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hun rijen te krijgen, zoals reeds bleek uit de motie van het congres va.n
1897. In de Groninger schoolmotie spraken ze uit geen bezwaar te hebben
tegen de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, omdat voor
hen de eenheid van de arbeidende klasse vooropstond, en de SDAP deze
eenheid 'tegen geloovige en ongeloovige kapitalisten niet ter willen van
theologische geschilpunten heeft te verstoren'. De motie werd met 72
tegen 33 stemmen aangenomen na een hartstochtelijk en fel debat, want
heel wat socialisten wilden de door hen gehate kerken niet ter wille zijn
in de schoolstrijd23 •
In de praktijk bleven de sociaal-democraten voorstanders van de
openbare school. Ze hadden ook veel aanhang onder de daar werkzame
onderwijzers, waarvan velen betrokken werden bij het scholingswerk van
de SDAP. In de Vereniging voor Volksonderwijs werkten socialisten
vanaf het begin nauw samen met liberalen ter bevordering en ondersteuning van het openbaar onderwijs.
Gelet op deze gang van zaken lag het voor de hand dat Troelstra, die
zich in het bijzonder voor de Groninger schoolmotie had ingezet, zowel
in eigen kring als van de kant van liberalen huichelarij werd verweten.
In de SDAP was het de 'marxistische oppositie' die Troelstra verweet met
die motie geen echt socialistisch standpunt te hebben ingenomen. Uit
liberale kring wees bijvoorbeeld de vrijzinnig -democraat Bos er in 1913,
in een debat met Troelstra, op dat de sociaal-democraten er ondanks de
Groninger schoolmotie prat op bleven gaan dat ze de vertegenwoordigers
van het openbaar onderwijs waren, zodat die motie gewoon 'verlakkerij'
was. Troelstra bleefhierop het antwoord schuldig24 • Hoewel de socialisten
dus zo voorzichtig mogelijk probeerden te manoeuvreren om gelovige
arbeiders niet af te schrikken, kwamen zij in de praktijk toch in antikerkelijk vaarwater terecht. Dat kwam door de antithese, die door de
confessionele partijen werd gepropageerd en waarmee de aanhangers van
niet-confessionele partijen tot 'ongodisten' werden verklaard, maar ook
door het optreden van de liberalen, in het bijzonder bij verkiezingen
(waarover later).
De fervente onkerkelijkheid van de liberalen ontwikkelde zich in de jaren
zeventig van de negentiende eeuw, 'zij het geheel zonder het fanatisme
en de vergaande intolerantie die wij in het Franse radicalisme hebben
opgemerkt', zoals Van Riel schrijft25 • In Frankrijk werd toen tussen
liberalen en hun tegenstanders, de monarchaal gezinde clericalen, de strijd
om het voortbestaan van de republiek als staatsvorm gevoerd, en die strijd
maakte de liberalen daar tot felle tegenstanders van de kerk. In ons land
was er een dergelijke tegenstelling niet. Toch speelden de kerkelijke
veroordelingen van het liberalisme en de politieke praktijk van de
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antithese een belangrijke rol. Onder protestanten bleef de tegenstelling
tussen vrijzinnigen en orthodoxen, zoals die met de godsdiensttwisten
tussen rekkelijken en preciezen tijdens het Twaalfjarig Bestand (16091621) vorm had gekregen, van belang. Veel liberalen hoorden tot de
vrijzinnige richting van de Nederlands Hervormde Kerk, tot haar afscheiding de Remonstrantse Broederschap, of tot niet-calvinistische kerken als
de Doopsgezinde en de Lutherse. Zij hadden een afkeer vanhet orthodoxe
calvinisme. De dogmatisering van hun standpunt in de schoolkwestie
versterkte bij de liberalen hun anti-clericale en soms zelfs anti-kerkelijke
houding. Daamaast was er vanuit de traditie van het rationalisme, dat in
de tijd van de Verlichting is ontstaan en heeft geleid tot het liberalisme,
een intellectuele minachting tegenover de confessionelen. In 1874 wilde
de liberale Ieider Kappeyne van de Coppello door in zijn belangrijke rede
in de Tweede Kamer een anti-kerkelijke houding in te nemen, een
bindmiddel voor de verdeelde liberalen construeren. Hij zei dat nieuwe
denkbeelden in de beschaafde wereld pas konden doordringen als ze de
tegenstand van de kerken hadden overwonnen26 •
De overeenkomsten tussen orthodoxe liberalen en orthodoxe socialisten
hebben uiteraard niet tot een of andere vorm van samenwerking geleid.
Die was alleen mogelijk tussen de respectieve vrijzinnigen. Maar ook die
samenwerking verliep vaak erg moeizaam en geforceerd, en bleef op een
belangrijk moment in 1913 steken door de grote verschillen die er tussen
beide stromingen waren en werden gecultiveerd.
Verschillen
Welke waren die verschillen, die nadere politieke samenwerking
verhinderden en leidden tot de mislukking van de kabinetsformatie in
1913, waarin werd geprobeerd om liberalen en socialisten -die samen
een meerderheid in de Tweede Kamer hadden behaald - in een kabinet
te brengen? In de eerste plaats was er het praktisch-theoretische punt dat
socialisten het particulier bezit wilden opheffen, terwijl dit voor liberal en
volstrekt onaanvaardbaar was. De laatsten waren geen tegenstander van
onteigeningen en beperkingen van individuele eigendomsrechten wanneer
die nodig waren in het algemeen belang, maar van een socialisatie van
particulier bezit wilden zij niet weten.
In de onderhavige periode zwoeren de socialisten nog bij het marxisme,
al hadden ze onderling de nodige ruzie over de precieze invulling daarvan.
De liberalen, en dan vooral de vrijzinningen onder hen, namen intensief
kennis van de voomaamste socialistische theorieen, niet alleen van het
marxisme, maar ook van het Engelse socialisme27 • De vrijzinnige liberalen
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verzetten zich, zoals Treub in zijn tweedelige studie Het wijsgerigeconomisch stelsel van Karl Marx, tegen 'de aprioristische verwachting'
-de afgeleide waarheid uit algemene 'stellingen' -die zij onderkenden
in zowel de ideologie van het 'laissez faire' van de orthodoxe liberalen
als die van de klassenstrijd van de orthodoxe socialisten28 • Opmerkelijk
is de mate waarin vrij zinnige liberalen studie maakten van het socialisme.
Zelfs de geschiedschrijver van het socialisme was een vrijzinnig liberaal,
H.P.G. Quack, wiens zesdelig standaardwerk nog steeds onmisbaar is
voor een studie van de geschiedenis van het socialisme. Bij de socialisten
daarentegen is een dergelijke belangstelling voor het liberalisme niet vast
te stellen.
Er traden ook verschillen tussen liberalen en socialisten op bij de
oplossing van de meer praktische politieke problemen rond de eeuwwisseling. Hierboven is al gewezen op de bereidheid van de socialisten, in hun
Groninger schoolmotie vastgelegd, om de confessionelen tegemoet te
komen bij de oplossing van de schoolkwestie, wat tot grote woede bij de
liberalen leidde. De Radicalen waren daarvoor al kwaad geweest op de
jonge SDAP, omdat die niet bereid was samen met hen heftige strijd te
voeren tegen de ontwerp-Kieswet van VanHouten. Dit was een gematigd
wetsvoorstel van het kabinet -Roell ( 1894-1897), dat hiermee kwam nadat
een radicaal voorstel van Tak van Poortvliet dat dicht in de buurt van
algemeen kiesrecht kwam, was verworpen, en het kabinet-Van TienhovenTak van Poortvliet (1891-1894) daarop was gevallen. De socialisten
wilden wel een grondwetswijziging die algemeen kiesrecht mogelijk
maakte, maar waren ondertussen bereid elke verbetering van het kiesrecht
te ondersteunen.
Ook voor wat betreft het staatspensioen deed zich een dergelijk verschil
voor. Zowel vrijzinnige liberalen als socialisten pleitten voor een
staatspensioen. Zo kwam er in 1895, op voorstel van het liberale Tweede
Kamerlid B.H. Heldt, een Staatscommissie om onderzoek te doen naar
de opbouw van een ouderdomsvoorziening. De socialistische vakbonden
begonnen echter in 1896 met een actie voor een staatspensioen, te
fmancieren uit de algemene middelen. Hoewel genoemde Staatscommissie
onderling verdeeld bleef en niet met een aanbeveling voor een wetsvoorstel kwam, waren haar leden eensgezind in de afwijzing van een
staatspensioen zoals door de socialisten geeist29 • Toen in 1916 de
vrijzinnige liberaal Treub, minister in het extra-parlementaire kabinet Cort
van der Linden, een ontwerp-ouderdomswet waarin het staatspensioen
werd geregeld, onvoorwaardelijk verbond met een ontwerp-pensioenbelasting dat voor de middelen voor het staatspensioen moest zorgen, werd dit
antwerp op voorstel van de sociaal-democraat J.H. Schaper verworpen.
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De socialisten bleken in dit geval minder pragmatisch dan bij de kieswetVan Houten en trokken tegen Treub op samen met de principiele
tegenstanders van een staatspensioen aan de rechterzijde van de Kamer.
Treubs opvolger, de eveneens vrijzinnige liberaal C. Lely, kwam daama
met een voorstel om degenen boven de 70 jaar die niet in het onderhoud
van henzelf of hun gezin kunnen voorzien, een uitkering te geven.
Ditmaal waren de socialisten meer praktisch ingesteld. Zij gingen hiermee
akkoord.
Tenslotte was er in deze periode het verschil in ontwikkeling van de
partijvorming van beide stromingen. Terwijl de socialisten vrijwel
constant verwikkeld waren in felle ideologische discussies die vaak een
uiterst persoonlijk karakter hadden, probeerden de liberalen over hun
onderlinge verschillen in opvattingen heen, ook alleidden die tot breuken
in hun organisatie, tot enige vorm van samenwerking te komen. Wel
waren de vrijzinnigen in beide stromingen er bijzonder op gespitst het
onderscheid in het grensgebied tussen liberalisme en socialisme in stand
te houden, uit angst in eigen kring als 'verrader' te worden gebrandmerkt.
Dithield de beide stromingen uiteindelijk duidelijk van elkaar gescheiden,
zodat de ontwikkelingen binnen de stromingen niet anders dan apart
beschreven kunnen worden.
De oprichting van de SDAP in 1894 maakte meteen de vraag acuut in
hoeverre meedoen aan het parlementaire werk als onderdeel van de strijd
voor het socialisme, niet corrumperend zou werken als sociaal-democraten
mede-verantwoordelijk zouden worden voor overheidsbeslissingen. De
SDAP-Kamerleden bleven weliswaar demonstratief thuis bij de opening
van de Staten-Generaal op Prinsjesdag, maar daama namen ze gewoon
deel aan de besluitvorming en de wetgevende arbeid van de Kamer. Hoe
moeilijk en gevoelig dit alles lag, blijkt uit een incident dat zich op het
SDAP-congres van 1898 voordeed. De Amsterdamse afdeling had er uit
de pers kennis van genomen dat het SDAP-Kamerlid ir. H.H. van Kol,
een politiek tegenstander -de priester Nolens- had gelukgewenst met het
sociale karakter van diens rede. De afdeling vond dat Van Kol 'de
ontboezemingen van den heer Nolens met meer enthousiasme ontvangen
had dan ze verdienden'. Van Kol reageerde daar verbeten op, en zei dat
een dergelijke opmerking 'den ouden kanker' had 'die elken tegenstander
verdacht maakt'. Troelstra, Van Kols mede-Kamerlid voor de SDAP,
mengde zich snel in de discussie, die een ruzie-achtig karakter kreeg. Hij
deed dat op een manier die doet denken aan de rede die Shakespeare
Antonius liet houden over Julius Caesar en waarbij met Churchill
geconcludeerd kan worden dat men met zulke vrienden geen vijanden
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meer nodig heeft. Troelstra begon met het prijzen van het vriendelijke
karakter van Van Kol, en vervolgde toen: 'Volkomen waar is wat Van
Kol zegt: wij strijden niet tegen personen, maar tegen een klasse, en
indien bewoners bij hunklasse blijven, moeten wij ze beschouwen als deel
van hun klasse. Vriendelijk tegen hen optreden is een principiele fout,
want( ... ) door aile omhulsels heen moeten wij met koelen blik en klaar
verstand hen ontdekken en tegen hen den moker hanteeren ... '. Van Kol
liet het er verder maar bij 30 .
Bij de Groninger schoolmotie ontstond er ruzie over de vraag of de
voorstanders niet het social is me verrieden door de 'christelijken' toe te
staan de arbeiderskinderen te vergiftigen met de godsdienst, die immers
'opium van het volk' was. Bij de spoorwegstaking in 1903 laaide er
opnieuw een ruzie op, toen Troelstra het verwijt kreeg het socialisme te
hebben verraden door niet volledig achter de staking tegen de antistakingswetten van het kabinet -Kuyper te gaan staan. Al deze ideologische
twisten leidden tenslotte op het Deventer-congres van 1909 tot het vertrek
uit de SDAP van degenen die zichzelf als de beste behoeders van het
marxistisch erfgoed beschouwden, de ultra-orthodoxe communisten. Er
kwam daarna enige rust in de SDAP, waardoor zonder veel problemen
een nieuw beginselprogram op het Leidse partijcongres van 1912 kon
worden aangenomen. Maar in 1913 barstten de ruzies weer los nadat de
SDAP het aanbod kreeg aan een kabinet met de liberalen deel te nemen
(hierop zal aan het eind van deze bijdrage nader worden ingegaan). En
toen Troelstra bij de mobilisatie van 1914 in de Tweede Kamer zei dat
nu de nationale gedachte het internationale gevoel van de socialisten
tijdelijk zou overheersen, bleven de sociaal-democraten vrijwel de gehele
Eerste Wereldoorlog op hun congressen over dit standpunt bekvechten.
Socialisten waren wei van de wereld, in de zin dat zij feitelijk aanwezig
waren, maar zij wilden niet in de wereld zijn, dus daarin participeren. In
het geweld van al deze ideologische twisten sneuvelden twee prominente
sociaal-democraten. Dat waren de al eerder genoemde Van Kol en de
predikant G.W. Melchers, die in 1901 het derde SDAP-Kamerlid was
geworden. Opmerkelijk is dat beiden vrijmetselaars waren. Zij trokken
zich als vrijzinnige socialisten terug uit de loopgraven van de politieke
strijd, maar bleven wel aan de SDAP verbonden. Melchers werd een van
de oprichters van De Centrale, de tot de 'rode familie' behorende
verzekeringsmaatschappij die veellater zou opgaan in Reaal.
Het districtenstelsel dat tot de verkiezingen van 1918 in Nederland gold,
was een voorname zo niet de enige noodzaak voor de liberalen om over
hunonderlinge tegenstellingen heen samen te werken. Immers, aileen wie
in een kiesdistrict de meerderheid van de kiezers achter zich kreeg, kwam
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in de Tweede Kamer. Vooral de opkomst van de confessionele partijen,
die bij naverkiezingen (nodig als in de eerste stemmingsronde geen van
de kandidaten een meerderheid had verworven) over hun tegenstellingen
van hervormd tegenover gereformeerd en calvinist tegenover roomskatholiek heen stapten, dwong de liberalen tot samenwerking. In 1885
richtten ze gezamenlijk de Liberale Unie op. In 1889 begon echter in
Amsterdam al de uittocht van de Radicalen, die in 1892 de Radicale Bond
stichtten. Waarschijnlijk bracht dit de Unie wat naar links, want zij kwam
met een 'hervormingsprogram' waarin ze zich onverkort uitsprak voor
sociale hervormingen. Dit had tot gevolg dat de orthodoxen, onder de
naam Oud- of Vrije Liberalen, de Unie in 1894 verlieten. Voor veel
vrijzinnige liberalen was de Unie echter nog niet links genoeg en in 1897
kwam er een aparte club van Kamerleden met als aanduiding 'vrijzinnig
democratisch'. Die werd de aanzet tot de oprichting van de Vrijzinnig
Democratische Bond in 1901. Voor de Kamerverkiezingen van 1905
kwam er nauwere samenwerking tussen de VDB en de Unie. En dit leidde
er in 1906 toe dat de orthodoxen ook een eigen organisatie gingen
oprichten, de Bond van Vrije Liberalen.
Voor de verkiezingen van 1913 begonnen de drie liberale groeperingen
elkaar af te tasten op nadere samenwerkingsmogelijkheden. Er kwamen
'samenwerkingsconferenties'. Het was de vrijzinnig -democraat dr. D. Bos
die erin slaagde een manifest op te stellen waar aile drie de groeperingen
zich in konden vinden. Er werd overeenkomst bereikt over het algemeen
kiesrecht, over het staatspensioen en over de gezamenlijke bereidheid de
sociale kwestie met hervormingen aan te pakken31 • Zodoende gingen de
liberalen in 1913 als 'Vrijzinnige Concentratie' de verkiezingen in.

Geen samenwerldng over de grens
Door het districtenstelsel waren ondertussen bij de naverkiezingen
liberalen en socialisten ook gedwongen hun wederzijdse tegenstellingen
te heroverwegen. Een nadere samenwerking zat er niet in. Dat bleek in
het bijzonder toen rond 1890 in de noordelijke provincies vrijzinnige
liberalen en sociaal-democraten gingen samenwerken in de 'Volkspartij',
met het algemeen kiesrecht als gemeenschappelijk program. Er waren hier
reele kansen voor een progressieve volkspartij, maar die werden door de
sociaal-democraten snel om zeep gebracht. De kroniekschrijver van de
Nederlandse sociaal-democratie W.H. Vliegen, zelf een enigszins
vrijzinnig sociaal-democraat en jarenlang horend tot de leiding van de
SDAP, onderkende het probleem beter dan de vrijzinnig-liberalen. Hij
schrijft dat de Radicalen in 1894 verheugd waren over de oprichting van
de SDAP, omdat ze parlementaire samenwerking met deze sociaaldemocraten mogelijk achtten voor de praktische politiek van sociale
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hervormingen. Maar zij vergisten zich, immers: 'Dat de sociaaldemocraten, behalve hervormers, ook revolutionairen waren, die
doeleinden nastreven welke over de grens van de mogelijkheden der
kapitalistische maatschappij heen gaan, zou pas in een veellater stadium
last opleveren' 32 • Vliegen beschrijft in zijn kroniek wat er zich tussen
liberalen en sociaal-democraten afspeelde bij naverkiezingen. In 1897
werden Troelstra en Van Kol bij naverkiezingen gekozen met stemmen
van de liberalen. Die kozen liever een socialist dan een anti-revolutionair
of een rooms-katholiek. Omdat de liberalen niet zo centraal georganiseerd
waren als de sociaal-democraten, gaf de partijleiding niet zulke precieze
opdrachten aan haar kiezers als die van de SDAP. De laatste gaf in 1901
als parool dat haar leden bij naverkiezingen aileen op die 'burgerlijke
kandidaten' mochten stemmen die voor een grondwetswijziging om tot
algemeen kiesrecht te komen, waren. Als zulke liberalen er niet waren,
dan werd onthouding voorgeschreven. Bij de daarop volgende verkiezingen, die van 1905 en 1909, deed zich hetzelfde verschijnsel voor.
Liberalen stemden bij naverkiezingen op een socialist, omdat zij die als
onkerkelijk zagen, terwijl liberale kandidaten aileen de stemmen van
sociaal-democraten kregen als ze zich voor een grondwetswijziging
hadden ingezet. Bij de verkiezingen van 1913 ging de SDAP nog verder.
Zij legde bij de naverkiezingen aan de kandidaten van de Vrijzinnige
Concentratie vragen voor die ze schriftelijk op een juiste wijze moesten
beantwoorden om de steun van de SDAP te kunnen krijgen. Die vragen
betroffen het algemeen kiesrecht en het staatspensioen. Vrijwel aile
'vrijzinnige' kandidaten deden dat en werden vervolgens door het
partijbestuur van de SDAP aanbevolen. Links won die verkiezingen met
37 zetels voor de Vrijzinnige Concentratie en 18 voor de SDAP33 •
De houding van de Vrijzinnige Concentratie was daarna gelijk aan die van
de Radicalen bij de oprichting van de SDAP in 1894 volgens de
beschrijving van Vliegen. De vrijzinnig-democratische leider Bos kreeg
de opdracht voor een kabinetsformatie, en hij richtte zich meteen tot
Troelstra met het verzoek de SDAP daaraan te laten deelnemen. 'Het
nieuwe ministerie heeft een beperkte taak te vervullen, bestaande in het
totstandbrengen van diehervormingen, welke de Vrijzinnige Concentratie
en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij thans in de allereerste plaats
wensen en dat, voor zover daarover bij de laatste algemene verkiezingen
eenstemmigheid is gebleken', schreef hij aan Troelstra. Die hervormingen
waren algemeen kiesrecht en de daarvoor noodzakelijke grondwetswijziging, en invoering van het staatspensioen. Bos bood de SDAP drie
ministerzetels aan, zonder aan te geven welke ministeries de partij zou
krijgen.
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De sociaal-democraten raakten over dit aanbod in opperste verwarring.
Er was echter een precedent voor de situatie waarin ze terecht waren
gekomen. Hun onderlinge discussie, die al gauw weer op ideologische
ruzies uitliep, ging over de vraag of ze zich aan dat precedent moesten
conformeren of niet. In 1899 was de Franse socialist E.A. Millerand
toegetreden tot wat in het socialistische jargon heet het burgerlijke
kabinet-Waldeck-Rousseau. Hierover ontstond grote beroering in de
intemationale wereld van socialisten. In 1900 nam het congres van de
Intemationale in Parijs een resolutie aan waarin deelname van socialisten
aan kabinetten met burgerlijke partijen in beginsel uitgesloten werd, maar
wel in speciale omstandigheden aanvaardbaar werd geacht34 • De vraag
waar de SDAP in 1913 voor stond, was of er in dit geval zodanige
speciale omstandigheden waren, in de zin dat er zonder deelname van de
SDAP aan een kabinet-Bos geen algemeen kiesrecht en geen staatspensioen zou komen, of dat die deelname niet nodig was om beide verlangens
gerealiseerd te krijgen. Behalve deze principiele vraag was er bij de
sociaal-democraten ook de angst dat de eigen aanhang van de partij
vervreemd zou raken en zou wegtrekken naar de 'marxistische' partij die
na de breuk op het Deventer congres was ontstaan. Troelstra tilde hier
zwaar aan, maar Vliegen meende: 'De partij is niet van kraakporselein'.
Er kwamen conferenties van de partijtop met wisselende meerderheden
over wel of niet aanvaarden van het aanbod van de formateur. Tenslotte
werd er een buitengewoon congres gehouden in Zwolle om een standpunt
te bepalen. Daar besloot de SDAP met 375 tegen 320 stemmen het aanbod
van Bos af te wijzen, maar wel van elke regering voorstellen betreffende
het algemeen kiesrecht en het staatspensioen te steunen. Bos wilde met
niet meer dan een dergelijke gedoogsteun van de SDAP geen kabinet
vormen. Er kwam uiteindelijk een extra-parlementair kabinet onder
Ieiding van de vrijzinnige liberaal Cort van der Linden. Dit maakte de
invoering van het algemeen kiesrecht mogelijk, maar zag zijn voorstellen
voor een staatspensioen door de rechtse meerderheid van de Eerste Kamer
geblokkeerd. Tijdens de verwikkelingen in de SDAP over het aanbod van
Bos waren er in enkele districten nieuwe verkiezingen nodig, omdat zoals vaker gebeurde - sommige kandidaten in twee districten tegelijk
waren gekozen. Als ze een district aanvaardden, moest er in het andere
een nieuwe verkiezing komen. Hierbij gingen voor de SDAP twee van
de vijf gewonnen zetels verloren. Dat was kennelijk de prijs voor het
instandhouden van de leer.
Terwijl juist de vrijzinnig-liberalen bij de totstandkoming van de SDAP
een sociaal-democratie verwachtten waarmee voor het oplossen van
nijpende sociale en politieke problemen in ons land kon worden
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samengewerkt, bleek de liefde tenslotte van een kant te komen. De
sociaal-democraten bleven ondanks hun nieuwe stap ook na 1894 vooral
met zichzelf en hun leer bezig. Een vriendelijk commentaar dat bij de
oprichting van de SDAP verscheen in de Amsterdammer, het dagblad van
de Radicalen, werd door de sociaal-democraten afgedaan als een
'angstkreet, welken de oprichting van de Arbeiderspartij aan het hoofdblad
onzer bourgeoisie uitperst'. Verzoeken om samenwerking van de kant van
de vrijzinnig-liberalen aan de sociaal-democraten, werden gezien als niet
anders 'dan een toegeven aan de eischen der arbeiders om des te langer
het kapitalistisch stelsel te kunnen behouden' 35 •
Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef dit zo. In de landelijke politiek
hielden de sociaal-democraten zich in de praktijk aan het standpunt van
Troelstra dat de nationale gedachte de nationale geschillen diende te
overheersen, maar hiertegen werd op de partijcongressen nog behoorlijk
geopponeerd. Op gemeentelijk niveau bleef de ideologische problematiek
zoals die bij de kabinetsformatie van 1913 bepalend was geweest, de
discussies beheersen. De SDAP-wethouders droegen een medeverantwoordelijkheid voor de moeilijke problemen die zich door de oorlog
vooral in de steden bij de arbeidersbevolking voordeden. Doordat de
wethouders bleven zitten, bevorderden zij dat de SDAP langzaam een
'gouvemementeel' karakter kreeg. Maar de spanning tussen het dogma
van de leer die de overwinning van het socialisme voorspelde en de
werkelijkheid van de politieke verhoudingen en de sociale problemen,
bleef nog vele jaren doorwerken.
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DE LIBERALE KIJK OP HET VERFLETSEN
VAN DE SDAP
Over de kloof tussen LSP en SDAP
in het interbellum
P.G.C. van Schie
De liberalen gingen de verkiezingen van 1918 verdeelder dan ooit in. Hun
kiezersaandeel werd gehalveerd en verspreidde zich over maar liefst zeven
partijen, elk van uiterst geringe omvang. Een lichtpuntje in de duistemis
was dat de beroerde uitkomst van de verkiezingen de aanzet vormde tot
besprekingen over een eenheidsformatie. In 1921 verenigden aile
liberalen, op de vrijzinnig-democraten na, zich in de Vrijheidsbond, die
in de jaren dertig onder de naam Liberale Staatspartij (LSP) opereerde.
Historici hebben deze partij grotendeels genegeerd. Als ze er al aandacht
aan schonken, dan deden ze haar af als een club van heren zonder gevoel
voor de om hen heen veranderende wereld, socialistenvreters tout court.
Alleen al het zien van een rode vlag zou in de hersens van deze heren een
chemische reactie teweeg hebben gebracht, die hun gelaat een eendere
kleur bezorgde. In deze bijdrage wordt onderzocht wat er van dit
(voor)oordeel waar is. Waren de liberalen inderdaad zo afkerig van de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), dat het proces waarin
deze partij zich van een revolutionair-marxistische tot een gematigd
democratische partij omvormde, hun ontging?

De revolutionaire opwelling van de SDAP
De SDAP was in 1894 opgericht met de uitdrukkelijke wens de parlementaire weg te bewandelen, maar daamaast hield de partij de
revolutionaire optie open. Ook het uittreden in 1909 van de meest
extreme vleugel, de latere communisten, deed daaraan niets af. In het
beginselprogram van 1912 benadrukte de SDAP nog eens haar gebondenheid aan de marxistische klassenstrijd. Of die strijd met geleidelijke
hervormingen beslecht kon worden of dat wellicht naar geweld diende te
worden gegrepen, daarover waren de socialisten het onderling niet eens.
In de praktijk leek het echter allemaal mee te vallen. De SDAP was wei
radicaler dan de andere grote partijen, maar er leek geen gevaar te
bestaan dat de in liberale oren vaak onaangenaam klinkende toekomstretoriek zou leiden tot het werpen van stenen in het kabbelende beekje van
de Nederlandse politiek. Totdat in de herfst van 1918 in Duitsland en in
andere Middeneuropese Ianden de revolutiegolven hoog opsloegen. Op
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de koppen ervan zag SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra- die ai eerder
de Russische Revolutie een inspirerend gebeuren had genoemd 1 - ook in
Nederland kansen voor een revolutie. Op 11 november riep hij voor een
menigte in Rotterdam uit: 'De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans
de politieke macht. Zij zai zich moeten konstitueeren ais een revolutionaire macht' 2 • Een dag later in de Tweede Kamer eiste de socialistenleider van de regering dat ze afstand van de macht zou doen. In gevai van
weigering, sloot hij niet uit dat geweld zou worden gebruikt: 'Wanneer
het verlangen, dat er geen geweld zai komen, aileen is te bevredigen,
doordat wij niet laten gelden datgene wat ons bezielt en wat het
oogenblik ons mogelijk maakt naar onze vaste overtuiging, dan plegen
wij verraad jegens onze eigen zaak, jegens de klasse welke achter ons
staat, jegens den vooruitgang enjegens het Nederlandsche volk' 3 • Maar
de sociaiistische aanhang bleef thuis en de vele massa-demonstraties
die wel plaatsvonden, waren aanhankelijkheidsbetuigingen aan het gezag
en aan het Oranjehuis. Ret Nederlandse volk zette Troelstra in zijn
hemd.
Deze episode had verstrekkende gevolgen voor de verhoudingen binnen
de SDAP- waarover dadelijk meer- en voor de positie van de SDAP
in het politieke veld. Troelstra' s optreden werd door de andere partijen
eensgezind veroordeeld. Van de liberaien verklaarde Rink, de voorman
van de Liberaie Unie, dat hij zich in veel van de door sociaai-democraten
gewenste praktische sociale hervormingen kon vinden, maar dat deze
aileen langs wettelijke weg tot stand mochten komen. Ook de leider van
de vrij -liberaien (de meest klassiek-liberaie stroming), Dresselhuij s, wilde
wel meewerken aan sociaie hervormingen, maar niet zolang Troelstra met
geweld bleef dreigen. En Treub, de oud-vrijzinnig-democraat die
inmiddels de Economische Bond aanvoerde, zei dat revolutie maken in
een democratisch land ais Nederland was ' ... alsof iemand, die kiespijn
heeft, om eraf te komen zich laat guillotineren' 4 •
Bestond de eerste reactie nog uit een mengeling van meegaandheid voor
wat betreft de praktische doelstellingen en afwijzing van de methoden,
daarna zat de schrik er voor jarenlang pas goed in. Was in november
1918 immers niet gebleken hoezeer de SDAP loerde op een kans om met
geweld de macht te grijpen? Oh ja, Troelstra erkende achteraf de
machtsverhoudingen 'niet geheel juist' te hebben ingeschat. Maar wat dan
ais de machtsverhoudingen gunstiger waren? Hoe kon je met iemand in
de keuken gaan staan die je nu- vergeefs -had trachten aan te vailen met
een lepeltje, maar erop wachtte tot hij het vleesmes te pakken kon krijgen?
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Ook op de verhoudingen binnen de SDAP had de episode haar
weerslag. De twee vleugels die de partij samen droegen, kwamen scherper
tegenover elkaar te staan. De revolutionaire vleugel moest weliswaar
erkennen dat Nederland nog niet rijp was gebleken voor de revolutie,
maar het grote moment zou later zeker aanbreken. Tot die tijd hoefden
socialisten medewerking aan hervormingen niet te schuwen, maar dat
mocht de aandacht niet afleiden van de veel wezenlijker buitenparlementaire strijd. De reformistische vleugel vond de revolutie-poging een
dwaasheid en wilde Nederland met kleine stapjes hervormen, binnen het
kader van de door hem gewaardeerde parlementaire democratie. Zulk
continu gesleutel zou volgens deze vleugel in een betere, socialistische
maatschappij resulteren5 •
Om een scheuring in de partij te voorkomen, werd op het partijcongres
in 1919 een 'eenheidsmotie' geformuleerd. De SDAP verklaarde hierin
dat ze voor wettelijke en democratische strijdmiddelen opteerde, maar ze
sloot niet uit dat ze, als zich een revolutionaire situatie zou voordoen, met
buitenwettelijke middelen de macht tot zich zou trekken. Of ze dat zou
doen, hing af van de mate waarin steun zou kunnen worden gevonden6 •
De motie was een compromis, waarin elke vleugel kon lezen wat hij
wilde, en dit dan ook deed.
Socialisatie
In de loop van de jaren twintig kregen de reformisten de overhand in de
SDAP. De marxistische idealen werden niet opgegeven, maar dienden
langs democratische weg te worden verwezenlijkt. De overwinning van
het socialisme werd - geheel volgens het marxistische denkpatroon gezien als '... historisch noodzakelijk, de socialisten belichamen de
wezenlijke maatschappelijke behoeften van het volk, behalve natuurlijk
die van de bourgeoisie die er door haar heerschappij tot nu toe in slaagde
de volksmeerderheid een vals bewustzijn op te dringen. Maar kunnen de
socialisten eenmaal beginnen met hun sociale revolutie, dan zullen het
volk vanzelf de schellen van de ogen vallen' 7 • Een van de breekijzers naar
de socialistische maatschappij was de 'socialisatie'. Begin 1920bracht een
socialisatiecommissie van de SDAP een rapport uit, waarin werd
aanbevolen (voorlopig) een deel van de produktiemiddelen in gemeenschapshanden te brengen. De verspilling die inherent zou zijn aan het
kapitalistische produktiesysteem, kon volgens de commissie worden
vermeden als de produktie rationeel werd gepland, onder toezicht van de
overheid en van een raad waarin arbeiders en consumenten mede
vertegenwoordigd zouden zijn8 •
Zo'n onder de studeerlamp bedachte uitschakeling van de marktwerking, werd door de liberalen als onrealistisch van de hand gewezen. Nog
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voor het uitkomen van het SDAP-rapport stak de vrij-liberale leider
Dresselhuijs de draak met de socialisatie-eis: 'Men zou natuurlijk nog veel
economischer handel en, indien men uit een reusachtigen poteen maaltijd
kookte voor alle Nederlanders, hetzij hutspot of groene erwten of wat
ook. Dat zou een uitstekend voedsel kunnen zijn. Maar wat zien wij nu
voor een verschijnsel? Dit ... dat, terwijl op het oogenblik geklaagd
wordt, en misschien te recht, over de mogelijkheid of niet-mogelijkheid
van voldoende voeding, tot de gaarkeukens, in Amsterdam, in Rotterdam
enz. niemand zich meer wendt, omdat men liever thuis zijn eigen potje
kookt, naar eigen smaak, veel oneconomischer, veel duurder, met veel
meer gas, omdat men daar tien maal de voorkeur aan geeft boven den
dogmatischen hutspot, dien de socialisatie hun wil opdisschen' 9 • In 1923
bracht de Vrijheidsbond een rapport uit waarin werd betoogd dat
socialisatie de vermeende verspilling van het kapitalisme niet zou
tenietdoen, maar juist in de hand zou werken. De ervoor benodigde groei
van het aantal ambtenaren en de omslachtigheid van de kunstmatig
gevoede produktie, maakten het stelsel onnodig duur. Hiertegen zou ook
niets kunnen worden ondernomen, omdat onder een gesocialiseerde
bedrijfsvoering niemand direct belang heeft bij het drukken van de
kosten10 • Volgens de liberalen was het de socialisten ook niet zozeer om
de meest efficiente produktiewijze te doen, als om gevoelens vanjaloezie
te bevredigen. 'De socialisatie berust op deze gedachte ... : beter allen arm,
dan betrekkelijke welvaart voor een deel en meerdere welvaart voor een
ander deel der bevolking' 11 •
Het ontstaan van de Onafhankelijk Socialistische Partij
Dat de SDAP op den duur de meerderheid van de bevolking achter zich
zou krijgen, stond voor de socialistische leiders buiten kijf. Totdat het
zover was, kon eventueel in een 'democratische' coalitie worden
samengewerkt met de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) en de
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). De SDAP hield zich voor zo'n
coalitie beschikbaar, zonder al te happig te willen overkomen. Gezien de
afwerende reflex van de RKSP, was de kans op totstandkoming van een
'democratische' coalitie overigens klein. Aileen in november 1925 leek
het er even van te komen, to en de vrijzinnig -democraat Marchant met een
formatie-opdracht werd belast. Zijn poging strandde op de onwil van de
RKSP.
Een 'democratische' coalitie was voor de liberalen een schrikbeeld.
Voor de verkiezingen van 1925 voorspelde het liberale partijblad: 'Als
de sociaal-democraten en hun vrijzinnig-democratische trawanten dezen
zomer in macht toenemen, dan zullen zij, al of niet officieel verbonden met een deel der rechterzijde, Vadertje-Staat nog in zijn bemoeizucht
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stijven .. .' 12 • Bovendien wilden de liberalen niet geloven dat de SDAP
revolutionaire methoden zou hebben laten varen. Nog altijd hoopt deze
partij garen te spinnen bij het doelbewust aanwakkeren van de ontevredenheid onder de bevolking, becommentarieerde De Vrijheid de.socialistische
verkiezingswinst in 1925. Het feit dat Troelstra hetzelfde jaar de politiek
verliet, zou daar wei geen verandering in brengen:
'Nude forsche zweep van Troelstra
Aan diens handen is ontsnapt,
Dient het zwaaien van dien geesel
Door een ander opgeknapt,
Want de felheid van de soci' s
Moet voortdurend opgepookt,
Daar de basis van hun willen
Met de werk'lijkheid niet strookt' 13 •
Het liberale partijblad had vakbondsleider Stenhuis voor ogen als de man
die de zweep van Troelstra ovemam. Maar het liberale dagblad Het
Vader/and wees erop dat de nieuwe SDAP-leider, Johan Willem Albarda,
de representant was van een andere vleugel, en voegde daaraan toe: 'De
pogingen van den Hr. Albarda om zijn partij ministrabel te maken zullen
echter met dubbele kracht moeten worden voortgezet' 14 .
Zoals hierboven al is opgemerkt, was de RKSP vooralsnog niet bereid
met de socialisten in een kabinet te gaan zitten. Evemnin boekte de SDAP
veel vorderingen bij verkiezingen. De frustratie hierover leidde tot zware
kritiek van de socialistische linkervleugel. Deze meende dat de SDAP
nooit katholieke arbeiders voor zich leon winnen als ze zich bleef optutten
in de hoop bij de RKSP-leiding in de smaak te vallen. Het schoonheidsmasker moest eraf en de RKSP behoorde fel te worden aangevallen. Dan
zouden de katholieke arbeiders begrijpen hoezeer zij tot nu toe waren
misleid, en zouden zij de socialistische rijen komen versterken. Niet dat
de SDAP moest wachten tot aile arbeiders tot haar gekomen waren. In
de ogen van de revolutionaire oppositie binnen de partij was de
economische crisis, die het Westen na de beurskrach van 1929 teisterde,
de laatste stuiptrekking van het kapitalisme. Nu moest de socialistische
beweging door directe acties de genadeslag geven 15 • Maar, constateerde
de linkervleugel, de socialistische leiders verzuimden dit te doen. Daarom
stelde deze vleugel begin 1932: 'deze Ieiding, die inalle opzichten gefaald
heeft, mag niet !anger aan het hoofd der partij staan>~ 6 •
Tot dan toe was de SDAP-leiding vrij coulant geweest, maar nu was
voor haar de maat vol. Op het paascongres van 1932 diende het
partijbestuur een resolutie in, die agressief geweld afwees en gelastte dat
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de eigen bladen van de linkervleugel werden opgeheven. Met bijna 80%
van de afgevaardigden v66r werd de resolutie aangenomen. De verslagen
revolutionairen liepen weg en richtten de Onafhankelijk Socialistische
Partij (OSP) op.
In liberale kring vonden enkelen dit een hoopvol teken. Zo concludeerde het dagblad Het Vaderland dat de kans dat de SDAP tot revolutionaire
daden zou overgaan, was verminderd, hetgeen 'winst' was te noemen.
Al moest de moeilijke eindstap nog worden gezet, de SDAP was 'ietwat
meer ministeriabel' geworden 17 . Maar bij de meeste liberalen overheerste
toch de scepsis. Niet alle linksen waren immers uit de SDAP getreden.
En ook de meer rechts-gerichten binnen die partij zouden geen principiele
bezwaren tegen een greep naar de macht hebben. Ze vonden aileen het
tijdstip nog niet daar en wilden niet onnodig arbeidersbloed vergieten. De
SDAP leek zich nu wel wat gematigd te hebben, maar zou in tijden van
crisis waarschijnlijk de steven weer naar links wenden 18 • Volgens
sommige liberalen was het socialisme zelfs principieel gelijk te stellen aan
het communisme, omdat beide het individu met dwang aan de gemeenschap wilden onderwerpen. Deze liberalen meenden: 'Het eenige verschil
kan hierin bestaan dat het aantal slaven verschilt ... ' 19 •
Het defensievraagstuk
Het defensievraagstuk was voor veelliberalen een belangrijk ijkpunt voor
de betrouwbaarheid van de SDAP. De SDAP streefde eenzijdige
'nationale ontwapening' na. Ze zag uitgaven voor leger en vloot als
geldsmijterij ten behoeve van het 'militarisme'. Dit standpunt was de LSP
een doom in het oog. Deze partij achtte een sterke defensie noodzaak en
bestreed de gedachte dat de socialistische ontwapeningseis doorpacifisme
was gei:nspireerd. Want als de socialisten zo tegen de toepassing van
geweld in de politiek waren, waarom stonden ze dan, in de vorm van de
klassenstrijd, een burgeroorlog voor? Juist de klassenstrijd was, aldus de
liberalen, de sleutel tot het ware motief van de socialistische ontwapeningsdrift. Het leger is in dit leerstuk een instrument van de staat, die in
handen is van de klasse-vijand. 'Begint men dit machtsmiddel af te breken
en ontketent men als dit ongeveer is gelukt een revolutie; dan heeft men
de meeste kans van slagen' 20 •
Nauw hieraan gerelateerd was de kwestie van de 'dappere ongehoorzaamheid'. Het ging hierbij om de houding die de SDAP wilde innemen
in het geval dat Nederland mobiliseerde. In 1927 kondigde Van
Zadelhoff, de militaire specialist van de socialisten, in de Tweede Kamer
aan: 'als er oorlog komt, zullen wij probeeren door massale dienstweigering, desnoods door algemeene werkstaking, dien onmogelijk te
maken' 21 • Drie jaar later verklaarde fractievoorzitter Albarda: 'dat,
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wanneer de regeringen de misdaad van den oorlog zouden ontketenen,
daartegen elk doelmatig middel geoorloofd is, ook al valt het ver buiten
het wettelijk geoorloofde' 22 •
Zie je wel, dacht men in LSP-kring, de socialisten zitten er gewoon
op te wachten tot de situatie hun de gelegenheid geeft het wettig gezag
omver te werpen. Het LSP-partijblad toonde zijn woede over zulk
landverraad met het rijmpje:
'Hollands vlag, je wordt m'n vloermat
Als een vijand nader rukt
En een inval in deez' landen
Door mijn toedoen mee gelukt
'k Haal hem in, hij krijgt mijn huis
Tot mijn eigen vrouw inkluis' 23 •

De muiterij op 'De Zeven Provincien'
Albarda zou in 1931 het standpunt van de 'dappere ongehoorzaarnheid'
wel iets afzwakken, maar had inmiddels bij de liberalen het door de
gebeurtenissen van 1918 gewekte wantrouwen, weer doen herleven. In
1933 werd aan dit wantrouwen nieuw voedsel gegeven. Op 4 februari van
dat jaar brak in Indie een muiterij uit op het marine-opleidingsschip 'De
Zeven Provincien'. Het schokte de Nederlandse burgerij diep. 'Sedert
menschenheugenis is onze zeemacht vrij gebleven van den blaam het
gezag in eigen huis niet te kunnen handhaven ... ', klaagde het Algemeen
Handelsblad, maar nu is ' ... een van de pijlers waarop het Nederlandsch
gezag in lndie rust op verontrustende wijze ondermijnd' 24 • Gedurende
vijfeneenhalve dag volgde de vaderlandse pers het gebeuren in Indie tot
in het kleinste detail. Op 10 februari kwam de ontknoping: nadat een
born, afgeworpen door een regeringsvliegtuig, 23 mensen doodde en 14
verwondde, gaven de muiters zich over.
Hiermee was het onderwerp voor de liberale pers geenszins van de
baan. De SDAP had veel begrip voor de muiters getoond en zich zeer
kritisch uitgelaten over het optreden van de regering. Het aan de SDAP
verbonden dagblad Het Volk had de muiters zelfs uitbundig lof toegezwaaid. Het liberale dagblad Het Vaderland meende dan ook: 'Het
gebeurde biedt een uitstekende gelegenheid om de sociaal-democratische
theorie eens aan de practijk te toetsen' 25 • Uit die toets kwam volgens de
liberal en naar voren dat de socialisten onbetrouwbaar waren. Hoewel een
enkele socialist de muiterij ondubbelzinnig had veroordeeld, had de partij
als geheel voor de anarchie en tegen het wettig gezag gekozen. Nu bleek,
volgens de liberalen, hoezeer alle zogenaamde veranderingen sinds 1918
slechts schijn waren, want net als toen sloeg de SDAP nu een 'lamlendi60

ge, troebele figuur' 26 • 'Evengoed als in 1918 was in 1933 een aanzienlijk
deel der socialisten bezeten door revolutionaire romantiek; zij verwachtten
Het Wonder en gaven daarvoor gaarne grondwet, democratie en legaliteit
cadeaum. De SDAP was onbetrouwbaar en dubbelzinnig gebleken en
werd in de liberale pers dan ook steevast als 'Janus de Vleermuis'
aangeduid. Van deze pers kreeg Janus het advies te leren niet altijd van
twee walletjes proberen te eten, want 'dit langdurige geredeneer ter
verzoening van het revolutionaire karakter met de democratische methode,
verzwakt de revolutie en maakt de democratie wantrouwig' 28 •
Naar aanleiding van de gebeurtenissen verbood de regering rnilitairen
om bladen van 'De Arbeiderspers' te Iezen en plaatste ze de SDAP en het
NVV op de lijst van voor defensie-ambtenaren verboden organisaties.
Hoewel de liberale pers zich afvroeg of men zo de onderrnijnende
elementen niet ondergronds joeg29 , betoonde ze er onder het motto 'Beter
geen vloot dan een halfroode vloot' haar instemrning mee30 • Dat de SDAP
over de regeringsmaatregelen een keel opzette, was onbegrijpelijk. Ze
wilde de weermacht toch afschaffen? Waarom zouden socialisten willen
werken bij een organisatie die ze wilden opheffen? Daar moesten duistere
motieven achter steken in de sfeer van de 'dappere ongehoorzaamheid' 31 •

Een nationaal kabinet zonder socialisten
De liberalen meenden dat de muiterij meer dan ooit duidelijk had gemaakt
dat het 'nationaal belang' voorop moest worden gesteld. Daarom zouden
aile partijen die achter het gezag stonden, na de in mei 1933 te houden
verkiezingen een nationaal kabinet moeten vormen. Dit zou daarmee uit
vijf partijen bestaan, want de SDAP kon op het punt van gezag niet
vertrouwd worden32 • Hoewel de RKSP er weinig voor voelde met de in
haar ogen te conservatieve LSP in een kabinet te gaan zitten, werd de
wens van de LSP na de verkiezingen vervuld, vooral omdat de nieuwe
kabinetsleider Colijn de liberalen er graag bij wilde hebben. Zelf toonde
de LSP zich tijdens de formatie zeer inschikkelijk, om te voorkomen bij
de socialisten en de communisten in de oppositiebankjes te belanden. Een
erger lot kon de partij zich namelijk niet voorstellen33 •
Voor de SD AP waren zowel de verkiezingen als de formatie rampzalig
verlopen. Ze verloor twee zetels en bleef als enige van de grote partijen
buiten het kabinet. Haar onbesuisde optreden tijdens de muiterij had de
socialistenvrees onder de overige partijen doen herleven en zo haar isolement vergroot. Reden te over om zich te bezinnen. Op 10 juni 1933 werd
onder voorzitterschap van Albarda een 'herzieningscomrnissie' ingesteld,
die op 26 oktober van hetzelfde jaar verslag uitbracht. De conclusie luidde
dat de partij haar program niet hoefde te herzien, maar ook niet ten volle
hoefde te verwezenlijken. De bereidheid tot deelname aan de regering
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werd herhaald en samenwerking met de communisten uitgesloten. Het
leerstuk van de klassenstrijd bleef echter overeind. En al werd het
standpunt van 'dappere ongehoorzaamheid' geschrapt, dat van 'nationale
ontwapening' werd gehandhaafd. De historicus Knegtmans oordeelt over
de werkzaamheden van de commissie-Albarda: 'In feite had het
Herzieningsrapport op geen enkel punt duidelijkheid verschaft' 34 . Het
kostte het SDAP-congres van april 1934 dan ook niet veel moeite de
conclusies van het rapport te aanvaarden.
In de veelheid van liberale reacties op het rapport kunnen we drie
lijnen aanbrengen. De eerste is die van rabiate socialistenvreters. Zij
wezen degenen die meenden dat het rapport een andere geest ademde, op
het volgende: 'Een geest die zich in iets anders uitdrukt dan in program,
besluiten of tactiek, is een geest waarop de politieke lommerd geen geld
mag geven' 35 . Veranderingen wilden degenen die volgens deze lijn
dachten niet zien. Ze wel erkennen zou ook complicaties hebben
opgeleverd voor het zelfbeeld van de LSP als anti-socialistische strijdorganisatie36.
De tweede lijn komt het meeste voor. Dit is de lijn van de sceptici. Zij
meenden dat de SDAP in een aantal kwesties het accent in 'nationaalloyale richting' had verlegd, maar geloofden niet in de oprechtheid ervan.
Het zou om een tijdelijke camouflage gaan, waarbij 'de Huik naar den
wind gehangen' werd, maar de rode Janus-figuur zou van twee walletjes
blijven eten37 . Hoe dichtbij waren immers de gebeurtenissen rond
Troelstra in 1918 en rond 'De Zeven Provincien' in 1933? En dan zou
de SDAP van een Saulus een Paulus zijn geworden? Nee, slechts tactischopportunistische motieven konden hierachter steken, veronderstelden de
liberalen die volgens deze lijn dachten. Hoogstens kon men hopen: 'dat
van deze nadrukkelijke en openlijke zwenking in de sociaal-democratische
tactiek (want meer is het nog niet), op den duur een opvoedend karakter
zal blijken uit te gaan, die tenslotte ook de diepere overtuiging der partij
zal be1nvloeden' 38 .
De derde lijn is die der welwillenden. Zij vonden dater aan de SDAP
nog bet nodige viel te verbeteren, maar hadden er wel vertrouwen in dat
die partij voor de democratie zou kiezen. Tenslotte had de SDAP de
'dappere ongehoorzaamheid' geschrapt en zou ze aan de 'nationale
ontwapening' slechts vasthouden om de oppositie binnen de partij rustig
te houden39 . Er zou vast en zeker spoedig een nieuw herzieningsrapport
volgen40 . Er was in de SDAP principieel het een en ander veranderd, en
er was daarom ' ... minder reden voor wantrouwen, nu de periode van
ondemocratische, min of meer revolutionaire escapades tot het verleden
schijnt te behooren' 41 . Wel was het nog te vroeg om de SDAP regeringsverantwoordelijkheid toe te vertrouwen, meenden de welwillenden.
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Het Plan van de Arbeid
In de herfst van 1935 presenteerde de SDAP het Plan van de Arbeid, als
een alternatief voor het door de regering gevoerde economische beleid.
In dit Plan stelden de socialisten onder andere voor dat de overheid
gedurende drie jaar in totaal 600 miljoen gulden zou lenen om dit in
openbare werken te steken. Dat zou de economie de opkikker geven die
ze nodig had en uiteindelijk 200.000 mensen aan een baan helpen. Het
Plan werd door de partij aanvaard, maar voor veel socialisten was dat wel
even slikken. Sinds wanneer immers was het hun taak de kapitalistische
economie weer op de been te helpen? Feitelijk werd hier toch de
marxistische klassenstrijd verlaten42 •
Juist dat element werd in de LSP gewaardeerd43 • Maar verder moest
men weinig van het Plan hebben. Het kwam ofwel neer op potverteren,
of zou anders, als de 600 miljoen gulden niet uit opgepotte gelden bestond,
tot koopkrachtverschuiving in plaats van -vergroting leiden44 • In de ogen
van klassieke liberalen was het Plan van de Arbeid het zoveelste rode
studeerkamerprodukt. De socialisten moesten leren inzien dat de kapitalistische economie op natuurlijke wijze was gegroeid. Op haar waren dan
ook natuurwetten van toepassing, die men niet kunstmatig kon veranderen.
Deze liberalen redeneerden: 'Laat men eens aannemen, dat zij die eens
gekwetst werden door een vallende steen, nu eens propaganda gingen
maken voor de invoering van een andere natuurwet; de steenen zouden
voortaan niet meer naar beneden, maar naar boven moeten vallen! Gesteld
dat die nieuwe, betere natuurwet met algemeene stemmen in onze Tweede
Kamer werd aangenomen! Welnu, de steenen zullen dan wel naar beneden
blijven vallen' 45 • Niet alle LSP'ers hielden overigens aan zo'n strikte
laissez-faire-politiek vast. Vooral tegen het eind van de jaren dertig
groeide binnen de LSP de aandacht voor een sociaal beleid dat in ieder
geval bescherming tegen 'vallende stenen' zou kunnen bieden.
De voor liberalen belangrijkste pijnpunten in het economisch
gedachtengoed van de SDAP, betroffen overigens niet zozeer de economische inzichten zelf, als wei hun politieke grondslagen en consequenties:
het leerstuk van de klassenstrijd en de grote rol die aan de overheid werd
toebedacht. Beide punten zouden leiden tot dictatuur en tirannie46 • De
liberale houding in deze werd in 1936 als volgt verwoord door het LSPTweede Kamerlid Steven Bierema: 'Voor wat ons betreft, zullen wij alleen
bereid zijn met sociaal-democraten samen te werken, indien van elk
Marxistisch verlangen wordt afgezien ... niet in de eerste plaats uit economische overwegingen ... Ik twijfel geen oogenblik aan de goede bedoeling
en oprechte overtuiging, dat socialisme en democratie onafscheidelijk zijn,
maar is die twee-eenheid ook mogelijk? Naar onze overtuiging is
socialisme niet te verwezenlijken zonder een element van dwang' 47 •
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Het nieuwe SDAP-beginselprogram
Om uit het isolement te komen meende een groeiend aantal socialisten dat
oude dogma's overboord moesten worden gegooid. Deze ontwikkeling
resulteerde in 1937 in een nieuw beginselprogram en een nieuw defensiestandpunt48. In een viertal hoofdkwesties werd een drastisch andere koers
ingezet.
In de eerste plaats accepteerden socialisten de democratie niet aileen
als methode om de macht te veroveren, maar ook vanwege haar
intrinsieke waarde. In de tweede plaats werd de idee vaarwel gezegd dat
de klassenstrijd de motor was van aile vooruitgang. De SDAP zag nu in
dat de maatschappij rijker geschakeerd was dan het zwart-wit schema van
Karl Marx aangaf. In de derde plaats erkenden de socialisten dat er zoiets
als een 'nationale gedachte' bestond. De SDAP sprak uit historisch
deelgenoot te zijn van de Nederlandse natie en haar geestelijke vrijheid
en verdraagzaamheid. In de vierde plaats schrapte de partij de 'nationale
ontwapening' van haar verlanglijst. Ze sprak nu expliciet uit dat
Nederland niet aileen bereid moest zijn mee te werken aan militaire
sancties inhet kader van een Volkenbondactie, maar tevens in staat diende
te zijn zichzelf te verdedigen.
Deze veranderingen konden niet zonder slag of stoot worden
doorgevoerd. Vanwie jarenlang voor 'nationale ontwapening', klassenstrijd en republikanisme hadden gemarcheerd, mocht ook niet verwacht
worden dat zij allen op commando rechtsomkeert konden maken. Toch
stemde op het partijcongres van 1937 een meerderheid van de afgevaardigden met de voorstellen in.
Niemand kon nu nog ontkennen dater bij de SDAP iets was veranderd.
De lijn van de rabiate socialistenvreters onder de liberalen, die in 1934
nog stelden dat er helemaal niets was veranderd, was dan ook in het niets
opgelost.
De meeste liberalen stonden nog wel altijd op de lijn der sceptici. De
socialistische defensiezonden uit het recente verleden werden uitvoerig
opgerakeld. Slechts de dreiging van het fascisme zou de SDAP nu om
hebben doen gaan. Juist de landsverdediging kon echter niet afhankelijk
worden gemaakt van politieke conjunctuurschommelingen, want ze kon
niet in een handomdraai op peil worden gebracht49 . Ook de ommezwaai
op het gebied van de klassenstrijd moest met de nodige korrels zout
worden genomen. De SDAP was tot het inzicht gekomen dat de 'echte'
arbeiders nooit een meerderheid zouden vormen, en probeerde nu kiezers
uit de middenklasse te trekken door 'burgerlijke' symbolen over te nemen.
Maar de aanhangers van de sceptische liberale lijn waarschuwden tegen
deze misleidingspoging: 'De voorgevel-restauratie van de SDAP moge
op den ,man-in-de-straat" indruk maken, zij, die door de gordijnen
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hebben gekeken, weten, dat daar binnen alles bij het oude is gebleven' o
De LSP zou duidelijkheid moeten scheppen door samenwerking met de
SDAP a priori af te wijzen51
Het aantal mensen dat op de welwillende lijn zat, was nog altijd kleiner
dan het aantal sceptici. Deze welwillenden constateerden al in 1936 dat
zich onder de socialisten 'een streven openbaart, een plaats in te nemen
in de nationale gemeenschap' 52 Het LSP-Kamerlid Bierema vroeg
aandacht 'o 0. voor het feit, dat de SDAP een sterke evolutie doormaakt,
waarover ik rnij van harte verheug' 53 De SDAP liep in de goede richting
Hier en daar mocht het wel wat sneller gaan, maar de kentering was er,
en was uitdrukking van een oprechte mening. Hoewel deze ontwikkeling
positief werd gewaardeerd, was ze nog niet ver genoeg gevorderd om
samenwerking te rechtvaardigen54
Een nieuwe lijn tekende zich nu afvan liberalen die wei met de SDAP
wilden samenwerken. De journalist Doe Hans, tevens ijveraar voor een
fusie tussen LSP en VDB, verweet zijn mede-liberalen een 'ietwat
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ziekelijke vrees voor regeerings-samenwerking met sociaal-democraten'
Hij kreeg bijval vanuit de basis van de LSP, waar de mening was te horen
dat het maar eens uit moest zijn met 'het spelletje van het schoppen naar
de SDAP' 56 • Geluiden als deze bleven echter erg spaarzaamo
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Twee rode ministerssteken
In 1937 moest de LSP bij de verkiezingen zware klappen incassereno De
partij viel terug van 7 naar 4 zetels (op een totaal van 100) in de Tweede
Kamer. Bovendien verdween ze uit de regering, net als overigens de VDBO
De oude confessionele coalitie herrees. Maar binnen die coalitie groeide
de onvrede bij de katholieken. Zij vonden dat te weinig aandacht werd
geschonken aan hun plannen om de werkgelegenheid te verruimen. Het
hervorrningsproces binnen de SD AP hielp hen ondertussen hun ingeroeste
socialistenfobie te overwinnen. In 1939 verbrak de RKSP de confessionele
coalitie, en vormde met deSDAP, de VDB en de Christelijk Historische
Unie (CHU) een nieuw kabinet. Voor het eerst in de Nederlandse
geschiedenis namen twee socialisten plaats achter de regeringstafel:
Albarda op Waterstaat en Jan van den Tempel op Sociale Zakeno
De LSP bleef buiten de regering. Maar al zat ze nu in de oppositie,
het koor van de sceptische lijn inzake de perceptie van de SDAP zwakte
afo Wel klonken de stemmen nog die waarschuwden dat onder een deel
van de sociaal-democraten tendensen sluimerden die op onverwachte
momenten konden uitbarsteno Was de manier waarop de pas beedigde
socialistische ministers in eigen kring waren ontvangen, niet tekenend?
'De ontroering over dit eerste roode doordringen in het regeeringskasteel
57
werd uitsluitend gesymboliseerd in omhooggeheven gebalde vuisten' o
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De meeste liberaien zaten inmiddels op de lijn van welwillendheid. Het
optreden van twee sociaiistische ministers was niet ideaai, maar ook niet
principieel bezwaarlijk. Als personen waren Albarda en Van den Tempel
aanvaardba~ 8 • De LSP-Tweede Kamerfractie beloofde het kabinet zelfs
waar mogelijk loyaai te steunen59 , een houding die nooit was aangenomen
ais ze de SDAP nog ais een gevaarlijke, anti-democratische, radicaie partij
had gezien.
En dan was er nog de groep van liberaien die zelf met de SDAP had
willen samenwerken. Opmerkelijk is dat bij een deel ervan anti-papistische
motieven een rol speelden. Vanuit dit deel werd de suggestie gedaan om
samen met de SDAP een anti-katholiek blok te formeren60 • De suggestie
vond weinig weerklank. Al was het maar omdat slechts een kleine
minderheid van de liberaien voor samenwerking met de SDAP voelde.

Samenvatting en conclusie
De woorden die Troelstra in november 1918 sprak, hadden een langdurige
nagaim. De liberaien, die in 1913 nog in een kabinet hadden willen
samenwerken met de SD AP, zag en vanaf 1918 tot ver in de j aren dertig
in Nederlands grootste sociaiistische partij een revolutionair gevaar voor
de democratie. De SDAP hield er in liberaie ogen toch ai zeer onreaiistische denkbeelden op na, maar Troelstra's optreden in 1918 had nu ook
nog eens haar revolutionare gemoed blootgelegd. Voor liberaien stond het
vast dat sociaiisme aileen met dwang kon worden opgelegd, en de SDAP
had aangegeven geweld niet te schuwen. Omdat niet aileen de liberaien
maar ook de confessionelen afkerig waren van de in de boezem van de
SDAP sluimerende agressie tegen de bestaande maatschappij, kwam die
partij in een isolement te verkeren.
In de jaren twintig spande de SDAP zich in om de revolutionaire
tendensen onder controle te krijgen. Het zou de leiding van de partij in
botsing brengen met de linkervleugel. In 1932 verlieten veel revolutionair
gezinden de SDAP. Maar de liberaien, die in de tussentijd elke
sociaiistische uiting van gezagsondermijning breed hadden uitgemeten,
bleven wantrouwig. De sociaiistische houding tijdens de muiterij op 'De
Zeven Provincien' was voor de liberaien de bevestiging dat hun
wantrouwen terecht was.
Indeperiode 1933-1937 verlegde de SDAPhaar koers. Het traditionele
marxistische gedachtengoed leek te worden verruild voor de meer
bescheiden doelstelling de bestaande Nederlandse samenleving (nog aitijd
aanzienlijk) bij te schaven. In de liberaie reacties hierop zijn vier lijnen
te ontdekken. De eerste lijn van rabiate anti-sociaiisten, die ontkenden dat
er iets veranderde, verdween spoedig, omdat deze opstelling niet was vol
te houden. De tweede lijn bestond uit sceptici die de sociaiistische
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zwenking als onoprecht afdeden. Door zich gematigd voor te doen zou
de SDAP hopen te mogen meeregeren. Zover mocht het van deze sceptici
niet komen. Lange tijd was deze lijn dominant. De derde lijn geloofde
wei in de oprechtheid van de veranderingen binnen de SDAP. De
bezwaren tegen deelname van de SDAP aan de regering vervielen in deze
optiek, maar zelf moest de LSP niet met de SDAP gaan samenwerken.
Daarvoor bleven de verschillen tussen de beide partijen te groot. Deze
lijn telde een groeiend aantal aanhangers en vertegenwoordigde de officiele koers van de LSP in 1939. Een vierde lijn bestond uit voorstanders
van samenwerking tussen LSP en SDAP. Deze lijn tekende zich niet
eerder dan in 1936 af en bleef ragfijn.
Voor alle liberalen - in welke lijn zij ook stonden - lagen de criteria
waarop de SDAP getoetst werd, gelijk. Ook tijdens de economische crisis
ging het de liberalen niet in eerste instantie om de sociaal-economische
verhoudingen of de inrichting van de economie. Er waren hogere waarden
dan die welke verband hielden met de economie. Het liberale primaat van
de politiek bleek uit het belang dat gehecht werd aan de vraag of een
partij zuiver op de graat was wat betreft het democratisch gezag, de
handhaving daarvan binnenslands en naar buiten toe. Vanwege recente
socialistische 'misdragingen' op dit terrein was de liberale beeldvorming
veelal emotioneel beladen. Als het ging om de handhaving van de liberale
democratie waren de liberalen bijzonder waakzaam, en bezagen zij zeker
ook de SDAP uitermate kritisch.
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VERLIEFD, VERLOOFD ...
EN DAN ERVANDOOR
De VDB-koers ten opzichte van de SDAP m het
interbellum
P.G.C. van Schie
De Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) ontstond in 1901 uit een
slepend conflict in liberale kring over de invoering van het algemeen
kiesrecht en over de doorvoering van sociale hervormingen. Deze
vraagstukken hielden de liberalen al vele jaren bezig, en de verdeeldheid
werd nu organisatorisch bestendigd. Op de achtergrond van de conflicten
speelde de vraag mee wat de politieke en sociaal-economische emancipatie
van de arbeiders zou gaan betekenen voor de positie: van de liberalen, en
als afgeleide daarvan hoe de opstelling diende te zijn tegenover de
inmiddels ontstane Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). De
tegenstanders van algemeen kiesrecht en sociale wetgeving vreesden dat
door toegeven aan de socialistische eisen de liberale machtspositie zou
worden ondergraven. De voorstanders daarentegen meenden dat men juist
door het onvermijdelijke te traineren de socialisten in de kaart zou spelen.
Er is wel gesteld dat de geschillen in liberale kring geen halszaken,
maar slechts tactische aangelegenheden betroffen. Zo gingen volgens de
historici Kossmann en Taal de meningsverschillen vooral over accent en
tempo van de hervormingen, niet over de noodzaak van hervormingen op
zich 1 • Daartegenover heeft de historicus Voerman betoogd dat het wel
degelijk om principiele meningsverschillen ging. De rechtervleugel van
het liberalisme wilde de bestaande inrichting van de maatschappij grosso
modo handhaven, de linkervleugel (VDB) wilde op tal van terreinen
hervormingen doorvoeren2 • De waarheid ligt hier- mijns inziens -in het
midden, hoe saai dat misschien ook klinkt. Hoewel scherpe scheidslijnen
tussen de standpunten van de verschillende liberale stromingen niet zijn
te trekken3 , lag aan de liberale verdeeldheid wel een verschil in
mentaliteit ten grondslag. Bij de liberalen die zich uiteindelijk in de
Vrijheidsbond zouden verenigen, overheersten 'common sense' en
gerichtheid op de eigen liberale beginselen. Bij de liberalen die voortaan
onder de naam vrijzinnig-democraten verder gingen, waren de drang tot
verandering en een gei:dealiseerd beeld van de sociaal-democratie
dominant. Eigenlijk waren de vrijzinnig-democraten een beetje verliefd
op de SDAP.
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Dromen over een 'democratische' coalitie
'De partij mocht dan zijn opgericht als een opstand tegen de liberalen,
haar verdere leven was vooral gewijd aan de socialisten' 4, schrijft de
historicus De Rooy over de VDB. De vrijzinnig-democraten zagen voor
zichzelf een brugfunctie weggelegd tussen enerzijds de burgerlijke
partijen, waarvan de bond er zelf een was, en anderzijds de sociaaldemocratie. De VDB probeerde de SDAP, door haar een hand toe te
steken, uit het revolutionaire kamp het democratische kamp binnen te
trekken. De SDAP zelf toonde zich daarbij echter niet erg willig, omdat
ze vreesde naar de slachtbank te zullen worden geleid. Deze vrees had
haar er in 1913 toe gebracht het aanbod van de Vrijzinnige Concentratie
(een samenwerkingsverband van de drie liberale partijen die Nederland
op dat moment telde) om met drie ministers aan het kabinet deel te
nemen, af te slaan. Een meerderheid van de socialistische partijgangers
dacht dat deelname aan een 'burgerlijk' kabinet slechts kon leiden tot het
verlorengaan van de socialistische idealen. In liberale kring was het
aanbod aan de SDAP weinig omstreden geweest; men was er eerder
teleurgesteld over het negeren van de toegestoken hand5 • Niet aileen de
vrijzinnig -democraten, maar ook andere liberalen beschouwden de SD AP
niet als een reeel gevaar voor de democratic. De SDAP uitte zich soms
wel wat radicaal, maar blaffende honden worden nu eenmaal niet geacht
te bijten.
Troelstra's oproep tot revolutie in november 1918 wijzigde deze situatie
echter drastisch. De blaffende hond bleek immers zijn tanden in de
democratic te hebben willen zetten, maar had slechts de broek te pakken
gekregen terwijl het been ongeschonden bleef. De mislukte revolutie
be"invloedde het gedrag van de overige partijen, liberalen en confessionelen, op twee manieren. Op korte termijn gingen zij over tot de invoering
van allerlei inderhaast opgestelde sociale wetgeving, in de hoop het woeste
beest met dergelijke hompen vlees koest te krijgen. De sociale wetgeving
was echter meer het resultaat van een schrikreactie, dan van een diepe
overtuiging dat de maatschappij drastisch hervormd diende te worden.
Nadat de 'burgerlijke' politici van de eerste schrik waren bekomen,
trachtten ze door nieuwe flinksheid te doen vergeten dat ze direct na
november 1918 hun zenuwen niet de baas waren gebleven. Op lange
termijn waren hun inspanningen erop gericht de SDAP verre van zich te
houden. De SDAP had zich door Troelstra's vergissing onmogelijk
gemaakt en kon dus niet tot de club van (potentiele) regeringspartijen
worden toegelaten.
De reactie van de VDB week van het bovenstaande patroon af. Zijn
leider Hendrik Pieter Marchant had Troelstra' s optreden in november
1918 meteen scherp veroordeeld. In de Tweede Kamer verweet hij
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Troelstra ' ... het door intimidaties en terrorisme te doen voorkomen, alsof
een minderheid meerderheid ware, om de democratie te vermoorden, om
het volk zijn recht te ontnemen, om zijn eigen lot zelf te bepalen ... Wij,
het Nederlandsche volk, wij eischen vrijheid, geen tirannie!' 6 Troelstra's
oproep tot revolutie stelde Marchant teleur, want hij was de SDAP gaan
zien als ' ... een hervormingspartij, waarvan de revolutionnaire leer was
afgesleten tot een ledige leuze ... Het einddoel van de klassenstrijd lag in
een zoo ver verschiet, de gedachte aan een usurpatie van de macht scheen
zoo verflauwd, dat hier voor afzienbaren tijd op medewerking en
medeverantwoordelijkheid scheen te rekenen' 7 •
Veel socialistische hervormingsvoorstellen (het heffen van belasting
naar draagkracht, stimulering van het volksonderwijs, e.d.) vielen op
zichzelf bij de VDB in goede aarde, maar van het dogmatische streven
naar socialisatie moest de bond niets hebben. De VDB was het met de
SDAP eens dat individualisme sociaal onrecht met zich meebracht, maar
waarschuwde voor het ondergeschikt te maken van alles en iedereen aan
de gemeenschap: 'de ingewikkelde samenstelling van de maatschappij kan
men zich niet anders in beweging denken dan gedreven door een
spankracht en deze is niet anders denkbaar dan als de begeerte om het zelf
beter te krijgen in de maatschappij, zichzelf te ontwikkelen, zelf vooruit
te streven. Wanneer men deze kracht wil vervangen door een niet in de
werkelijkheid wortelende gemeenschapszin, zakt het geheele maatschappelijke raderwerk slap ineen' 8 • Van socialisatie verwachtten de vrijzinnigdemocraten ' ... niets dan onvrijheid, ambtenarij en verminderde
welvaart' 9 • De vrijzinnig-democraten vonden dat een compromis gevonden
moest worden tussen individualisme en de gemeenschapsgedachte, en dat
betekende dat de noodzaak van hervormingen onder ogen moest worden
gezien. Daarom gaf de VDB met hart en ziel steun aan de hervormingsgolf die na november 1918 ontstond, en betreurde hij het stilvallen van
het hervormingsproces na de eerste onstuimige golf.
Aan de door de overige partijen gevoerde quarantaine-politiek ten
opzichte van de SDAP deed de VDB - een kortstondige periode
daargelaten - niet mee10 • De SDAP moest juist uit het isolement worden
gehaald, betoogde Marchant keer op keer, en in een progressieve
samenwerking worden betrokken. Hiertoe diende een tweedeling in de
Nederlandse politiek te worden afgedwongen. Het progressieve kamp,
door de vrijzinnig-democraten als 'democratisch' geafficheerd, zou
bestaan uit VDB, SDAP en de linkervleugel van de Rooms-Katholieke
Staatspartij (RKSP). De rest van de RKSP vormde, volgens de VDB,
tezamen met de protestants-christelijke partijen en de Vrijheidsbond (de
latere Liberale Staatspartij) een conservatief blok. De tweedeling diende
dus tot stand te komen door de RKSP te splijten, zodat dit conglomeraat
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van werkgevers en werknemers, van behoudzuchtigen en sociale
hervormers niet langer het zicht op politieke helderheid zou ontnemen.
In de praktijk kwam dit streven naar een tweedeling in de Nederlandse
politiek neer op een streven naar een 'democratische' coalitie van VDB,
SDAP en RKSP (liefst gepaard gaande met het vertrek uit de laatste partij
van de conservatieven die zo'n coalitie niet zagen zitten).
In 1923 kreeg Marchant een aanwijzing dat zijn droom binnen niet al
te lange tijd zou kunnen uitkomen. In dat jaar stemden namelijk 10 leden
van de RKSP-fractie met de oppositie tegen de vlootwet, hetgeen door
Marchant werd opgevat als teken dat bij de linkervleugel van de RKSP
onvrede bestond over de bestaande confessionele coalitie. Bovendien leken
linkse katholieken zich nauwer aaneen te sluiten, zeker toen zij in
november 1924 een centrale 'St. Michael' -club oprichtten. In november
1925 leek het moment gekomen om een 'democratische' coalitie te
vormen. Voor de vijfde keer in zes jaar had SGP-fractieleider dominee
Kersten een poging ondemomen het Nederlandse gezantschap bij het
Vaticaan op te heffen. Uit puur opportunisme, namelijk met als enig doel
het ten val brengen van de confessionele coalitie om haar door een
'democratische' coalitie te vervangen, hadden VDB en SDAP voor het
anti-papistische initiatief van Kersten gestemd. Inderdaad was het kabinet
daarop gevallen en nu mocht Marchant proberen zijn 'democratische'
coalitie van de grond te krijgen. Over zijn kans van slagen toonde
Marchant zich in een formatierapport aan de Koningin optimistisch: 'Deze
meerderheidsformatie ligt in de lijn van onze staatkundige ontwikkeling.
Men gevoelt ook, dat het aan een geleidelijke ontwikkeling van het
staatkundig !even niet bevorderlijk is, een groeiende arbeiderspartij,
waarvan de leidslieden de laatste jaren zich hebben geschoold in het
besturen van gemeenten en provincien, te weerstaan in haar streven om
mede de verantwoordelijkheid voor het staatsbestuur te dragen' 11 • De
formateur schreef de fractieleiders van SDAP en RKSP in de Tweede
Kamer aan en vroeg hen of ze met elkaar en de VDB wilden samenwerken. De sociaal-democratische fractieleider Albarda vreesde weliswaar
dat de beoogde coalitie zou stuklopen op het rechterdeel van de katholieke
fractie en dan jarenlang van de baan zou zijn, maar antwoordde toch
positief, onderwijl de zwarte piet vast bij de RKSP leggend 12 • De
katholieke fractieleider Nolens voelde weinig voor Marchants voorstel,
mede omdat hij de eenheid in het katholieke kamp niet op het spel wilde
zetten. Zijn koudwatervrees verwoordde hij als volgt: 'Aileen bij uiterste
noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze om verschillende
redenen door haar zeer ongewenscht geachte samenwerking kunnen overgaan'13. Zeven jaar na Troelstra's revolutionaire uitglijder achtte de
katholieke fractie die 'uiterste noodzaak' in ieder geval niet aanwezig.
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Het mislukken van zijn formatiepoging en het vasthouden door Nolens
aan deal jaren daarvoor geformuleerde leer van de 'uiterste noodzaak',
brachten Marchant niet van zijn streven af. Dit streven naar de vorming
van een 'democratische' coalitie stoelde ook niet zozeer op een realistische
inschatting van de krachtsverhoudingen of op inzicht in de katholieke
interne ontwikkelingen, maar eerder op een geloof in de wenselijkheid
van de totstandkoming van een progressieve meerderheid. Al eerder in
de geschiedenis van de VDB had het blind geloof in de juistheid van de
eigen koers geleid tot een mislukking van de tactiek, namelijk toen de
bond probeerde de Liberale Unie, de groepering tussen de behoudende
vrij-liberalen en de vrijzinnig-democraten in, kapot te polariseren. De
tactiek die ten opzichte van de Liberale Unie was gevoerd, bestond uit
het hooghartig van de hand wijzen van elke toenaderingspoging, zolang
de Unie zich niet van haar 'conservatieve' elementen ontdeed. Het
resultaat van deze tactiek was dat de Liberale Unie in de armen van de
vrij-liberalen werd gedreven en met hen in 1921 de Vrijheidsbond
oprichtte. Ook de tactiek die ten opzichte van de RKSP werd gevolgd was
het gevolg van een optimistisch naar-zich-toerekenen in VDB-kring. Met
de pogingen de RKSP'ers uiteen te spelen, miskende men namelijk het
saarnhorigheidsgevoel in katholieke kring. De scheidslijn die VDB'ers
binnen de RKSP ontwaarden, kwam op hen scherper over dan de katholieken haar zelf voelden. Hierdoor overschatte de VDB, overigens net als
de SD AP, de mogelijkheid de eenheid van de katholieken te breken. Door
het stug blijven vasthouden aan een coalitie-ideaal dat niet binnen bereik
lag zolang de belangrijkste van de beoogde coalitiepartners, de RKSP, er
weinig voor voelde, plaatste de VDB zich buitenspel en maakte hij zich
kwetsbaar voor verwijten niet meer dan een slap aftreksel, een roze
variant, van de SDAP te zijn.
De VDB had zich publiekelijk met de SDAP verloofd, en bleef trachten
een kerkelijk ingezegend huwelijk te regelen. Tot aan het begin van de
jaren dertig joeg de VDB zijn gedroomde 'democratische' coalitie na.
Marchant trachtte de SDAP 'salonfiihig' te maken, bijvoorbeeld bij de
algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 1930: 'Niettemin
worden de sociaal-democraten teruggeschoven, terwijl zij onmisbaar zijn
in de strijd, die alle democraten hebben te voeren tegen het voortdurend
dreigend gevaar, dat de economische machthebbers zich meester maken
van de heerschappij, ook de staatkundige, over ons volk' 14 • Eenjaar later
nam Marchant het voor de SDAP op, toen deze partij onder kritiek werd
bedolven in verband met het standpunt van de 'dappere ongehoorzaamheid', de mogelijkheid die de SDAP wilde openhouden om in geval van
een (dreigende) oorlog de Nederlandse mobilisatie te saboteren. Marchant
toonde begrip voor het standpunt van de SDAP en veronderstelde dat de
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critici de kwestie slechts aangrepen om de SDAP als regeringspartij te
diskwalificeren15 •

Ommezwaai
Eind mei 1933 presenteerde het crisiskabinet-Colijn zich aan het
parlement. Voor het eerst sinds 1918 bestond een kabinet niet enkel uit
confessionelen, maar mochten de Liberale Staatspartij (LSP) en de VDB
de confessionele coalitie komen versterken. De SDAP was echter te licht
bevonden om deel te nemen aan het nieuwe kabinet. De VDB liet door
zijn deelname zien dat de bakens flink waren verzet. Nog maar tweeeneenhalf jaar eerder had de VDB een 'democratische' coalitie bepleit. Nu
liet hij de SDAP vallen en ging samen met tot voor kort als conservatief
getypeerde partijen in het kabinet zitten.
De vrijzinnig-democraten zelf ontkenden dat zij de bakens hadden
verzet. Vlak voor de verkiezingen van 1933 brachten zij een brochure uit
waarin de zich al aankondigende deelname aan een nationaal kabinet
zonder socialisten werd verdedigd. Inderdaad, zo werd erkend, de VDB
had altijd gestreefd naar samenwerking met de socialisten, zozeer dat hij
menigmaal het verwijt had gekregen de eerste klasse bijwagen van de
derde klasse sneltrein der SDAP te zijn. Een onterecht verwijt, aldus de
brochure, want op principiele punten verschilden VDB en SDAP radicaal
van elkaar. De verwijdering die recentelijk tussen beide partijen had
plaatsgevonden was de VDB niet aan te wrijven, maar was het gevolg
'van een radicale wijziging in de door sociaal-democraten gevolgde politiek'. De SDAP zou naar links zijn gekoerst, wat tot uiting kwam in haar
standpunt inzake het financieel-econornisch beleid en in haar houding
tijdens de muiterij op 'De Zeven Provincien' 16 •
Een aantal historici schetst een soortgelijk beeld. Koole en Vries
betogen dat de VDB zitting nam in het kabinet-Colijn, omdat tijdens de
econornische crisis geleidelijk aan bleek dat met de SDAP geen financieel
verantwoord beleid kon worden gevoerd17 • Inderdaad had het rigoureuze
afwijzen van elke vorm van bezuinigingendoor de SDAP in VDB-kringen
kritiek opgeroepen. De SDAP, zo werd de vrijzinnig-democraten
duidelijk, was een 'mooi-weer-partij'. Je kon er aardig mee samenwerken
onder gunstig econornisch getij, wanneer er leuke dingen voor de mensen
konden worden gedaan waarvan de SDAP de eer kon opstrijken, maar
onder guurdere omstandigheden lieten de socialisten liever de verantwoordelijkheid aan anderen over en 'poetsen zij de plaat' 18 . Veel opschudding
veroorzaakten bovendien de affaires waarbij drie Amsterdamse SDAPgemeenteraadsleden en drie Rotterdamse SDAP-wethouders die voor een
korting op de salarissen van gemeenteambtenaren hadden gestemd, door
hun partij tot aftreden werden gedwongen. Volgens vrijzinnig-democraten
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getuigden deze partij-acties van minachting voor de spelregels van de
democratie. Volgens deze regels behoren volksvertegenwoordigers niet
naar de pijpen van partij-instanties te dansen maar naar eigen inzicht te
kunnen stemmen 19 •
Toch gaat het te verde ommezwaai van de VDB aan verschil van
inzicht met de SDAP op financieel-economisch gebied toe te schrijven.
Dit verschil van inzicht kwam immers al in 1931 duidelijk aan het licht,
maar weerhield de VDB er niet van te blijven pleiten voor de opname van
de SDAP in een kabinet. Welliet de VDB in deze periode zijn ideaal van
een 'democratische' coalitie varen en schakelde hij over op een pleidooi
voor een nationaal kabinet, maar hij wilde daarin nadrukkelijk de SDAP
opnemen20 •
De historicus Blom gelooft dat de VDB, die toch al van de SDAP was
afgedreven, vooral uit de SDAP-houding tijdens de muiterij op 'De Zeven
Provincien' in februari 1933 de les trok dat met de socialisten niet viel
samen te werken21 • Verscheidene sociaal-democraten hadden de muiterij
immers openlijk toegejuicht, terwijl hun fractie in de Tweede Kamer de
muiterij dan wel niet goedkeurde, maar er veel begrip voor toonde. De
vrijzinnig-democraten gruwdennet als de andere 'burgerlijke' partijen van
de muiterij. Ze stelden dat de SDAP zich door haar dubbelzinnige
houding als kandidaat-coalitiepartner had uitgeschakeld. Ineen toespraak
die hij op 11 februari hield, wees Oud erop dat thans niet viel te rekenen
op de sociaal-democraten, daar zij ' ... hoe langer hoe meer hun roggen
buigen voor de communisten' 22 • Marchant vond dat de SDAP zich tegelijk
democratisch en revolutionair opstelde, maar anders dan voorheen
geloofde hij nu dat ze als het erop aankwam de revolutionaire weg zou
kiezen23 •
Toch biedt ook de houding van de SDAP tijdens de muiterij geen
afdoende verklaring voor de ommezwaai van de VDB, zijn toetreden tot
een kabinet zonder socialisten. Wanneer we de ommezwaai nauwkeurig
traceren blijkt namelijk dat de VDB er al v66r het uitbreken van de
muiterij toe had besloten. Hooguit verschafte het SDAP-optreden tijdens
de muiterij de VDB een extra argument om deal ingezette koerswijziging
te rechtvaardigen.
In november 1932 organiseerden de SDAP en het aan haar gelieerde
N ederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) in Den Haag een grote
betoging tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Ook de
socialistische parlementsleden liepen in de stoet mee. De demonstranten
riepen leuzen als:
'Wie maakt onze centen zoek?
Dat is Ruys de Beerenbrouck' 24 •
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Mr. Marchant rijdt een rare schaats
7

Met zijn linkerbeen teekent hij em rechtsche ministerssteek op het ijs

Nude socialisten liever op dergelijke wijze demonstreerden dan zinvolle
beleidsaltematieven aan te dragen, was in vrijzinnig-democratische ogen
'een vacuum aan onze linkerzijde' 25 ontstaan. De SDAP werd meer en
meer een gevaar voor de democratie, zodat je er niet mee in een kabinet
kongaan zitten26 • VDB-fractieleider Marchant stelde in een toespraak die
hij kort na de demonstratie in Haarlem hield, dat de SDAP zodra er
revolutie in de lucht hangt tot revolutionaire actie wordt geprikkeld. De
sociaal-democraten rnikten volgens hem veel te hoog en dienden hun
voorkeur voor radicalisme eindelijk eens op te geven. Marchant liet
doorschemeren een breuk met de SDAP te overwegen: ' ... indien ons
beginsel ons de taak oplegt, alles te doen om in de handhaving der
parlementaire democratie aan ons volk de zeggenschap over eigen lot te
verzekeren, dan zullen wij rekening hebben te houden met de mogelijkheid, dat wij in dit werk de steun der sociaal-democratie zullen hebben
te rnissen. Voor ons is dit geen reden tot vreugde ... m. En tweede man
Oud schreef in januari 1933, ruim een week voor het uitbreken van de
muiterij op 'De Zeven Provincien', dat nude SDAP zichzelf uitschakelde
bij de formatie, ze niet van de VDB moest verwachten dat deze haar
hierin zou volgen28 • Naderhand heeft Oud de demonstratie-lust van de
SDAP aangewezen als het breekpunt voor de VDB 29 •
Het aanwijzen van november 1932 als het moment van de ommezwaai
is juist30 , maar de demonstratie van november 1932 als oorzaak aanwijzen
vergt wel veel van ons voorstellingsvermogen. We worden dan geacht te
geloven dat de demonstratie of de daar aangeheven leuzen de VDB in het
verkeerde keelgat zijn geschoten, terwijl hier toch niets nieuws onder de
zon was. Zou de VDB werkelijk meer last hebben gehad van de kruimel
van november 1932, een van de vele, dan van de visgraat van 1918, die
ze zo snel had verwerkt?
Waarom besloot de VDB dan in de herfst van 1932 om de SDAP als
beoogd coalitiepartner in de steek te laten? De sociaal-democraten wisten
het antwoord wel. Albarda wierp de vrijzinnig-democraten reeds voor de
verkiezingen voor de voeten: 'het goudgalon van het galapak komt al uit
de mouw van de winterjassen van de heeren tevoorschijn' 31 • Deze
beschuldiging van politiek opportunisme lijkt rnij juist. Al in de herfst van
1932 was gebleken dat de confessionele partijen hun regeerbasis wilden
verbreden. De vrijzinnig-democraten roken de macht en begrepen dat zij
zichzelf zouden uitschakelen door aan een samenwerking met de SDAP
te blijven vasthouden. Aanvankelijk werd nog aan een coalitie RKSPVDB-ARP gedacht32 , maar het meer voor de hand liggende nationaal
kabinet bleek geen bezwaar. De rninisteriele rok lonkte zozeer dat ook
het strijdpunt der nationale onfwapening, sinds 1924 door de VDB
beleden, ervoor in de mottenzak werd gehangen. Door toe te treden tot
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het crisiskabinet-Colijn toonde de VDB hoe (on)diep de liefde voor de
SDAP zat. De kansarme geliefde werd met groot gemak in de steek
gelaten voor een zakenhuwelijk dat een hogere bruidsschat, twee
ministerszetels, opleverde.

CTeklvetste trots
De partijleiding was er niet gerust op dat de achterban voor het
aangegane verstandshuwelijk veel begrip zou opbrengen. Ze getroostte
zich in elk geval veel moeite de partijgenoten te waarschuwen dat zij
zich niet door de socialisten op sleeptouw moesten laten nemen. De
verantwoordelijkheid voor de breuk in de oude relatie werd geheel bij de
SDAP gelegd33 • Op de algemene vergadering van de VDB in november
1933 zette de nieuwe fractievoorzitter Joekes uiteen dat voor de socialistische karos twee paarden draafden waarvan het linker, zodra er buien
losbarstten of in de verte een schot klonk, 'gevoed als het is met het
haver van den klassen-strijd, zijn vurigen aard' toonde, en dwars door
sloten en vaarten wilde gaan. De voerman kon doen wat hij wilde, het
gevaar zou blijven bestaan dat dit vurige paard het gezelschap in de
moddersloot zou doen belanden34 • Blijkens het rustige verloop van de
vergadering en het geringe ledenverlies van de VDB slikte de achterban
dit verhaal, zonder stil te staan bij de vraag of in de vele jaren dat de
VDB verteerd werd door hartstocht voor de SDAP, het linkerpaard niet
evenzeer ontembaar was geweest. Bij de Provinciale Statenverkiezingen
van 1935 liep de VDB wel enig verlies op, maar onzeker is in hoeverre
dat aan de regeringsdeelname mag worden toegeschreven. De vrijzinnigdemocratische jongeren zouden meer moeite hebben gehad met de
verbroken verloving, maar herstelden zich blijkens hun forse ledengroei
snel van de klap 35 •
De SDAP, vanwaar een spervuur aan kritiek op de VDB werd gericht,
werd na de ommezwaai door de vrijzinnig-democraten op fikse afstand
gehouden. Toen een herzieningscommissie in de SDAP voorzichtig een
gematigder koers inzette, stelden de vrijzinnig-democraten dat slechts om
tactisch-opportunistische redenen voor een nieuwe koers was gekozen.
Want, redeneerden zij, de sociaal-democraten die zich voor de verkiezingen van 1933 niet opeillijk durfden uit te spreken tegen de revolutionairen, uit angst voor electorale atbrokkeling naar extreem-links, doen dat
nu wei omdat ze in een isolement zijn terechtgekomen. Ware de
ommezwaai oprecht, dan kon hij 'een ander politiek verschiet' openen,
maar het revolutionaire jargon dat de SDAP gebruikte om het regeringsbeleid onderuit te halen gaf aan hoe het werkelijk zat36 • De sociaaldemocraten wilden zich als regeringspartner aantrekkelijk maken. Hier
was volgens de VDB niets op tegen, maar het getuigde wei van
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hypocrisie. Nog niet zo lang geleden hadden de socialisten moord en
brand geschreeuwd toen de VDB ging deelnemen aan de regering. Nu
bleek dat hun beschuldigingen aan het vrijzinnig-democratische adres niets
anders waren geweest dan projectie van de eigen opportunistische
politiek37 • Eind 1934 maakte Marchant nog eens duidelijk dat van een
opvlammen van de oude liefde geen sprake kon zijn: 'Het gemengde
kabinet, zoals wij ons dat voorstelden in november 1925, is thans
onmogelijk .... Wie thans met sociaal-democraten plaats neemt in een
kabinet, begint een rit met zoveel kwade risico's, dat men van een
dodenrit kan spreken' 38 •
Hoezeer de vrijzinnig-democraten zich gekrenkt voelden door de kritiek
van de SDAP op hun deelname aan het kabinet-Colijn en op het beleid
van hun minister van Financien Oud, bleek in 1935. In april van datjaar
hadhet vrijzinnig-democratische partijblad te kennen gegeven dat ook als
de SD AP haar koers blijvend matigde, een plaats voor haar in het kabinet
ondenkbaar bleef-39 • Niet lang daarna zouden de socialisten ervaren dat het
de vrijzinnig-democraten menens was. Het tweede kabinet-Colijn kreeg
namelijk in toenemende mate te maken met kritiek van katholieke zijde
op zijn bezuinigingspolitiek. In de zomer van 1935 bleek het kabinet het
vertrouwen van de RKSP-fractie te hebben verloren, zodat het uit elkaar
spatte. De katholieke fractieleider Aalberse kreeg nu de opdracht de
vlekken weg te werken. Hij zette in op de verwezenlijking van het aloude
VDB-ideaal: de 'democratische' coalitie. Met de SDAP wist hij tot
overeenstemming te komen. Op zich was de VDB daarna, om het kabinet
aan een meerderheid in de Tweede Kamer te helpen of als bemiddelaar,
niet meer nodig. Maar Aalberse durfde de stap naar een rooms-rood
kabinet niet aan zonder deelname van minstens een andere partij' bang
als hij was voor beschuldigingen dat de katholieken Nederland aan de
'rooien' uitleverden. De partij die bij uitstek voor deelname aan dit
kabinet geschikt was, was de VDB. Zijn fractieleider Joekes wees een
RKSP/VDB/SDAP-kabinet echter van de hand, metals argument dat de
geschillen op financieel-economisch terrein te talrijk waren40 • Achter dit
formele argument ging echter een diepere beweegreden schuil. Twee jaar
lang hadden de socialisten de regeringspartijen, in het bijzonder minister
Oud, ervan beschuldigd onbeschaamd het welvaartspeil van de bevolking
terug te draaien. Alvorens aan meeregeren te denken, moesten de
socialisten eerst maar eens wat gas terugnemen, zo liet de VDB weten.
De SDAP moest niet het idee hebben de VDB, omdat dat een kleine partij
was, als voetveeg te kunnen gebruiken41 • Aalberse's formatie-poging was
hiermee mislukt. De VDB koos bewust voor de reconstructie van het
kabinet-Colijn. Aldus geschiedde.
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Verscheurd hart
Geleidelijkaan ontstond in de VDB-top echter verschil van mening over
de in 1932-33 ingezette koers. Een deel van de partij vond dat de keuze
van toen de deur naar samenwerking met de SDAP niet definitief mocht
hebben gesloten. Dit gold voor hen temeer nu de SDAP bezig was zich
van een hoop marxistische ballast te ontdoen. Op het paascongres van
1937 hadden de socialisten een nieuw, gematigder beginselprogram
aanvaard. Tevens hadden ze, onder invloed van de groeiende militaire
macht van het nazistische Duitsland, de eis van 'nationale ontwapening'
laten vallen, een jaar nadat de VDB hetzelfde had gedaan. Deze
veranderingen binnen de SDAP werden door de VDB positief gewaardeerd, al had de bond nog altijd het een en ander op de SDAP aan te
merken. De socialisten bleven plannenmakers die te hoge verwachtingen
wekten. Bovendien klonk de klassenstrijd na, al noemden de socialisten
het nu: 'anti-kapitalisme' 42 • Desalniettemin betoogde Joekes dat de SDAP
dermate in gunstige zin was veranderd, dat het tijd werd terug te keren
tot het streven naar samenwerking met de socialisten. Hem stond niet een
terugkeer tot de 'democratische' coalitie voor ogen, maar een uitbreiding
van het nationale kabinet met de SDAP43 • Hij vond in deze Oud, de VDBlijsttrekker bij de verkiezingen van 1937, tegenover zich. De minister van
Financien wilde de brede basis zonder de socialisten voortzetten44 •
De vrijzinnig-democraten hadden echter geen beslissende stem in de
kabinetsformatie. In het interbellum was het aan de confessionelen om te
bepalen of andere partijen mochten meeregeren. De confessionele fracties
wilden de LSP en de VDB, nu zij het vuile werk ter bestrijding van de
economische crisis mee hadden helpen opknappen, de laan uitsturen,
hoewel eerste minister Colijn liever op de oude, brede basis doorging.
Door van de beide liberale fracties te verlangen dat ze de 'positiefchristelijke' grondslag van het nieuwe kabinet zouden onderschrijven,
maakten de confessionelen het hen onmogelijk om toe te treden. De VDB
was bereid zich met een ministerspost tevreden te stellen45 ' maar wilde
niet onder een onnodig opgelegd confessioneel juk doorgaan.
Nadat de VDB uit het kabinet was verwijderd, sprak de SDAP-leider
Albarda plagerig de hoop uit dat de vrijzinnig-democraten zouden terugkeren tot de weg van sociale vooruitstrevendheid46 . Oud, nu fractieleider
van de VDB, riposteerde deze nooit verlaten te hebben. Bij de algemene
beschouwingen in de Tweede Kamer van november 1937liet hij de SDAP
weten dat ze niet moest denken dat de VDB haar nu ineens in de armen
zou vallen. Als de socialisten wilden dat dat gebeurde, moesten ze tonen
werkelijk een democratische gezindheid te bezitten en erkennen dat de
politiek van de periode 1933-37 de beste was47 •
Toen Oud in oktober 1938 de landspolitiek verliet, kon de richting-
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Joekes, die op samenwerking met de SDAP aanstuurde, binnen de VDB
de overhand krijgen. Joekes hervatte na het intermezzo-Dud het
fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer. Nadat het confessionele
kabinet in juni 1939 onderuitging, sprak Joekes de wens uit dat een
'democratische' coalitie werd gevormd, die met zoveel mogelijk partijen
diende te worden aangevuld. In ieder geval rekende hij erop dat de
Christelijk Historische Unie (CHU) zou aanschuiven48 • Een aanvulling
was ook gewenst, daar binnen de VDB een grote groep vreesde dat een
'democratische' coalitie zou neerkomen op 'een Rooms-Rood Kabinet ...
met een kleine vrijzinnig -democratische bijwagen ' 49 • Dit was ook de grote
vrees van de op de achtergrond nog altijd opererende Oud50 •
Uiteindelijk trad het kabinet-De Geer op, een samenwerking van CHU,
RKSP, SDAP en VDB met deelname van de antirevolutionair Gerbrandy,
tegen de zin van zijn partij, en twee partijlozen. Een oud VDB-ideaal, het
opnemen van de SDAP in een kabinet, was daarmee eindelijk verwezenlijkt, a1 was het dan niet in een 'democratische' coalitie maar in een
breder verband. Dit was overeenkomstig de bezwaren die bij een deel van
de VDB'ers leefden tegen een terugkeer naar de partijlijn van voor 193233. Zoals hierboven aangegeven, vreesde dit deel een bijwagenrol voor
de VDB. Tevens wenste men het in de periode 1933-37 gevoerde beleid
niet te verloochenen. De brede basis stelde de VDB in de gelegenheid
bovengenoemde bedenkingen te verzoenen met de wens van een ander
deel binnen de VDB om de SDAP, nu zij marxistische theorieen en
revolutionaire plannen had laten varen, medeverantwoordelijkheid in het
bestuur te geven. Joekes, de zegsman van die richting, begroette de
socialistische ministers dan ook aldus: 'De beheerste en van groot verantwoordelijkheidsbesef getuigende wijze, waarop de SDAP sinds jaren
optreedt, deed het dringend gewenst zijn ook hen rechtstreeks in het
landsbewind te betrekken' 51 •

Conclusie
In de jaren twintig hamerde de VDB als enige van de 'burgerlijke'
partijen op de wenselijkheid van deelname van de socialisten aan de
regering. De overige partijen waren hiervoor niet te porren, mede als
gevolg van wantrouwen dat was gegroeid door Troelstra' s revolutieoproep in 1918. Niettemin klampte de VDB zich vast aan de droom over
een verbond met de SDAP en de 'democratische' elementen uit de RKSP,
dat zou breken met het beleid van de confessionele coalitie. Ook nadat
Nederland begin jaren dertig in een economische crisis verzeild raakte,
hield de VDB vast aan de wens de SDAP in een kabinet op te nemen.
Wel vond de bond het met het oog op de grote problemen waarvoor het
land stond, nu nodig de SDAP in een 'nationaal' kabinet in te snoeren,
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en liet hij het oude ideaal van een 'democratische' coalitie varen. Toen
de overige partijen lieten blijken er nog altijd niets voor te voelen om de
SDAP regeringsverantwoordelijkheid te geven en een vasthouden aan de
wens de deelname van de VDB zelf aan de regering in de weg zou staan,
lieten de vrijzinnig-democraten hun oude liefde vallen in ruil voor een
stukje macht.
De opportunistische zwenking werd goedgepraat door te wijzen op de
onbetrouwbaarheid van de SD AP op financieel-economisch vlak en inzake
de gezagshandhaving. Slechts een minderheid van de vrijzinnig-democraten slikte deze uitleg niet. De felle aanvallen van de oude geliefde
kwetsten de VDB zozeer dat hij voorlopig niets van haar wilde weten.
Toen zich in 1935 een reele kans voordeed op vorming van de 'democratische' coalitie, wees de bond deze beslist van de hand. Later raakte de
VDB in tweestrijd. Een deel onder leiding van Oud wilde de afwijzende
houding ten opzichte van de SDAP handhaven. Een ander deel onder
leiding van Joekes werd door wroeging bevangen en wilde weer een
toenadering bewerkstelligen. In 1939 traden voor het eerst socialistische
bewindslieden op. Maar in plaats van een 'democratisch' huwelijkspaar
had nu een hele woongroep zijn intrek in het regeringshuis genomen.
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OM DE VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE ERFENIS
De verhouding tussen liberalen en socialisten in de
jaren 1945-1952
G. Voerman
Alsof er niets gebeurd was, zetten liberalen en socialisten in de jaren na
de Tweede Wereldoorlog hun wederzijdse verkettering voort. De SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Liberale Staatspartij (LSP)
mochten dan niet meer bestaan, de groeperingen die als Partij van de
Arbeid (PvdA) en Partij van de Vrijheid (PvdV) in hun voetsporen traden,
bleven met elkaar op gespannen voet staan. In het interbellum hadden de
schimpscheuten over en weer het karakter van een rituele dans. De
ideologische antipoden zouden in normale omstandigheden toch nooit tot
politieke samenwerking komen; daarvoor hielden de opvattingen over
hoever de staat in het sociaal-econornisch leven diende in te grijpen, hen
te zeer verdeeld.
Nadat in 1946 de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) samen met
de SDAP in de PvdA was opgegaan, was er echter wei sprake van een
heuse inzet. De PvdV had haar zinnen gezet op het vrijzinnig-democratische electorale erfdeel, en de PvdA deed er alles aan om deze in het
eigen kamp te houden. Merkwaardigerwijs werd deze felle tweestrijd
gevolgd door een periode waarin beide kemphanen gezamenlijk zitting
hadden in een kabinet. Meer dan vier decennia zou het bij deze eerste
keer blijven. De regeringssamenwerking in de jaren 1948-1952 viel de
liberalen zwaar tegen en de afstand tussen VVD en PvdA lijkt er aileen
maar groter door geworden.
Voorgeschiedenis
Van oudsher was het liberalisme in Nederland verdeeld over twee
strorningen. Vlak na de Eerste Wereldoorlog kreeg deze tweedeling op
heldere wijze organisatorisch gestalte1 . De conservatieve Bond van Vrije
Liberalen ging samen met de Liberale Unie en enkele kleinere groepjes
op in de Vrijheidsbond, die zich later tot LSP omdoopte. De nieuwe
liberale groepering was van behoudende snit. Staatsinterventie in het
econornisch leven werd met argusogen gevolgd en van de SDAP was de
LSP bepaald niet gecharmeerd 2 • Aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog nam Telders in de LSP het roer over. Om de partij uit het
electorale slop te halen trachtte hij onder andere het sociale aanzien van
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de LSP te verbeteren. Fel trok hij van leer tegen de opvatting alsof de
LSP het laissez-jaire zou voorstaan.
Tegenhanger van de liberalen in het vrijzinnige kamp was de meer
vooruitstrevende VDB. De vrijzinnig-democraten stonden pal voor het
gelijkmaken van de maatschappelijke ontwikkelingsvoorwaarden. Overheidsingrijpen was noodzakelijk, zodat het individu zich zou kunnen ontplooien. Hoewel de VDB zich ondubbelzinnig uitsprak voor het privebezit der produktiemiddelen, zag de Bond lange tijd in de SDAP - die
socialisatie van de produktiemiddelen wenste - een potentii:He regeringspartner. In de loop van de jaren dertig echter bekoelden de verhoudingen
tussen VDB en SDAP3 • Pas nadat de sociaal-democraten een ideologische
face-lift hadden ondergaan waarbij het door de VDB verfoeide leerstuk
van de klassenstrijd werd afgeschaft, kwam de SDAP weer in het stuk
voor. Joekes, sinds 1938 voorzitter van de VDB-Tweede-Kamerfractie,
zocht toenadering tot de SDAP, maar zijn lijn was omstreden. Zo toonde
Oud, de voorganger van Joekes als eerste man van de VDB en inmiddels
burgemeester van Rotterdam, nogal wat reserves 4 • Deze politieke tegenstelling tussen beide kopstukken kreeg ook een persoonlijk tintje, toen
Oud een terugkeer in de landelijke politiek leek te overwegen, die wellicht
ten koste van Joekes' positie zou gaan.
Tweede Wereldoorlog
In de jaren dertig was de mogelijkheid van fusie tussen LSP en VDB
enkele keren geopperd, maar even zo vaak door de laatste beslist van de
hand gewezen5 • Tijdens de Duitse bezetting werkten beide partijen wel
samen in het Politiek Convent, samen met de andere grote politieke
partijen (inclusief de SDAP). In de oorlogsjaren groeide dwars door de
zuilen heen het gevoel van verbondenheid door de gemeenschappelijke
ervaring van onderdrukking en verzet. Het besef rijpte dat de verstarde
politieke verhoudingen van voor de oorlog niet moesten terugkeren.
Vooral de vrijzinnige jongeren raakten door de vemieuwingskoorts
aangestoken. De Bond van Jonge Liberalen (BJL) haalde de gedachte van
een fusie met de VDB uit de la. Van het 'personalistisch socialisme' (zie
verderop in de tekst) dat in kringen van de vemieuwers opgeld deed, was
men niet gediend, in tegenstelling tot de Vrijzinnig-Democratische
Jongerenorganisatie. De VDJO had weinig op met de liberalen en richtte
de blik op de SDAP. De samenwerking met de sociaal-democraten kon
de VDJO niet ver genoeg gaan. Zij drong erop aan dat haar moederpartij
de VDB opging in een vooruitstrevende middenpartij - gepositioneerd
tussen een conservatieve en extremistische partij - , waarin ook 'verreweg
het grootste deel van onze vooroorlogse SDAP' zou zijn opgenomen6•
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Het einde van de VDB in de PvdA
Door het optreden van de Nederlandse Volksbeweging (NVB), die kort
na de bevrijding was opgericht, raakte de discussie over de positie van
de VDB in het politieke bestel in een stroomversnelling7 • Doel van de
NVB was een radicale vemieuwing 'in personalistische geest, gericht op
de verwerkelijking van een vernieuwd socialisme'. Collectivistische
ideologieen als het communisme en individualistische als het liberalisme
werden afgewezen. De klassenstrijd werd verworpen, maar de overheid
diende aan de ordening van de kapitalistische econornie prioriteit te geven.
De VDB-top had hier wel oren naar en besloot na te gaan in hoeverre
samenwerking of zelfs fusie met andere partijen mogelijk was. Oud was
hierbij een remmende factor. Samenwerking wilde hij wel, maar een fusie
zag hij rninder zitten. Het personalistisch-socialistische uitgangspunt stond
in zijn vocabulaire voor afschaffing van het privaat bezit van de
produktierniddelen en dat strookte niet met de VDB-beginselen.
Ondanks Ouds bezwaren deed de VDB mee aan de onderhandelingen
met sociaal-democraten en enkele andere groeperingen, die moesten leiden
tot een personalistisch-socialistische volkspartij. De VDB stelde zich
meegaand op. De weinige bezwaren die de Bond had, spitsten zich toe
op de gezichtsbepalende socialistische symbolen als de rode vlag en het
strijdlied De Intemationale, alsmede op het punt van de socialisatie. Op
aandringen van de VDB werden de scherpe kantjes van de socialisatieparagraaf bijgevijld. Ook over de naam werd een robbertje gevochten, maar
uiteindelijk legde de VDB zich neer bij de benarning 'Partij van de
Arbeid', gebaseerd op de Eng else Labour Party. De ideologische aanduiding van de partij leek aanvankelijk problematischer. Nadat vanuit de
SDAP de term 'socialisme' werd voorgesteld, wees de VDB op de
psychologische moeilijkheden voor zijn achterban. Na veel passen en
meten werd het begrip toch aanvaard, hetgeen de meeste VDB-onderhandelaars niet makkelijk viel. Zelfs Oud ging om, tot verrassing van de
SDAP. Het kostte hem moeite de term socialist te aanvaarden, maar hij
was bereid dat offer te brengen. 'Al zou spreker voorkeur hebben voor
een nieuwe term, hij weet, dat deze niet is te vinden en legt zich daarbij
neer' 8 •
De vrijzinnig-democratische aanhang volgde zijn leiders met de nodige
reserves. Vooral het rode karakter van de symbol en en de socialisatieparagraaf maakten velen beducht. Uiteindelijk stemde de algemene vergadering van de VDB met overgrote meerderheid (143 tegen 11) in met
de fusie. Joekes had het akkoord, inclusief de ordeningsgedachte die erin
was neergelegd, met verve verdedigd en was daarin loyaal gesteund door
Oud. Kennelijk was deze zich ervan bewust dat hij de vemieuwingsgeest
van zijn tijd tegen had. Bovendien zag Oud in dater geen altematieven
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waren. Hij hield echter een slag om de arm: de PvdA was een experiment, waarvan Oud hoopte dat het zou slagen, 'maar het is mogelijk dat
het niet gaat'.
Eigenlijk had Oud veelliever de andere kant op gewild. Hij verheelde
niet dat zijn voorkeur uitging naar een tussen de SDAP en de RoomsKatholieke Staatspartij (RKSP) in gesitueerde middenpartij, waarvan de
VDB samen met onder andere de Christelijk-Historische Unie (CHU) de
spil zou vormen. Hiermee greep Oud terug op een gedachte van LSPvoorzitter Telders, die in 1940 een driedeling in de Nederlandse politiek
zag: 'de op de Protestants-Christelijke traditie stoelende middenstof, de
Radicalen enhetpolitieke Rooms-Katholicisme' 9 • Telders rekende de LSP
tot de eerste categorie; het liberalisme zou goed passen in de protestantse
traditie van individualisme en verdraagzaamheid. Enkele jaren later zou
Oud op Telders' indeling zijn concept van de 'Derde Macht' baseren.

De PvdA en het einde van de LSP
De 'Doorbraak-euforie' die na de bevrij ding in politiek Nederland heerste,
ging grotendeels aan de LSP voorbij 10 . De liberalen hadden een zware
slag te verduren gekregen door het overlijden van hun voorman Telders
in een Duits concentratiekamp. In plaats dat zijn vernieuwingsstreven
werd voortgezet, leek het erop of de LSP de klok weer terugdraaide naar
de periode voor zijn bewind. De afwerende houding van weleer keerde
terug. Zo verklaarde de LSP in navolging van Hayeks studie The road
to serfdom ordening van het economische leven min of meer voor taboe.
AI metal verkeerde de partij in een impasse, wat de BJL met lede ogen
aanzag. Voorzitter Korthals pleitte voor samenwerking met 'progressieven' uit niet-socialistische kring, waarbij hij vooral de VDB op het oog
had. Gesprekken tussen BJL en VDJO, later gevolgd door een onderhoud
met Oud, liepen echter op niets uit.
Toen de VDB in de PvdA leek op te gaan, spoorde de BJL de LSP aan
tot een meer vooruitstrevende opstelling. De jongeren zagen de bui al
hangen dat de stoffige LSP op geen enkele wijze een onderdak kon bieden
aan VDB 'ers die niet bereid waren de overgang naar de PvdA te maken.
De BJL dreigde zo nodig de LSP te passeren en zelf actie te ondernemen.
Dit was nu precies wat er gebeurde. Samen met enkele progressieve
liberalen benaderde Korthals de politieke outsider Stikker, die met de
oprichting van de Stichting van de Arbeid had aangetoond vernieuwingsgezind te zijn. Stikker zou als een magneet moeten werken op de
'zwevende' VDB'ers 11 • Mede vanwege de naderende Kamerverkiezingen
werd de LSP voor het blok gezet. Ret partijbestuur stemde mokkend in
met de nieuwe politieke formatie die rond Stikker werd opgebouwd. De
vemieuwersclub publiceerde een manifest, waarin het door de econo-
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rnische cns1s van de jaren dertig belaste begrip 'liberalisme' niet
voorkwam. Het accent werd gelegd bij idealen als 'vrijheid' en 'sociale
rechtvaardigheid'. Vervolgens werd in maart 1946 de nieuwe PvdV
opgericht, met Stikker als voorzitter. V66r alles wilde men voorkomen
dat de nieuwkomer zou worden beschouwd als een voortzetting van de
LSP. In de naam kwam de term 'liberaal' dan ook niet voor. De LSP hief
zichzelf in oktober op.

Kamerverkiezingen 1946
Bij de Kamerverkiezingen van 1946 stonden de PvdV en de PvdA
lijnrecht tegenover elkaar. Met in hun achterhoofd de VDB-kiezer
verweten beide kemphanen elkaar dat de door elk gepropageerde breuk:
met het ideologische verleden slechts schone schijn was. De oude
stereotypen uit het interbellum werden weer uit de kast gehaald. De PvdV
betichtte de PvdA ervan exponent te zijn van de 'socialistische systemen,
welke onverrnijdelijk leiden tot dwang en het heerschen van weinigen over
velen'. De PvdA op haar beurt tekende in haar propaganda de PvdV af
als representant van het 'liberalistisch-kapitalistische systeem', dat zou
leiden tot crisis, werkloosheid en honger12 •
PvdA en PvdV hadden er vanzelfsprekend alle belang bij om hun
concurrent op de vrijzinnig-democratische kiezersmarkt zo negatief
mogelijk af te schilderen. Het is moeilijk exact na te gaan of deze
strategie voor een van beide vruchten heeft afgeworpen. De PvdV bracht
het er in de verkiezingen tamelijk goed af, ondanks de korte voorbereidingstijd. Zes zetels werden behaald, twee meer dan de LSP kreeg bij de
Kamerverkiezingen in 1937. Vergeleken bij het LSP-resultaat van de
Statenverkiezingen in 1939 boekte de PvdV echter weinig vooruitgang.
Stikker was dan ook teleurgesteld. In bedekte tennen veronderstelde hij
dat de voormalige VDB-kiezers niet en masse op de PvdV hadden
gestemd. V oor de PvdA waren de druiven zuur. De pas gefuseerde partij
had op meer dan 35 zetels gerekend, maar haalde er slechts 29, twee
rninder dan de samenstellende delen voor de oorlog op eigen kracht
hadden behaald. Partijvoorzitter Vorrink schreef het verlies vooral toe aan
de electorale aantrekkingskracht van de CPN op de oud-sociaal-democraten. 'Een groot deel van de kiezers van de vroegere V.D.B. is ons trouw
gebleven', zo dacht hij.
Na de verkiezingen vormde de PvdA met de KVP het kabinet-Beel. In
de fonnatie hadden beide partijen het samen op een akkoordje gegooid.
Zij waren getweeen een regeringsprogram overeengekomen, waartegen
de andere partijen slechts ja of nee konden zeggen. De PvdV bedankte
voor de eer. De liberalen gingen in de oppositie en bestreden met name
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het sociaal-economisch beleid. Dit kwam de verhouding met de PvdA niet
ten goede. De sociaal-democraten hadden eerder al Oud ingezet om de
PvdV te bestrijden. De voormalige VDB-kopman schreef vlak na de
oprichting van de PvdV dat deze de kant opging van haar voorloper de
LSP, wier appel op de vrijheid doorgaans als dekmantel voor onversneden
conservatisme diende. De weinige oud-VDB'ers die volgens Oud tot de
PvdV waren toegetreden, zouden 'spoedig tot de ontdekking komen, dat
zij zich deerlijk hebben vergist' 13 •
De aanvallen van de PvdA op de PvdV schoot de laatste in het
verkeerde keelgat. De sociaal-democraten zouden geen middel schuwen
om de PvdV te attaqueren, 'hoe laagbijdegrondsch ook' 14 • De liberalen
konden er zelf overigens ook wat van. De door de PvdA voorgestane
'geleide economie' werd zwaar onder vuur genomen. In schrille kleuren
schetste de PvdV de risico's van een albedillende overheid voor de geestelijke vrijheid, 'want de staat als de absolute machthebber in economische
en sociale zaken is een nog afgrijselijker euvel, dan een absoluut vorst,
dan een dictator als een Hitler, ooit zijn geweest', zo beweerde C.H.
Telders, de neef van de laatste vooroorlogse partijvoorzitter Telders, een
jaar na de bevrijding 15 •
Oprichting VVD
In de loop van 1947 begon het te rommelen in de PvdA. Oud was
gaandeweg zowel persoonlijk als politiek teleurgesteld geraakt in de
PvdA. Hij liep met name te hoop tegen de ruk naar links - als gevolg van
de electorale concurrentie van de CPN - van de PvdA, waardoor deze
steeds meer op de oude SDAP zou gaan lijken. In het PvdV-orgaan Vrij
werden deze en andere tegenstellingen bij de concurrentie breed uitgemeten onder koppen als 'De PvdA niet autogeen gelast' en 'Tweespalt in
de PvdA 116 • Dat men het daarbij op het vrijzinnig-democratisch smaldeel
in de PvdA had gemunt, werd ruiterlijk toegegeven. 'De PvdV moet in
staat zijn - en is bij een actieve propaganda ook in staat - een deel van
de rechtervleugel van de PvdA tot zich te trekken', zo meldde de
redactie 17 . Onderdeel van deze tactiek was het openen van kolommen van
Vrij voor de dissidente artikelen van Oud.
Toen Oud zich openlijk afvroeg of het niet tijd was om een nieuwe
partij te vormen bestaande uit 'groepen uit de PvdA, de PvdV en de
politiek daklozen', was de vreugde bij Stikker en de jonge liberal en groot.
Ondanks alle goede bedoelingen maakte de PvdV inmiddels een ingedutte
indruk. Nu was de kans daar om alsnog de nagestreefde samensmelting
van liberalen en vrijzinnig-democraten te verwezenlijken en zo uit deze
impasse te geraken. Gretig werd ingegaan op Ouds uitnodiging, waarvan
hij handig gebruik maakte.
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Oud drukte op de onderhandelingen over een nieuwe partij in programmatisch en personeel opzicht zijn stempel 18 • Ook werd afgesproken dat
hij bij de komende Kamerverkiezingen als lijsttrekker zou optreden. De
zaak werd door Stikker en Oud snel beklonken. Injanuari 1948 werd de
VVD opgericht. De Kamerverkiezingen in juli verliepen voor haar zeer
succesvol. Terwijl de PvdA twee zetels verloor, won de VVD onder het
lijsttrekkerschap van Oud er twee. Toen ook de gemeenteraadsverkiezingen een jaar later voor de VVD relatief succesvoller verliepen dan voor
de PvdA, juichte het liberale partijorgaan: 'de vrijzinnigen zijn tot inkeer
gekomen; de doorbraak is doorbroken. De Kranenburgs en Joekessen ...
zien zich meer en meer door hun vroegere volgelingen verlaten' 19 • De
electorale gevolgen van Ouds overgang zijn echter moeilijk exact te bepalen. Het ledenverlies voor de PvdA viel mee, waarschijnlijk mede omdat
de partij prominente oud-VD B' ers mo hiliseerde om openlij k hun politieke
welbehagen in de PvdA uit te spreken. Oud wist in laatste instantie niet
meer dan een paar honderd medestanders om zich heen te verzamelen20 •

Kabinet -Drees
In de ogen van de liberalen was met de overkomst van Oud en de
electorale winst de vrijzinnig -democratische buit zo ongeveer binnen. De
polarisatie met de PvdA werd er echter niet minder om. De strijd werd
wel wat getemperd toen de VVD na de verkiezingen zitting nam in het
kabinet-Drees. De kwestie Indonesie was door de VVD als hefboom
gebruikt om achter de regeringstafel plaats te kunnen nemen. Aanvankelijk waren de liberalen verklaarde tegenstanders geweest van
zelfstandigheid voor deze kolonie. Uiteindelijk stemde men toch in met
de soevereiniteitsoverdracht binnen het kader van een Nederlands-Indonesische Unie. De steun in tweede termijn voor de noodzakelijke
grondwetswijziging (waarvoor een tweederde meerderheid is vereist) was
echter afhankelijk gemaakt van de samenstelling van het kabinet na de
verkiezingen.
Deze verkapte liberale sollicitatie werd begrepen. De VVD en de
CHU, die dezelfde tactiek had gevolgd, traden toe tot de regering. De·
PvdA was fel gekant tegen de verbreding van de coalitie. De opzet om
de socialistische inbreng in het regeringsbeleid te beperken was haar
natuurlijk niet ontgaan. De VVD hoopte inderdaad zo de in haar ogen te
grote overheidsinvloed in te dammen. De KVP wilde in deze tijd van
wederopbouw de PvdA er met alle geweld bij houden. Zij vergulde de
pil voor de sociaal-democraten door Drees het premierschap aan te
bieden. Op dit aanbod ging de PvdA gretig in.
Stikker werd minister van Buitenlandse Zaken. Zijn betrokkenheid bij
het Indonesiebeleid zou tot grote spanningen in de VVD leiden. Bovendien
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kwamen Oud en hij in deze zaak persoonlijk met elkaar in aanvaring. Hoe
groot de verwijdering tussen beiden was bleek in 1951, toen Oud in de
Kamer een motie van afkeuring indiende, gericht tegen Stikkers beleid
inzake Nieuw-Guinea. De Kamer verwierp de motie, maar de VVDfractie stemde voor; de PvdA, die Stikker eerst 'per se' niet als minister
had gewild, schonk hem haar vertrouwen. Stikker trad af, maar keerde
na een geslaagde lijmpoging toch weer terug. Tussen Oud en hem kwam
het voorlopig niet meer goed.
De regeringsdeelname bracht de VVD niet wat zij ervan had verwacht.
Regelmatig trokken de liberalen aan het kortste eind in de strijd met de
sociaal-democratische coalitiepartner. Vooral de door de PvdA voorgestelde prijsbeheersing en belastingverhogingen stonden hen niet aan. Het
rapport De weg naar de vrijheid, dat de PvdA halverwege de rit
publiceerde, deed weinig goeds voor de toekomst verwachten. In 1952,
nadat het kabinet-Drees zijn periode had volgemaakt, haakte de VVD
teleurgesteld af. Oud paste ervoor om nog langer als 'gevelversiering' te
dienen voor de rooms-rode coalitie. Na zijn persoonlijke faux pas en de
tegenvallende deelname van de VVD aan het kabinet-Drees had hij zijn
bekomst van de sociaal-democraten. Oudkeerde voorgoed terug naar zijn
anti-houding van voor de Tweede Wereldoorlog. Op Telders' driedeling
van de Nederlandse politiek baseerde hij zijn idee van de 'Derde Macht':
VVD, ARP en CHU moesten samenwerken om roomsen en vooral roden
het hoofd te bieden. De protestantse partijen gaven echter de voorkeur
aan het regeringspluche. Het zelfgekozen isolement in de oppositie zou
zeven jaren duren.
Slot
In het licht van de eeuwige antithese tussen liberalen en sociaaldemocraten was het kabinet-Drees maar een stofje. Paradoxaal genoeg
ging aan dit intermezzo van formele toenadering een periode van opperste
polarisatie vooraf. Nadat de VDB was opgegaan in de PvdA, raakten in
1946 - evenals in de negentiende eeuw - de linkervleugel van het
liberalisme en de rechtervleugel van het socialisme elkaar. De vreugde
was van korte duur. Na de overgang van de behoudende VDB-vleugel
onder Oud van het ene naar het andere kamp stabiliseerde de tegenstelling
zich, die was gebaseerd op de politiek dominante scheidslijn van de
sociaal-economische staatsbemoeienis. Deregeringssamenwerking met de
PvdA, ofbeter gezegd de liberale 'regeringstegenwerking', hing met deze
scheidslijn samen: voor alles was zij bedoeld om het 'staatssocialisme'
en overheidsingrijpen in te perken.

Achteraf kwalificeerde Stikker de plaatsbepaling van de VVD rond 1950,
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toen zij nadrukkelijk toenadering zocht tot de protestantse partijen, als een
'ruk naar rechts'. Zelf zou hij hebben behoord 'tot de meest linkse hoek
van de partij ' 21 • Misschien zou de VVD, wanneer Stikker het na zijn conflict met Oud niet voor gezien had gehouden maar had gepoogd de leiding
van de partij weer te verkrijgen, in de jaren vijftig niet zo'n scherpe antisocialistische koers hebben gevaren. Maar ook Stikker zou niet tegen de
stroom hebben kunnen inroeien; daarvoor zaten de anti-socialistische ressentimenten te diep bij de liberalen.
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'VERBREEKT DE RODE BOEIEN'
Het antisocialisme van de VVD in de jaren 19521959

B.F.M. Otten
Op een zaterdag in januari 1959, twee maanden voor de vervroegde
parlementsverkiezingen, was de propagandacommissie van de VVD bijeen
ten kantore van het Amsterdarnse reclame-adviesbureau Palm. Op tafel
lag een aantal suggesties voor verkiezingsslogans waarover de heren met
elkaar van gedachten wisselden. De leus 'Tegen socialistische dwang
aileen de VVD' was uit de koker van commissievoorzitter H. van Riel
gekomen, maar werd na telefonisch contact met partijleider P.J. Oud
veranderd in 'Tegen het socialisme de VVD'. In de notulen kwam te staan
dat de Heer van Riel hierover echter zondag nog contact zou zoeken met
Prof. Oud, 'vooral i.v.m. het al of niet opnemen van het woord
, , aileen''' 1 . Uiteindelijk zouden tijdens de campagne verschillende versies
van Van Riels slogan gebruikt worden. Een campagne die nog sterker dan
de twee voorgaande in het teken stand van de strijd tegen het socialisme.
De verkiezingen van maart 1959 bevrijdden de liberalen uit een
zelfgekozen isolement dat zeven jaren had geduurd. Van 1952 tot begin
1959 verkeerde de VVD in de oppositie tegen de brede-basis kabinetten
Drees: Zeven oppositiejaren die gekenmerkt werden door een ongekend
fel antisocialisme. Tijdens de verkiezingscampagnes van 1952, 1956 en
1959, werd de PvdA afgeschilderd als de partij die als hoogste doel de
staatsalmacht nastreefde. Het socialisme werd voorgesteld als een
vrijheidsvijandelijke politiek die Nederland aan de afgrond zou brengen.
Liberalisme daarentegen was antisocialistisch en dus v66r vrijheid, v66r
een gezonde economie en dus heilzaam voor het land. Ook de bijdragen
van de VVD aan de algemene politieke beschouwingen in de Tweede
Kamer stonden bol van antisocialistische retoriek. Partijleider Oud
waarschuwde ieder jaar weer voor de dreigende socialistische monsterstaat
en riep zijn collega-Kamerleden meermalen op tot een principieel debat.
Het antisocialisme van de VVD vond zijn hoogtepunt in het verkiezingsprogramma van 1959, waarin elke samenwerking met de PvdA bij
voorbaat werd uitgesloten. De liberalen hadden hiermee een fundament
gelegd voor een polariteit die de naoorlogse politieke verhoudingen in
Nederland tot ver in de jaren tachtig zou blijven dicteren.
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In dit artikel is de vraag aan de orde, hoe het toch kwam dat de VVD in
de jaren vijftig haar kracht zo uitdrukkelijk zocht in een exclusief
negatieve relatie met de PvdA. Waarom bleven de liberalen (naast de
CPN en de SGP) buiten de brede coalitie en waarom presenteerden zij
zichzelf vervolgens als antisocialisten?

'De Maas-these'
De parlementair-historicus P.F. Maas heeft eens onderzocht hoe het kwam
dat socialisten en liberalen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet
tot samenwerking konden komen2 • Hij vond de verklaring in de behoefte
van beide politieke stromingen aan profilering door polarisatie. Een
behoefte die aanvankelijk was ingegeven door het feit dat zowel de PvdA
als de VVD voor coalitievorming afhankelijk was van de confessionelen.
In de jaren vijftig, zo stelt Maas, was de onderlinge verhouding voor
coalitievorming getalsmatig gezien niet onmiddellijk relevant. Omdat de
liberalen niet tot gevelsiering aan een 'rooms-rood' kabinet gereduceerd
wilden worden, stond hun geen andere weg open dan te polariseren tegen
een naar de confessionelen toe pacificerende PvdA. 'Vanuit de oppositie
profileerde Oud de VVD als antisocialistisch en bestookte hij de KVP als
te meegaand, aldus de rechtervleugel van de KVP activerend' 3 • Het
antisocialisme van de VVD was volgens Maas een politieke strategie
gericht tegen de confessionelen. Indien PvdA en VVD een meerderheid
hadden kunnen vormen dan had, aldus Maas, een dergelijke samenwerking programmatisch noch ideologisch onoverkomelijke hindemissen
ontmoet.
De these van Maas zegt ons dus dat het antisocialisme van de VVD
primair werd ingegeven door overwegingen van strategie en tactiek. Deze
stelling verdient een belangrijke nuancering. Bezwaarlijk is namelijk het
gemak waarmee over de ideologische kloof tussen liberalisme en
socialisme wordt heen gestapt en hoe daarmee het antisocialisme van de
VVD wordt herleid tot zielloos opportunisme. Natuurlijk, programmatisch
gezien was er na 1945 misschien best wel een brug te slaan tussen beide
stromingen. De vraag is echter of programmatische toenadering van beide
partijen, ook een ideologische omarming dichterbij had gebracht, zoals
Maas veronderstelt.
In het voorgaande hoofdstuk heeft de historicus G. Voerman liberalisme
en socialisme voor het voetlicht laten komen als ideologische antipoden.
Hij spreekt van een eeuwige antithese gebaseerd 'op de politiek dominante
scheidslijn van de sociaal-economische staatsbemoeienis' 4 • Interessant is
dat Voerman, zonder de praktisch-politieke aspecten van de tegenstelling
te willen bagatelliseren, aan deze 'eeuwige antithese' een mentaliteits-
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aspect toekent. De scherpe antisociaiistische koers die de liberaien in de
jaren vijftig volgden, werd, aidus Voerman, voor een belangrijk deel
bepaaid door antisociaiistische ressentimenten. Bij nadere beschouwing
is dit een overtuigende zienswijze (ofschoon het vait te prefereren in
plaats van het smaile begrip 'ressentiment' eerder de term 'sentiment' of
'gemoedsstemming' tehanteren5). Voerman erkent, anders danMaas, dat
ideologieen in de jaren vijftig niet aileen werden begrensd door politieke
principes, maar juist ook werden gedragen door gevoelens en attitudes
die geworteld lagen in een lange ideologische traditie. De VVD-liberaien
profileerden zich op de eerste plaats antisociaiistisch omdat zij in een
liberaie traditie stonden en vandaaruit liberaal dachten, liberaai voelden,
liberaal keken, liberaal confereerden etc.
Hieronder wordt betoogd dat het antisociaiisme van de VVD in oorsprong
geen zielloos opportunisme was, maar dat het in verband gebracht moet
worden met het vocabulaire waarin de liberaien vastzaten. Een vocabulaire dat niet was toegesneden op de naoorlogse maatschappelijke en
politieke werkelijkheid. De oorsprong van het antisocialisme moet gezocht
worden in de eerste tien levensjaren van de VVD en dan voorai in de
zeven oppositiejaren (1952-1959) waarin zij zich vestigde ais derde macht
in de Nederlandse politiek.

Het gemeenschappelijk project en het vocabulaire van de VVD
Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een naar elkaar
toegroeien van politieke standpunten. Als er een absolute tegenstelling
bestond die de politieke verhoudingen dicteerde dan was het die, welke
tot uiting kwam in de gezamenlijke strijd van aile niet-communistische
partijen tegen het binnen- en buitenlandse communisme. Een andere
factor waardoor de praktisch-politieke geschilpunten steeds meer
overschaduwd werden, was de sterk toenemende intemationaiisering van
de economie. Het voeren van een nationaai economisch beleid was onder
andere ais gevolg van de 'Marshail-hulp' in hoge mate athankelijk
geworden van de economische ontwikkeling in het buitenland en dan met
name van die in de Verenigde Staten. Tenslotte hadden de wederopbouw
en het economisch herstel nauwere samenwerking tussen de verschillende
politieke partijen noodzakelijk gemaakt. Toch was ondanks deze
ontwikkeling, ondanks de gegroeide programmatische overeenstemming,
de onderlinge politieke strijd levend gebleven. De socioloog J. van
Doom overdrijft dan ook als hij schrijft: 'Men beroept zich nog wel op
het eigen erfgoed, maar brengt het in een gemeenschappelijk project' 6 •
Zijn uitspraak wekt de schijn op aisof aile politieke partijen zich met
gelijk enthousiasme ideologisch gebonden hadden aan een gemeenschap99

pelijk project. Dit is, zeker waar het de VVD aangaat, niet het geval
geweest.
Het 'gemeenschappelijk project' waar Van Doom het over heeft, had
vlak na de oorlog betrekking op het herstel van een maatschappelijk en
fysiek gederailleerde natie. De politiek was kamerbreed akkoord gegaan
met een diepgaand overheidsingrijpen, in de overtuiging dat het de enige
manier was om het land weer op de rails te krijgen. Liberalen, maar ook
het protestantse deel van de confessionelen, stelden zich op het standpunt
dat zodra de economie hersteld en de wederopbouw voltooid was, de
overheid haar greep op het sociaal-economisch leven weer zou moeten
loslaten ten gunste van de vrije werking van maatschappelijke krachten.
Toen de Nederlandse economie eind jaren veertig uit het slop raakte, werd
evenwel snel duidelijk dat de intervenierende rol van de overheid niet
meer teruggebracht kon worden tot vooroorlogse proporties. Om te komen
tot een evenwichtige welvaartsontwikkeling die gelijke tred hield met
ontwikkelingen in het buitenland, was overheidsinterventie op hoofdlijnen
noodzakelijk geworden. Daarnaast had het bedrijfsleven de hulp van de
overheid hard nodig ter versteviging van de concurrentiepositie. Kortom,
stabiele economische groei veronderstelde een zekere mate van macroeconomische sturing en een goed sociaal zekerheidsstelsel. Het 'gemeenschappelijk project' had zich min of meer onbedoeld uitgestrekt tot de te
verwezenlijken welvaartsstaat.
Toen het 'gemeenschappelijk project' eind jaren veertig een eigen logica
bleek te bezitten en de verschillende deelnemers de programmatische
consequenties soms noodgedwogen hadden aanvaard, werd het tijd de
deelname in het project ideologisch te legitimeren. Men kon zich niet
!anger meer beroepen op de 'druk der omstandigheden'.
Voor de PvdA was dit geen probleem. Zij had zich vanaf het begin
volledig gei'dentificeerd met de grotere rol van de staaC. De confessionelen waren minder uitgesproken in hun omarming van staatsinmenging.
Ofschoon de katholieke sociale leer en het protestantse beginsel van
'souvereiniteit in eigen kring' verschillende openingen boden om
staatsinmenging op hoofdlijnen te rechtvaardigen, waren zij lange tijd
terughoudend gebleven in hun politieke formulering ervan8 • Met name de
protestanten hadden zich in de eerste naoorlogse jaren nog vaak
uitdrukkelijk laten excuseren door de 'bijzondere omstandigheden'. De
politieke confrontatie met het sociaal-democratisch initiatief noopte de
confessionelen echter hun eigen denkbeelden over sociaal-economische
ordening pregnanter op de voorgrond te stellen. De katholieken namen
hierbij het voortouw met de uitwerking van hun corporatistisch ideaal van
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
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Omdat veelal jonge economen van confessionelen huize zich, evenals
hun socialistische collegae, voor een belangrijk deellieten inspireren door
bet denken van Keynes en Tinbergen, ontspon zich een politiekeconomisch debat waarin men elkaar wederzijds inspireerde9 • De
confessionelen onderkenden de noodzakelijkheid van ordening en sturing
van de economie, maar anders dan de sociaal-democraten huldigden zij
principiele opvattingen omtrent de verhouding staat/samenleving. Zij
wensten directe staatsinmenging zoveel mogelijk te beperken en zagen
overheidstaken bij voorkeur gedelegeerd aan zelfstandige maatschappelijke
organen die volgens hen een grotere legitimiteit bezaten. Begin jaren
vijftig was er tussen sociaal-democraten en confessionelen een zekere
mate van politieke overeenstemming gegroeid over een toekomstige
economische orde waarbinnen aan de overheid een intervenierende rol
werd toegekend.
Ook voor de liberalen was bet duidelijk dat staatsonthouding een politiek
anachronisme was geworden. De VVD stelde de grondslagen van de
macro-economische sturing, de industrie-politiek, de rol van de staat in
bet stelsel van sociale voorzieningen, en de overheidszorg voor de
infrastructuur in mime zin, dan ook niet ter discussie 10 • Grote moeite had
de VVD echter met de ideologische onderbouwing van bet 'gemeenschappelijk project'. Het viel de partij zwaar om aan de kiezer uit te leggen wat
er nu zo liberaal was aan een intervenierende overheid. De liberalen
slaagden er niet in om 'bet project' in verband te brengen met de liberale
vrijheidsgedachte: in de acceptatie van staatsinmenging, ontbrak de
ideologische onderbouwing. De politicoloog J. de Beus schrijft dat de
liberalen wel pogingen deden om hun etatisme te rechtvaardigen: 'Men
verwees bijvoorbeeld naar de beginselen van vrijheid, de verantwoordelijkheid en de sociale gerechtigheid, naar bet juiste midden tussen extreem
individualisme en totalitarisme, en naar de nieuwe macro-economische
en welvaartstheorie' 11 • Het ontbrak echter aan intellectuele scheppingskracht, aldus nog steeds De Beus, om een exclusief liberale visie op de
naoorlogse interventiestaat te ontwikkelen. De VVD zat gevangen in een
traditie van staatsonthouding.
Rond de eeuwwisseling had de liberale beweging in Nederland zich
ruwweg gesplitst in een tweetal stromingen. Aan de ene kant waren daar
de sociaal-liberalen die zich hadden verenigd in de Vrijzinnig Democratische Bond en die op bet standpunt stonden dat een zekere mate van
overheidsingrijpen nodig was om de individuele vrijheid van allen te
garanderen. Daarnaast werd de 'moederpartij' die de klassiek-, danwel
oud-liberale traditie vertegenwoordigde, verenigd in de Liberale
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Staatspartij. Voor deze liberale stroming bleef staatsinmenging in principe
altijd haaks staan op het streven naar individuele vrijheid. Tijdens het
interbellum waren beide stromingen gedurende een aantal jaren in een
kabinet vertegenwoordigd, maar ondanks gouvemementele toenadering
bleef de ideologische verwijdering groot.
Na de Tweede Wereldoorlog bleek deze verwijdering uiteindelijk
onoverbrugbaar te zijn. De sociaal-liberale stroming vond in 1946 haar
thuis in de sociaal-democratische PvdA, terwijl het oud-liberalisme via
de Partij van de Vrijheid gestalte kreeg in de VVD. In weerwil van wat
met name haar voorman Oud hierover verkondigde, toonde de VVD zich
de hoedster van het oud-liberale gedachtengoed12 • Liberalisme bleef voor
de partij in essentie verbonden met staatsonthouding: 'Vrijheid in de
betekenis van een recht dat niet mag worden misbruikt als politiek
distributie-artikel' 13 •
De liberalen konden zichzelf niet herkennen in het 'gemeenschappelijk
project van wederopbouw en verzorgingsstaat', waarin zij vanaf 1948
hadden geparticipeerd. Na 1952 stapten zij er dan ook uit en vormden zij
feitelijk de enige reguliere grotere oppositiepartij (de CPN was 'in de ban
gedaan' en de ARP had zitting genomen inhet nieuwe kabinet). De partij
voelde dat zij geen overlevingskansen had bij een continuering van
deelname in een project waarmee zij zich in ideologisch opzicht niet kon
verbinden. Natuurlijk, ookprogrammatisch lag voortzetting vandeelname
voor de liberalen gevoelig. Wat de VVD wilde kwam niet altijd overeen
met wat het kabinet wilde, maar daar stond tegenover dat ook de andere
coalitie-partners zo hun strijdpunten hadden. Doorslaggevend was dat het
vocabulaire van de liberalen geen openingen bood om deelname aan het
'gemeenschappelijk project' positiefte legitimeren. De programmatische
verschillen van inzicht zouden minder onoverkomelijk zijn geweest indien
de VVD niet gaandeweg haar reden van bestaan in verband had gebracht
met het door haarzelf opgeroepen beeld van de strijd tegen de socialistische monsterstaat.

Lucas Bols, Leviathan en een socialistisch complot
Zoals gezegd, beseften de liberalen dat de grotere rol van de overheid in
het sociaal-economisch leven een duurzaam karakter had gekregen, maar
zij konden zich met dat begrip niet verzoenen. Elke poging daartoe bleef
ondergeschikt aan een overerfde gevoelsmatige afkeer van overheidsinterventie. Rationeel gesproken had de VVD afstand genomen vanhet 'laissez
faire' denken (de liberale econoom Witteveen bijvoorbeeld, zat in
Keynesiaans vaarwater14 !), maar tegelijkertijd groeide een gevoel van
onbehagen ten aanzien van de nieuwe situatie. Dit liberale onbehagen
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kwam tot uitdrukking in een in hevigheid toenemend en ongenuanceerd
antisocialisme. De meest principiele voorvechter van staatsinmenging, de
PvdA, moest het ontgelden. Programmatische geschilpunten die bestonden
tussen kabinet en VVD-fractie werden opgeblazen en voorgesteld als
tegenstellingen tussen twee beginselen: het liberale en het socialistische
beginsel. De liberalen maakten van de sociaal-democratie een karikatuur
en door verder alle politieke nuances uit te vlakken, riepen zij een strijd
op waarin het ging om een primaire keuze tussen vrijheid en knechting;
tussen eerbiediging van menselijke waardigheid en staatsslavemij.
Vanaf de begroeting van het derde kabinet Drees in september 1952,
stonden de politieke betogen van partijleider Oud in het teken van 'de
tegenstelling die in onze tijd de politiek meer en meer gaat beheersen' 15 •
Oud doelde hier op de tegenstelling tussen de socialistische en de nietsocialistische visie. In zijn optiek stond het socialistische beginsel voor
een alverzorgende overheid die sociale zekerheid voor alle burgers zou
moeten bieden van de wieg tot aan het graf. De niet-socialistische visie
liet daarentegen, aldus Oud, ruimte aan het individu. Hierin had de
overheid een voorwaardenscheppende taak in dienst van de ontwikkeling
van de zelfstandige krachten. Herhaaldelijk werd gewezen op de
spanningen die de tegenstelling zou hebben veroorzaakt binnen de
confessionele partijen, en dan vooral binnen de KVP. Oud stelde het nietsocialistische beginsel gelijk aan het liberale beginsel en ontkende
hiermee, tot grote ergemis van KVP-voorman Romme, dus impliciet het
bestaan van een eigen confessionele visie op de verhouding tussen staat
en samenleving 16 •
Het beeld van een naar totalitarisme neigend socialisme, gemcorporeerd
in de 'nieuwe antithese', werd door hem consequent verweven met de
politieke actualiteit. In 1954, het j aar waarin de Nederlandse politiek werd
opgeschrikt door het bisschoppelijk mandement, begon Oud de algemene
beschouwingen met een principiele redevoering over de verhouding tussen
kerk en politiek17 • N a een uiteenzetting van de liberale beginselen en van
zijn bezwaren tegen de episcopale actie, stelde hij het betoog evenwel toch
weer in dienst van de 'nieuwe antithese'. Het was dwaas te zeggen, aldus
Oud: ' ... , wanneer ik mijn visie op het mandement geef en die visie blijkt
overeen te stemmen met die van de PvdA, dat daardoor de VVD dichter
bij de PvdA is komen te staan. Wij staan nog even dicht of ver van elkaar
af als voor het mandement' 18 •
De 'nieuwe antithese' (zoals hij het zelf noemde) was naar de mening
van Oud onoverbrugbaar. De heterogene samenstelling van de kabinetten
Drees - socialisten en niet-socialisten - had daarom tot gevolg dat de
regering niet in staat was een slagvaardig beleid te voeren. 'Er zijn
omstandigheden', zei Oud, 'waaronder men geen vergelijken kan treffen'.
104

14

105

'Gouverner est choisir', riep hij met Mendes France en dus had de
regering bijvoorbeeld bij de oplossing van de woningnood moeten kiezen
tussen de socialistische en de niet-socialistische weg 19 • Hij hekelde de
'compromissenpolitiek' van de brede coalitie. Over een andere voor het
kabinet gevoelige kwestie, die van de individuele bezitsvorming, zei Oud
tijdens de algemene beschouwingen van 1958: ' ... het vraagstuk van de
bezitsvorming oplossen samen met de PvdA is hetzelfde als propaganda
maken voor geheelonthouding in samenwerking met Lucas Bols' 20 •
Evenals bij de woningproblematiek bestond de door Oud veronderstelde
waterscheiding met betrekking tot dit vraagstuk slechts in de ogen van de
VVD21 • Een jaar eerder had Oud zijn grote, nog lang door hemzelf
gememoreerde 'Leviathan-rede' gehouden. De parlementaire gewoonte
dat de oppositieleider bij de algemene beschouwingen het spits afbijt, had
hij aangegrepen om zijn collegae op te roepen tot een principieel debat.
Oud vond het nodig dat de Kamer zich eindelijk eens zou bezinnen op de
taak van de overheid. Zelf gaf hij de aanzet met een rede die bedoeld was
als waarschuwing tegen het gevaar van de almachtige staat. Wanneer de
Kamer de kant uitging van die almachtige staat, die monsterstaat met
weliswaar andere doeleinden dan die in de tijd van Hobbes, zo stelde
Oud, had zij zich er goed rekenschap van te geven dat het dan met de
vrijheid gedaan was 22 • Oud kreeg in de Kamer weinig respons. Men nam
zijn roep om een principieel debat niet serieus. Eerder waren zijn
beschouwingen aanleiding tot enige hilariteit: 'Mijnheer de voorzitter! De
Heer Oud heeft een principieel betoog gehouden. Ik heb in De Telegraaf
gelezen, dat het het hoogtepunt was van de discussie van gisteren. Ik had
dat niet zo gemerkt, Mijnheer de voorzitter, maar ik heb daarvan met
belangstelling kennis genomen' 23 •
De liberalen ontleenden hun reden van bestaan aan een door henzelf
opgeklopte politieke tweedeling. Zij waren verzetshelden in een schimmenoorlog die was ontsproten aan hun eigen brein. De VVD presenteerde
zich als de bevrijder van de socialistische onderdrukking. In haar
verkiezingscampagnes schroomde de partij niet gebruik te maken van
fervente Koude-Oorlogsretoriek. Kreten als 'Verbreekt de rode boeien'
of verwijzingen naar 'De rode machthebbers' moesten aan het volk
duidelijk maken waar de VVD voor stond24 : de vrijheid was door de
socialistische politiek in gevaar gebracht. Confessionelen hadden dat niet
door. Zij verleenden nog steeds hand- en spandiensten aan de socialistische drijvers. Aileen de VVD doorzag wat de socialisten werkelijk
wilden. Liberalen hadden altijd al op de bres gestaan voor de vrijheid en
zij deden dat dus ook nu weer, door tegen de roden in het geweer te
treden. De VVD wilde daarom 'Vrij baan voor de vrije mens' en zij was
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'Tegen onnodige staatsinmenging' 25 • Afgezien van die enkele keer dat de
partij zich tijdens de campagnes sterk maakte voor de bescherming van
de geestelijke vrijheid, verkreeg het liberale vrijheidsbegrip toch vooral
zijn betekenis als tegenhanger van staatsdwang; van het staatssocialisme
zoals dat door de PvdA bepleit zou worden.
De politieke beeldvorming waarvan de partij zich bediende, anticipeerde op algemeen-menselijke gevoelens en blonk uit in eenvoud. Er sprak
een sterk anti-intellectualisme uit dat zich richtte tegen de wetenschappelijke benadering van politiek die de sociaal-democratie met name vanaf
1945 kenmerkte. Zo liet de afdeling Bloemendaal, die iedere campagne
een luxueus uitgevoerde brochure verspreidde, de kiezer weten: 'De VVD
treedt voor het front met de eerlijke leuze, dat niet meer welvaart kan
worden genoten dan ieder voor zich met zijn twee handen en een nuchter
verstand kan voortbrengen' 26 • Volgens de liberale propaganda camoufleerden de socialisten hun werkelijke doelstelling (staatsdwang) met mooie
verhalen en theorieen waar het volk absoluut niet op zat te wachten. Er
werd een socialistisch complot gesuggereerd dat opgezet was om de mens
zijn vrijheid te ontnemen. De PvdA zou onder het mom van sociale
politiek algehele socialisatie nastreven27 •
De negatieve opstelling van de VVD werd niet door aile in de partij
verzamelde liberalen gelijk gewaardeerd. Uit de hoek van de jongeren
kwamen kritische geluiden. Onder voorzitterschap van H. Roethof
betoogde de liberale jongerenorganisatie JOVD dat, wilde de VVD haar
pretentie een volkspartij te zijn nakomen, zij meer blijk moest geven van
een sociaal engagement. Echt geluisterd werd er niet naar de kritiek van
de jongeren. De JOVD moest op eigen kracht proberen het liberale
gedachtengoed te vinden, te verdiepen en te verbreiden28 • Wezenlijke
veranderingen in koers en imago van de partij werden niet gerealiseerd.
Het gezicht van de VVD werd in de jaren vijftig onveranderlijk bepaald
door de eerste man in de partij, die als partijvoorzitter en fractieleider een
dominante stempel wist te drukken. VVD-voorman Oud waste zeer een
'jaren dertig-liberaal' om zich te kunnen verzoenen met de veranderde
maatschappelijke en politieke werkelijkheid. Hij sprak de taal van zijn
'Colijnperiode' en was zodoende eenvoudigweg niet in staat de dialoog
met de jongeren aan te gaan29 •
De VVD onder Oud riep de kiezers op te kiezen voor de 'ware
vrijheid', maar dit pleidooi voor een niet nader ingevulde 'ware vrijheid'
was feitelijk een conservatieve reactie op het sociaal-democratisch
initiatief. Ouds pogingen het voormalig VDB-electoraat ervan te
overtuigen dat de PvdA gewoon een voortzetting was van de vroegere
SDAP bleven dan ook steken in een negatief bestrijden van die PvdA.
Hierin zocht de VVD haar kracht. De sociaal-democratie werd niet
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uitgedaagd met argumenten die stoelden op een goed uitgewerkte exclusief
liberale visie op de naoorlogse interventiestaat.

Tenslotte: een derde macht
In de jaren vijftig waren de verschillende politieke stromingen in
Nederland programmatisch gezien dichter tegen elkaar aan komen te
liggen. Deze programmatische toenadering was echter niet voldoende om
de ideologische kloven tussen de partijen te overbruggen. We mogen dan
ook niet (zoals Maas heeft gedaan) straffeloos aannemen dat de naoorlogse
politieke scheldpartijen uitsluitend gei:nspireerd waren door politiekstrategische overwegingen. Het antisocialisme van de VVD kan aileen
worden verklaard vanuit de politieke verhoudingen als de oorsprong ervan
wordt onderkend. Het was geen zielloos opportunisme, maar v66r alles
een uitdrukking van de mentale binding van de VVD-liberalen aan de oudliberale traditie. Hiermee is overigens niet gezegd dat het antisocialisme
van de VVD geheel losstond van de partijpolitieke verhoudingen in de
jaren vijftig. Het is immers opvallend dat naarmate het socialisme van de
PvdA minder socialistisch werd- het accent in het sociaal-democratisch
debat was verlegd van collectieve machtsvorming naar individuele
ontplooiing (vgl. ook de noten 7 en 9) -,de VVD zich steeds antisocialistischer profileerde, totdat zij in 1959 zelfs niet met de PvdA in een
kabinet zitting wenste te nemen.
De politieke strategie van de VVD was erop gericht de confessionelen
los te weken van de PvdA. De liberalen trachtten de bestaande onvrede
onder confessionelen over de samenwerking met de PvdA, te vergroten30 •
Zij vertolkten een ook onder sommige confessionelen aanwezig gevoel
van onbehagen jegens de toegenomen staatsbemoeienis. Door consequent
te hameren op een tweedeling in de Nederlandse politiek probeerden de
liberalen de interne verdeeldheid in confessionele gelederen aan te
wakkeren om zo de confessionele balans in behoudende richting te doen
doorslaan. De VVD stelde het kabinetsbeleid consequent voor als
socialistisch beleid en ging volledig voorbij aan het bestaan van een
confessionele visie of een confessioneel beleid. De liberale suggestie van
een tweedeling zou de grondslag gaan vormen van een derde macht (niet
te verwarren met Ouds derde macht31 ). Feit was immers dat rechts van
de confessionelen een weliswaar monotoon, maar duidelijk politiek geluid
gehoord werd. Het dwong de confessionelen hun samenwerking met de
PvdA te verantwoorden.
1958 was een beslissend jaar voor de vestiging van een derde macht in
de Nederlandse politiek. Het vierde kabinet Drees was in 1956 na een
moeizame formatie tot stand gekomen. De protestanten benadrukten het
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extra-parlementaire karakter ervan en Romme volgde een zig-zag koers
ten aanzien van het mede door zijn eigen inspanningen totstandgekomen
kabinet. Aanvankelijk had de KVP-fractie verklaard zich gebonden te
voelen aan het kabinet, maar tijdens de algemene beschouwingen van
1956 sprak Romme van een 'noodkabinet' waartegenover hij volledige
vrijheid van daden wilde behouden32 • De toch al gespannen relatie tussen
beide coalitieblokken raakte begin 1958 volledig verstoord als gevolg van
een controverse over de door het kabinet te voeren fiscale politiek. Twee
jaar eerder had de regering een bestedingsbeperking afgekondigd omdat
de economie een lichte conjuncturele neergang vertoonde. Toen eind
1957 bleek dat de conjunctuur weer aantrok, wensten de confessionelen
en liberalen verlichting van de lasten, terwijl het kabinet in de persoon
van de socialistische minister Hofstra hardnekkig bleef vasthouden aan
belastingverhoging33 • De controverse werd inzet van de verkiezingscampagnes voor provinciale staten en gemeenteraden die in het voorjaar van
1958 vlak na elkaar plaatshadden. De PvdA verloor vier procent van
haar electorale aanhang, en terwijl de confessionelen min of meer stabiel
bleven, was het de VVD die als overwinnaar uit de bus kwam. De
verkiezingsuitslag bleef niet zonder politieke gevolgen. De co alitie kwam
sterker onder druk te staan. De PvdA had als verliezende partij een
aantal politieke overwinningen nodig, maar kreeg van de confessionelen
niet de hiervoor benodigde ruimte. In december 1958 struikelde de
regering uiteindelijk over de zoveelste belastingkwestie. De verkiezingen
die volgden werden door de VVD aangegrepen om de weg terug naar
een 'rooms-rode' coalitie, zo die er al was, nog eens extra te bemoeilijken.
De oppositionele liberalen hadden als enigen een vergaande politieke
consequentie getrokken uit het gekrakeel in de brede coalitie. V66r de
verkiezingen al had de VVD een verklaring uitgegeven waarin werd
gesteld dat de partij geen zitting zou nemen in een regering van
socialistische signatuur. Deze antisocialistische resolutie, de zogenaamde
'Arnhemse verklaring', was een beslissende stap in de richting van een
derde macht. Alleen de VVD had zich immers uitgesproken tegen het
socialisme, dus alleen de VVD kon aanspraak maken op het altematief
voor socialisme! Gesterkt door twee verkiezingsoverwinningen en met een
aan zekerheid grenzend vermoeden dat de coalitie defrnitief was
uitgeregeerd, konden de liberalen de stap wagen zonder bang te hoeven
zijn dat zij zich daarmee politiek zouden diskwalificeren.
In de weken voorafgaand aan de verkiezingen, werden radioredes van
de VVD afgesloten met de woorden: 'Luisteraars, laat de verkiezingsdag
van 12 maart de dag van de vrijheid zijn. Helpt ons in de strijd tegen het
socialisme' 34 • In het zuiden van het land werd Ouds resolutie gebruikt om
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de katholieken voor het blok te zetten. Een verkiezingsuitgave van de
Kamercentrale-Zuid deed dat in versvorm:
'Zonder socialisten! Verklaart Oud,
Zo'n uiting acht Romme faliekant fout,
Hoe zit dat eigenlijk bij de KVP?
Van Doom en excellentie Klompe,
Wel! Niet! Wel met PvdA mee!
Stemt u niet beter VVD?' 35 •
Vroeg in de ochtend van de twaalfde maart vond Nederland een postzegelzakje op de deurmat. 'Aileen voor boven de 23', vermeldde de tekst op
het zakje. Erin zat een plaatje van een lelijke rode kater met als
onderschrift: 'Koopt geen rode kat in de zak! Stemt VVD lijst 4!'
Het verkiezingsjaar 1959 was in meerdere opzichten een breukpunt in de
naoorlogse politieke geschiedenis. Drees was uitgeregeerd: de schaarste
overwonnen, en de overvloed kwam in zicht. 1959 gafhet startschot voor
een langdurige confessioneel-liberale samenwerking. Het was het jaar
waarin de liberalen een periode van zeven jaar zelfgekozen isolement
hadden afgesloten met een mooie derde plaats. De positie van de VVD
in het politieke krachtenveld was definitief bepaald door een negatieve
relatie met de PvdA. De liberalen hadden zich, bij gebrek aan een
duidelijke eigen visie op de naoorlogse maatschappelijke en politieke
werkelijkheid, een vijanddenken eigen gemaakt waar zij niet meer buiten
konden. Zij presenteerden zich in dat jaar vol zelfvertrouwen als een
derde macht. Het was een macht die zichzelf liberaal noemde, maar die
in wezen niet veel meer was dan een tegenkracht van de PvdA.
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POLARISATIE ALS IDEOLOGISCH
SURROGAAT
De nieuwe antithese VVD-PvdA, 1959-1971

J.M.M.J. Clerx en R.J.J. Stevens
De VVD won bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 13 maart 1959 maar
liefst zes zetels. Gegeven de toenmaiige politieke verhoudingen een
sensationele uitslag, die uitgelegd kon worden ais de bekroning van de
antisociaiistische kruistocht van Oud. De VVD had de kiezers laten weten
onder geen enkel beding met de PvdA te zullen samenwerken in een
coaiitie. Tot dat moment waren aile 'constructieve' partijen in beginsel
bereid geweest met elkaar een coaiitie te vormen. Enkel de CPN en de
SGP waren steeds van regeringsverantwoordelijkheid uitgesloten,
goeddeels ais gevolg van het zelf gekozen isolement. De PvdA had
campagne gevoerd met de leuze: 'Voor uw toekomst, tegen een rechts
kabinet', waarmee een confessioneel-liberaai kabinet werd bedoeld. De
polarisatie was begonnen ...

De allesverzorgende staat als verlicht despoot
Partijleider P.J. Oud was uiteraard regisseur van de VVD-verkiezingscampagne. Van Riel, voorzitter van de Eerste-Kamerfractie, typeerde Oud
treffend: 'Oud denkt voor ons en schrijft voor ons, - hij leidt aile vergaderingen, is er aitijd bij, met voorbeeldige en bijna angstaanjagende
stiptheid-, houdt zijn grote j aarlijkse 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
ailerlei vragen bestormen en van hem soulaas in hun persoonlijke of
aigemene moeilijkheden verwachten' 1• Oud hamerde telkens weer op hetzelfde aambeeld: het sociaiisme van de PvdA was weliswaar democratisch
maar kon 'consequent doorgevoerd, onbedoeld tot totaiitarisme ( ... )
leiden' 2 • Hij bevredigde met zijn opstelling de antisociaiistische sentimenten
binnen de VVD. In 1959 sloot hij voor het eerst regeringsvorming met
de PvdA uit. Hij hield de kiezer voor: een stem op de VVD was een stem
voor een confessioneel-liberaai kabinet. De polariserende opstelling tegenover de PvdA was ingegeven door tactisch-strategische overwegingen. Zij
dwong de confessionele partijen tot een keuze tussen regeren met de VVD
of met de PvdA. Na de breuk in de brede basis (PvdA-KVP-ARP-CHU)
in december 1958 lag kabinetsdeelname van de VVD voor de hand.
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In de verkiezingsgids van de VVD van 12 maart 1959 werd de
tegenstelling tussen PvdA en VVD verengd tot de volgende vraag aan de
kiezer: 'Is uw ideaal de alverzorgende staat, die als verlicht despoot in
zijn apenliefde de vrijheid van de burger dreigt dood te drukken? Of
verlangt gij van de overheid, dat zij streeft naar vrije ontwikkeling der
persoonlijke krachten en het wegnemen van maatschappelijke oorzaken,
die voor nog al te velen die ontwikkeling belemmeren. Dit is in feite de
antithese van deze tijd, die de oude antithese tussen de linkerzijde en de
rechterzijde verdringt' 3 •

'Voor uw toekomst, tegen een rechts kabinet'
De PvdA beantwoordde de antisocialistische VVD-campagne met de
verkiezingsleuze 'Voor uw toekomst, tegen een rechts kabinet': de
totstandkoming van een confessioneel-liberaal kabinet moest worden
voorkomen. De verkiezingstactiek van de PvdA werd vooral bepaald door
de machtspositie van de KVP, want een coalitie zonder de KVP was niet
mogelijk. Op voorstel van fractieleider Burger- 'Met beginselen komje
op het ogenblik nergens, men wil feiten zien' -, werd een bondig en
concreet verkiezingsprograrnma samengesteld. De PvdA handhaafde het
program van 1956, maar voegde daar enkele politieke strijdpunten aan
toe: verhoging van de lonen en sociale uitkeringen als compensatie voor
de bestedingsbeperking; het verbieden van kemproeven; geen uitzending
van dienstplichtige militairen naar Nieuw-Guinea.
Het eerste punt was opvallend, omdat de belastingmaatregelen van
PvdA-minister Hofstra inzake de bestedingsbeperking, op 12 december
1958, het breekpunt voor de PvdA vormden. De veranderde opstelling
van de PvdA ten aanzien van defensievraagstukken was een duidelijke
reactie op de electorale werfkracht onder jongeren van de nieuwe
Pacifistisch Socialistische Partij, die evenwel inhield dat de PvdA zich van
de consensus terzake verwijderde en links afsloeg.
J.M. den Uyl, de toenmalige directeur van de Wiardi Beckman
Stichting, wilde vemieuwing van de verkiezingscampagne. Dat was
volgens hem dringend noodzakelijk, omdat veel jonge kiezers waren
uitgekeken op de PvdA. Ook als zij uit een socialistisch nest kwamen,
vonden zij het socialisme maar een 'dooie zaak' en voelden veel meer
voor 'de vrijheid'. Ondanks de groeiende aanhang onder jongeren voor
VVD en PSP, zag Den Uyl voldoende groeikansen voor de PvdA.
Volgens hem nam de beweeglijkheid van het kiezerscorps voortdurend
toe, onder invloed van de industrialisatie, een toenemend aantal beter
geschoolden, en het oprukken van tv en radio 4 • De campagne van de
PvdA was gematigd en niet-polariserend.
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PvdA armeluispartij?
De verkiezingen brachten de sociaal-democraten twee zetels verlies,
hetgeen Drees 'bevredigend en versterkend voor het prestige van de partij'
vond, omdat de PvdA zich enigszins had hersteld van de electorale
teruggang die zich tijdens de Statenverkiezingen van 1958 had geopenbaard. 'De VVD zal op den duur echter met haar leugenachtige methodes
vastlopen', aldus Drees, die daarmee de toon zette van het debat in het
partijbestuur naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Volgens De Ruyter-De Zeeuw had de VVD de geestelijke inhoud van het liberalisme
overboard gegooid en vertoonde de partij nog slechts een 'plat materialisme'. Den Uyl analyseerde de verkiezingsuitslag en constateerde dat de
VVD in de Amsterdamse volksbuurten had geprofiteerd van het verlies
van de CPN. In de grote steden hadden de protestants-christelijke partijen
in de buurten der meest welgestelden een kwart van hun aanhang verloren
aan de VVD. Het stemmenverlies van de PvdA aan de VVD was volgens
hem te wijten aan het overlopen van de 'middengroepen' naar de VVD:
'Voor velen in de middengroepen is het stemmen op de VVD een soort
legitimatie dat men in de maatschappij omhoog is gekomen en niet meer
tot de armeluispartij van de PvdA behoort.'
Tevens zag Den Uyl een andere ontwikkeling, namelijk 'dat de VVD
hier ongetwijfeld het reservoir van vroegere Welter-stemmen5 heeft
aangeboord. In deze aftocht van confessionelen naar de VVD ligt iets van
het begin van een rechtse concentratie, men zou kunnen spreken van de
VVD als een rechtse doorbraakpartij'. De voorzitter van de TweedeKamerfractie, J. Burger, was niet verontrust: 'Het buitje van de trek naar
de VVD drijft wel over.' Tenslotte was de VVD een vergaarbak 'van
alles wat anti-gouvemementeel en conservatief is' 6 •
De leden van de algemene vergadering van de VVD reageerden
verheugd op het behaalde resultaat. De felle antisocialistische campagne
had zijn vruchten afgeworpen, al werd hier en daar kritiek geuit op de
ongenuanceerde leuzen7 • Bij de formatie van het kabinet-De Quay
incasseerde de VVD de politieke winst van de antisocialistische campagne,
terwijl de PvdA haar voorzichtige opstelling ten opzichte van de
confessionele partijen niet beloond zag door regeringsdeelname.
Het einde van de dominerende solist
De VVD werd geleid door Oud, met Van Riel als goede tweede. Oud en
Van Riel hadden een wederzijdse antipathie. Van Riel werd door Oud
gedwarsboomd in zijn ambities voor een ministerspost tijdens de formatie
van 1959, aangezien Oud hem wel een goed Kamerlid achtte, maar niet
ministeriabel. Oud vertelde Van Riel dat de christen-democraten hem te
conservatief vonden. Het aftreden van VVD-minister Van den Bergh van
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Defensie verscherpte hun onderlinge conflict. Van Riel werd opnieuw als
ministerskandidaat door Oud gepasseerd. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 12 september 1959 zegde Van Riel vervolgens het
politiek vertrouwen in Oud op 8 • De controverse tussen beiden escaleerde
tot een conflict tussen de VVD-fracties in beide Kamers, tijdens de
algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer, toen Van Riel zich
gereserveerd opstelde tegenover het kabinet-De Quay en in het bijzonder
tijdens de behandeling van de Loterijwet. Volgens F.J.F.M. Duynstee
besprak Van Riel het ontwerp-Loterijwet in de Eerste Kamer sterk
ridiculiserend, waarna de liberale fractie in de Eerste Kamer tegen het
wetsontwerp stemde. Doordat ook een gedeelte van de ARP en de
oppositie tegenstemden, werd het wetsontwerp verworpen. De houding
van de liberale fractie in de Eerste Kamer werd openlijk gelaakt door
partijleider Oud9 •
Vanwege de nederlagen in de verkiezingen voor de Provinciale Staten
en de Gemeenteraad, respectievelijk op 28 maart en 31 mei 1962,
ontstond er grote beroering binnen de partij. De linkervleugel, gesteund
door de JOVD, wilde dat de VVD zich minder rechts en conservatief
opstelde en propageerde een toenadering tot de PvdA. Als reactie op de
verkiezingsnederlaag werd onder de vleugels van de VVD het Liberaal
Democratisch Centrum (LDC) opgericht, dat als ontmoetingscentrum van
voorstanders van een consequente, progressieve politiek, gebaseerd op
liberale grondbeginselen, zou moeten dienen. Bovendien kwam de twist
tussen Oud en Van Riel tot een uitbarsting. Van Riel zag zijn kans schoon
om de bejaarde Oud als partijleider tot aftreden te dwingen. Dit gebeurde
op een, naar aanleiding van de verkiezingsnederlagen, belegde spoedvergadering van het hoofdbestuur van de VVD op 12 juli 196210 • Ook werd
een 'bloedraad' ingesteld die de opdracht kreeg goede kandidaten te
vinden en ongeschikte Kamerleden te 'liquideren' 11 . De verkiezingen van
1962 hadden dus twee reacties tot gevolg: een links-liberale met als
voomaamste woordvoerder vice-premier Korthals en een conservatiefliberale onder aanvoering van Van Riel.
De herhaalde aanvaringen met Van Riel, de afbrokkelende steun voor
zijn persoon en positie binnen de VVD, zijn hoge leeftijd en verslechterde gezondheid deden Oud tenslotte besluiten zich niet meer beschikbaar
te stellen voor het lijstaanvoerderschap voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1963. Hij bood vice-premier Korthals het lijstaanvoerderschap
aan, maar Korthals weigerde omdat hij weinig lust had in een leiderschap, dat direct onder vuur van de conservatieve Van Riel zou komen
te liggen. In de daarop volgende opvolgingsstrijdkwam E.H. Toxopeus,
de VVD-bewindsman op Binnenlandse Zaken, als winnaar tevoorschijn.
Vooral bestuurder, was Toxopeus ideologisch 'vlees noch vis' en daarom
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aanvaardbaar voor de gehele partij. Toxopeus bracht geen verandering aan in de antisocialistische strategie van de VVD. Voor Korthals
was de gang van zaken een reden om zich niet meer herkiesbaar te
stellen 12 •
De interne twisten leidden uiteindelijk tot een splitsing binnen het LDC,
waarvan een minderheid (onder meer H. Roethof, ex-landelijk voorzitter
van de JOVD) het lidmaatschap van de VVD opzegde. In Socialisme en
Democratie legde Roethof verantwoording af voor het opzeggen van zijn
VVD-lidmaatschap en zijn toetreden tot de PvdA 13 • Roethof concludeerde
dat de VVD bij haar optreden in de politieke praktijk een werkgeverspartij
bleef. De vooruitstrevende liberalen binnen JOVD en LDC kregen geen
vat op de behoudende beleidslijn van de VVD. Hij citeerde daarbij E.
Nypels (ex-landelijk voorzitter van de JOVD en later Kamerlid voor
D'66), die op een vergadering op 28 oktober 1965 had verklaard dat de
VVD behoudend, dogmatisch, eenzijdig en opportunistisch was en bezield
van een geest van antivakbondisme. Volgens Roethof restte de opposanten
in het LDC niets anders dan politieke dakloosheid, of het lidmaatschap
van de PvdA.
De PvdA was met de gang van zaken binnen de VVD niet ongelukkig.
De electorale werfkracht van een partij die vrijzinnig, vooruitstrevend en
sociaal gezind zou zijn, en een dam zou opwerpen zowel tegen confessionalisme en conservatisme, als tegen een te veel ordenend en regelend
socialisme, een dergelijke partij zou een emstige bedreiging voor de PvdA
vormen. De VVD bleef echter een behoudende politieke partij en was uit
het oogpunt van coalitie- en meerderheidsvorming voor de PvdA een
relatief onbelangrijk element in de Nederlandse politiek 14 • Het aantreden
vanfractievoorzitter W.J. Geertsema als opvolgervan Toxopeus, ontlokte
PvdA-bestuurslid J. Berger (later DS'70) de uitspraak, dat hij gelukkig
was met de benoeming van Geertsema 'omdat deze het verschil tussen hen
en ons zo duidelijk accentueert' 15 •
Evenals de VVD onderging ook de PvdA een paleisrevolutie: Burger,
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, trad in september 1962 af
vanwege hoog oplopende meningsverschillen binnen de PvdA over de
wijze van oppositie voeren. Burger koos voor een felle oppositie tegen
het kabinet-De Quay. Hierover werd in de partij verschillend geoordeeld.
De ex-ministers I. Samkalden, J.G. Suurhoff en A. Vondeling en de
Kamerleden Berger en Den Uyl waren van mening dat de PvdA zich meer
moest richten tot de 'middengroepen' en daarbij paste een voorzichtige
vorm van oppositie voeren16 • Vondeling werd als opvolger van Burger
gekozen.
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Naar de nacht van Schmelzer
Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1963 verloor de VVD drie zetels.
De antisocalistische campagne had niet meer het gewenste effect, hetgeen
geweten werd aan de openlijk getoonde interne verdeeldheid. De grootste
oppositiepartij, de PvdA, leed maar liefst vijf zetels verlies. Oppositie
voeren tegen een kabinet met populaire personen als De Quay, Klompe,
Luns en Zijlstra, een economische hoogconjunctuur en 22% reele
loonstijging in vier jaar, was volgens partijvoorzitter Suurhoff als 'behangen tegen de wind in'. De behoedzame oppositionele verkiezingscampagne had geen succes opgeleverd. De PvdA stelde zich na de desastreuze
verkiezingsuitslag tijdens de kabinetsformatie bescheiden op en wilde
graag regeringsverantwoordelijkheid nemen. Vol gens P .F. Maas werd de
PvdA 'desondanks en op bruuske wijze uit de formatie gedrukt' 17 •
Opnieuw werd een confessioneel-liberaal kabinet gevormd: het kabinetMarijnen.
Binnen de PvdA brandde een discussie los over de vraag wat de
oorzaken van de verkiezingsnederlaag waren en of een nieuwe strategie
noodzakelijk was. Opinie-onderzoeken wezen uit dat de PvdA stemmen
had verloren aan de PSP, de CPN, de nieuwe Boerenpartij en aan de
VVD 18 . Om de vergrijzing en de politieke onverschilligheid van de
achterban te doorbreken waren veranderingen nodig. Zo werd de
partijorganisatie verdeeld in districten, waaraan de volksvertegenwoordigers van de PvdA rekenschap moesten afleggen. Kiezersonderzoek had
uitgewezen dat duidelijk herkenbare politieke strijdpunten en een
lijstaanvoerder de PvdA een duidelijk en herkenbaar gezicht zouden
geven. Het door Den Uyl geschreven rapport Om de kwaliteit van het
bestaan werd de leidraad van de nieuwe strategie. Langzaam vond de
hierin neergelegde visie van de maakbaarheid van de samenleving ingang
in de PvdA 19 .
Het kabinet-Marijnen viel op 17 februari 1965 over de omroepkwestie.
De sociaal-democraten stapten met opvallende gretigheid ineen formatie,
die het kabinet-Cals tot resultaat had. Dit kabinet was geen lang leven
beschoren en kwam in de 'nacht van Schmelzer' ten val. De plotselinge
breuk werd de KVP door haar eigen achterban en de PvdA niet in dank
afgenomen20 •
De tijd was rijp voor een nieuwe partij: Democraten 1966 (D'66). D'66
werd opgericht op 14 oktober 1966, een dag na de 'nacht van Schmelzer'.
Meer dan de helft van het aantal leden van het LDC trad tot deze partij
toe. Dit was een fikse aderlating van de linkervleugel van de VVD. Ook
de PvdA verloor een flink aantal leden aan de nieuwe 'links-liberale'
partij21.
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Polarisatie
Met de verkiezingen van 1967 in zicht sloten de VVD en PvdA elkaar
wederzijds uit ter wille van de duidelijkheid in de politiek. De VVD
continueerde hiermee de door Oud ontworpen strategie, terwijl de PvdA
zich nu voor het eerst zo radicaal opstelde. De VVD bleef van mening
dat zij zich het beste kon profileren door een antisocialistische campagne
en wenste niet deel te nemen aan een kabinet waarvan ook de PvdA deel
uitmaakte. De propagandacommissie van de VVD vervaardigde een vragenlijst voor sprekers op propagandabijeenkomsten van de VVD die
moeite hadden om precies aan te geven waarin de PvdA en VVD van
elkaar verschilden. Daaruit bleek dat het verschil tussen beide partijen
hierin bestond 'dat de VVD het individu centraal stelt zonder de belangen
van de gemeenschap tekort te doen, en dat de PvdA de gemeenschap
vooropstelt en de belangen van de individuen daaraan ondergeschikt
maakt' ( ... ) 'De plannen van de PvdA, uiteengezet in Om de kwaliteit van
het bestaan, richten 6f de economische toestand van hetland ten gronde
zonder de uitvoering dier plannen naderbij te brengen, een en ander ten
koste van de eigen verantwoordelijkheid der burgers, 6f moeten gepaard
gaan met zeer drastische directe inperking van de vrijheid en verantwoordelijkheid van aile burgers' 22 •
E. van Thijn werd leider van de PvdA-campagne in 1967. Naar
aanleiding van het slechte verkiezingsresultaat in 1963 pleitte hij voor een
tweepartijensysteem in Nederland, omdat in een meerpartijenstelsel de
oppositie zich gouvemementeel opstelde en de bij de kiezers levende
onvrede niet kanaliseerde. Het stemmen op de oppositie garandeerde nu
eenmaal niet het opstappen van de regering, aldus Van Thijn. Profilering
door middel van enkele duidelijke strijdpunten, zoals rechtvaardige
inkomensverdeling, aanpassing van de defensie-uitgaven en socialisatie
van de grond, was wederom het devies23 •
De maatschappelijke onvrede werd weerspiegeld in het verkiezingsresultaat. De PvdA verloor maar liefst zes zetels. Een troost was dat de
KVP nog meer verloor: acht zetels. De grote winnaars waren de
protestpartijen; de rechtse Boerenpartij ( + 4 naar 7 zetels) en D'66 (7
zetels). De polarisatie tegen de KVP had de PvdA niet het gewenste
resultaat opgeleverd. De 'regentenmentaliteit' van de gevestigde partijen
en de onderlinge ruzies binnen de grote coalitie waren door de kiezers
afgestraft. De beproefde antisocialistische campagne leverde de VVD
slechts een zetel op. De links-liberale vleugel liep massaal over naar
D'66. De opkomst van D'66 en de winst van de Boerenpartij kostten de
VVD veel katholieke kiezers.
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De politieke aardverschuivingen werken door
De PvdA radicaliseerde daarna snel onder invloed van Nieuw Links. Op
het partijcongres van 6 tot 8 maart 1969 werd zelfs een anti-KVP-motie
aangenomen. De PvdA zou niet langer met de KVP samenwerken.
Tegenover D'66 volgde de PvdA een 'omarmingsstrategie', waarbij ze
het staatkundig progam van D'66 ovemam. Den Uyl, die Vondeling was
opgevolgd als partijleider, stuurde aan op een samenwerkingsverband
tussen de progressieve partijen. Het door hem gelanceerde idee om stembusakkoorden te sluiten mondde in 1971 uit in de presentatie van een
'schaduwkabinet' en werd prograrnmatisch geformaliseerd in Keerpunt
'7224 • Het optreden van Nieuw Links riep binnen de PvdA een tegengestelde reactie op. Democratisch Appel was de naam van een grote
groep PvdA'ers die zich verontrust toonde over het radicalisme van
Nieuw Links. Het beruchte partijcongres van 1969 en het opschuiven naar
links kostte de PvdA een afsplitsing in de vorm van Democratisch
Socialisten 1970 (DS'70). Drie leden van de Tweede Kamerfractie van
de PvdA keerden zich van de PvdA af en vormden een DS'70-fractie.
De VVD had grote moeite zich staande te houden in de vergaande
versplintering van het bestel; de electorale concurrentie van de nieuwe
protestpartijen was groot. Het optreden van Nieuw Links in de Partij van
de Arbeid wekte grote afschuw op bij de liberalen. Toch was de deur naar
de PvdA niet geheel afgesloten. Toxopeus bestreed op 26 april 1968 de
stelling dat de VVD zich nooit zou lenen voor de vorming van een kabinet
met de PvdA. De tegenstellingen tussen VVD en PvdA waren vergroot
doordat beide partijen afhankelijk waren van de confessionele partijen,
die pas na de verkiezingen hun standpunt jegens hen bepaalden. Toxopeus
was van mening dat de PvdA en de VVD de laatste tijd juist naar elkaar
waren gegroeid. Den Uyl reageerde enkele dagen later. Hij vroeg zich
af ofToxopeus' uitspraken een duidelijke zwenking vormden ten opzichte
van de stellige verklaringen van dezelfde Toxopeus tijdens de vorige
verkiezingscampagne. 'De heer Toxopeus heeft zijn toenmalige uitspraak
dat de VVD niet met de PvdA in een kabinet zou gaan zitten, aangeprezen
als een bijdrage tot de politieke duidelijkheid. Zijn uitspraak van nu
vergroot de onduidelijkheid. Ze is een typische verklaring uit de oude
school waarin politieke leiders ervoor zorgden zoveel mogelijk alle kanten
uit te kunnen in plaats van de kiezers een keuze te laten doen. De PvdA
houdt vast aan die duidelijkheid en blijft streven naar de totstandkoming
van een progressieve concentratie zonder de VVD. De uitspraak van de
heer Toxopeus komt ongetwijfeld voort uit de onvrede in zijn eigen partij
in het bijzonder bij de jongeren daar, dat de VVD geen enkele rol speelt
in het proces van partijpolitieke vemieuwing dat in Nederland op gang
is', aldus Den Uyl. Toxopeus reageerde door te stellen dat zijn uitspraken
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betrekking hadden op de partij van Drees, en niet op een socialistische
partij waarin Nieuw Links het voor het zeggen zou hebben. Daarmee zou
de VVD in het geheel niet samen kunnen werken25 •
Met de verkiezingen van 1971 in zicht vroegen de progressieve drie,
conform hun polarisatiestrategie, de confessionelen v66r de verkiezingen
kleur te bekennen inzake de toekomstige regeringscombinatie. De
christen-democraten weigerden dit. De hechte samenwerking van de linkse
partijen resulteerde in het gemeenschappelijke verkiezingsprogramma
Keerpunt '72. Hierin werd vastgelegd dat PvdA, D'66 en PPR op termijn
zouden opgaan in een Progressieve Volkspartij. Op 16 april 1971, twaalf
dagen voor de verkiezingen, presenteerden zij een schaduwkabinet.
De VVD stond in deze politieke verwikkelingen geisoleerd. Geertsema
dreef de tegenstellingen niet op de spits en stelde zich constructief op door
geen uitspraken te doen die mogelijke regeringscombinaties zouden
blokkeren26 • De algemene vergadering van de VVD had zich uitgesproken
voor een resolutie, waarin deelname van de VVD aan het nieuwe kabinet
werd afgeraden indien van dit kabinet ministers zouden deel uitmaken
behorende tot de Boerenpartij, de CPN, de PSP, de PvdA, en/of de
PPR27 • De resolutie werd met 268 tegen 232 stemmen aangenomen. Een
stembusakkoord met KVP, ARP, CHU en D'66 werd nagestreefd. Een
duidelijk signaal dat de conservatieve vleugel binnen de VVD de overhand
had gekregen boven de linkervleugel, die emstig was verzwakt door de
leegloop naar D'66.
Bij de verkiezingen verloor de VVD een zetel en zag de op drift
geraakte confessionele en sociaal-democratische kiezers aan zich
voorbijgaan. De VVD kreeg twee electorale concurrenten naast zich:
DS'70 en de Nederlandse Middenstandspartij. De nieuwe partij DS'70
haalde de VVD zelfs rechts in. Lijsttrekker W. Drees jr. maakte de
torenhoge inflatie en hoge overheidsuitgaven tot onderwerp van de
publieke discussie. Bij de verkiezingen van 1971 wisten de democratischsocialisten het, nooit meer door een electorale nieuwkomer geevenaarde,
aantal van acht zetels te behalen28 • Een andere concurrent, de Boerenpartij, verloor 6 zetels en kwam uit op een zetel.
De samenwerkende progressieve partijen wonnen acht zetels, waarvan
de PvdA slechts twee zetels kreeg. Het optreden van DS'70 betekende
immers ook voor de PvdA een gevoelige aderlating. Ondanks de
electorale werfkracht van de magische naam Willem Drees jr. was de
polarisatiestrategie relatief succesvol.
KVP, ARP, CHU en VVD beschikten, na het gezamenlijke verlies van
twaalf zetels, slechts over 74 zetels en hadden DS'70 nodig voor een
regeringsmeerderheid. De sleutelpositie van DS'70 gafDrees jr. de ruimte
om harde eisen te stellen ten aanzien van de sanering van overheidsuitga124

ven, het loonbeleid en bestrijding van de inflatie. Aan deze eisen gaven
Biesheuvel c.s. een boemerang-effect, waarna de DS'70-ministers opstapten, hetgeen het einde van het kabinet-Biesheuvel betekende29 •

De polarisatie zet door
De verkiezingsstrijd van 1972 stond geheel inhet teken van de polarisatie.
De progressieve drie presenteerden wederom een schaduwkabinet,
polariseerden nog scherper ten opzichte van de confessionelen en
beklemtoonden dat zij onderhandelingen na de verkiezingen uitsloten.
Tijdens de campagne werd dan ook volop gespeculeerd over een links
minderheidskabinet. Dejonge fractievoorzitter van de VVD, H. Wiegel,
werd gekozen tot lijstaanvoerder van de VVD en greep terug op de tactiek
van Oud. De VVD-campagne was vergeleken met eenjaar geleden scherp
van toon: fel antisocialistisch, populistisch, polariserend en erop gericht
om Den Uyl uit het Catshuis te houden. Wiegel wilde dat de VVD een
geloofwaardig altematief zou vormen voor de op drift geraakte confessionele kiezer. Ook de electorale concurrenten DS'70 en de Nederlandse
Middenstandspartij werden door de felle campagne van het lijf gehouden30.
Grote winnaar van de verkiezingen was, met de PPR (van twee naar
zeven zetels), de VVD. De liberalen wonnen maar liefst zes zetels en
mochten 22 zetels in de Tweede Kamer gaan bezetten. DS'70 incasseerde
twee zetels verlies en de Middenstandspartij verloor beide zetels. Ook de
PvdA had onder leiding van Den Uyl succes; zij behaalde vier zetels
winst. De ontredderde confessionelen verloren tien zetels. De ontkerkelij king, de interne ruzies binnen en tussen de confessionele partij en, maakten de confessionele kiezer rijp voor een uitbraak uit de verzuiling. De
grote winst die de VVD en de PvdA hadden behaald kwam hoofdzakelijk
van de KVP (acht zetels verlies), van D'66 die van elf zetels terugging
naar zes, en van de grote toeloop van jonge kiezers. De winst van PvdA
en VVD leek een bevestiging van het succes van de polarisatie. Het
confessionele 'midden' stond op het punt uiteen te spatten.

Conclusies
Onmiddellijk na de oprichting van de VVD in 1948 profileerde Oud de
VVD als antisocialistisch, waarmee hij de rechtervleugel van de KVP
activeerde in haar weerzin tegen de rooms-rode coalitie, met als doel
samen met ARP en CHU tegen de PvdA te coaliseren. Door de sociaaldemocratie te omschrijven als slechts gradueel verschillend van het
communisme, wilde Oud profiteren van anticommunistische sentimenten
in brede lagen van de bevolking. In de periode 1948-1952 had hijzelf
ondervonden dat de VVD in een vierpartijen-kabinet slechts marginale
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invloed had op het regeringsbeleid. Hij kon evenwel de drie christelijke
partijen niet losmaken van de samenwerking met de PvdA, waaraan de
KVP tot 1956 de voorkeur gaf, al dan niet uit 'uiterste noodzaak'. Een
coalitie zonder de KVP was uitgesloten, aangezien de protestantschristelijke partijen een coalitie met VVD en PvdA, zonder de KVP
derhalve, niet toelieten.
De PvdA wist dat coalitievorming enkel met de KVP mogelijk was.
Voor haar was de verhouding PvdA-KVP van doorslaggevende betekenis,
dit in tegenstelling tot de verhouding met de VVD die slechts van
marginaal belang werd geacht. De PvdA associeerde de VVD steeds met
het klassieke kapitalisme en de crisis in de jaren dertig. Bovendien werd
de politieke positie van PvdA en VVD bepaald door het feit dat zij tot
1973 (met D'66 en PPR) geen meerderheid konden vormen.
De jaren zestig brachten in deze politiek-strategische patstelling geen
verandering. De KVP bepaalde met wie zij regeerde. De linkervleugel
van de VVD, die van de partijleiding verlangde dat zij toenadering zocht
tot de PvdA, kreeg binnen de VVD geen ruimte. Daarvoor waren de antisocialistische sentimenten te groot bij Oud en Van Riel. Als gevolg van
de turbulente maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de
jaren zestig, verloor de VVD een groot deel van haar progressief-liberale
onderstroom aan een nieuwe links-liberale partij, D '66, waardoor de meer
conservatieve richting bleef domineren. De PvdA herorienteerde zich
onder invloed van Nieuw Links en sloeg linksaf. De VVD was hier niet
rouwig om; zij kon zich duidelijker profileren als tegenpool van de
radicaal-linksen. De PvdA wilde door middel van de polarisatiestrategie
een tweedeling van het politieke spectrum bewerkstelligen, waarbij de
VVD als regeringspartner werd uitgesloten. De polarisatie had tot doel
de hopeloos verdeelde en ontredderde confessionele partijen (en kiezers)
tot een keuze tussen links of rechts te dwingen. Tijdens de campagne voor
de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 volgde de nieuwe VVD-leider
Wiegel eenzelfde tactiek. Voorzichtig polariserend tegenover de christendemocraten slaagde hij erin de meer behoudende confessionele kiezers aan
zich te binden. In de periode 1972-1982 brak de Volkspartij voorVrijheid
en Democratie definitief door in de confessionele bolwerken en bond veel
jonge kiezers aan zich; ook de Partij van de Arbeid profiteerde aanvankelijk van de polarisatie, maar goeddeels ten koste van klein-links en D'66,
zodat een progressieve meerderheid ver achter de horizon bleef.
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RODE VLAMMEN EN BLAUW BLUSWATER
VVD-positionering tegenover de PvdA tussen 1971
en 1982

P.G.C. van Schie
In 1965 hield de oud-vrijzinnig-democraat B. W. Kranenburg, de zoon van
de VDB-voorzitter uit de jaren twintig en dertig, in Liberaal Reveil een
'pleidooi voor een glimlach naar links'. De auteur kritiseerde de antiPvdA-opstelling van de VVD, onder andere omdat die een overstap van
PvdA-kiezers naar de VVD zou bemoeilijken. Mocht het de VVD nog
eens lukken stemmenwinst op andere partijen te boeken, dan moesten die
stemmen toch bij de PvdA vandaan komen, meende Kranenburg, want:
'Van de KVP zullen die stemmen heus niet komen ... >~. Een 24-jarige
student uit Amsterdam was het hier niet mee eens. Hij betoogde in een
reactie op Kranenburgs artikel dat de VVD juist onder KVP' ers goed zou
kunnen scoren, mits de liberalen de confessionelen niet al te hard aanpakten. Daarentegen moesten de sociaal-economische verschillen tussen VVD
en PvdA zwaarder worden benadrukt: 'tegenover de PvdA is een glimlach
om electorale redenen niet gewenst' 2 •
Niet de opvattingen van de vroegere vrijzinnig-democraat, maar die van
de jonge student zouden in de jaren zeventig het richtsnoer worden voor
de VVD. Harm van Riel, de liberale voorman in de Eerste Kamer, meende dat de VVD massa's kiezers kon lokken door in te spelen op hun
onbewuste emoties. Wel moesten deze kiezers in de waan worden gelaten
dat zij rationeel handelden. 'Wat wij nodig hebben is een hyper-intelligente Koekoek met moreel verantwoordelijkheidsgevoel, maar die de taal
van de massa spreekt' 3 • In de hierboven aangehaalde student uit 1965
meende Van Riel deze liberale Koekoek te ontwaren: Hans Wiegel moest
als politiek leider de zwijgende meerderheid aanspreken op haar angst
voor het socialisme.

'Houd Den Uyl uit het Catshuis'
Die angst voor het socialisme was in 1971, toen Wiegel voorzitter van
de VVD-Tweede-Kamerfractie werd, waarschijnlijk wijder verbreid dan
in 1965. De PvdA was namelijk in de greep van Nieuw Links gekomen.
Door tal van radicale standpunten in te nemen dreigde de partij zich te
vervreemden van grote groepen kiezers, zelfs van haar eigen traditionele
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achterban. Politiek leek ze zich bovendien buitenspel te hebben geplaatst
door de afwijzing van een coalitie met de KVP (neergelegd in de antiKVP-resolutie van maart 1969). Deze afwijzing was deels ingegeven door
een emotionele weerzin tegen de KVP, deels ook door de overtuiging dat
het links zou lukken een meerderheid van de kiezers achter zich te
krijgen. De PvdA zou confessionele partijen - die door zowel Nieuw
Linksers als partijstrategen als Ed van Thijn werden beschouwd als
relicten van het oude, gezapige Nederland -dan niet meer nodig hebben.
De politiek zou voortaan draaien om de tegenstelling progressiefconservatief. De progressieven stonden een goed beleid voor en zouden
daarom door de meerderheid van de kiezers worden gesteund; degenen
die zich tegen de juiste koers van links verzetten, zouden in deze optiek
een onderdak vinden bij de VVD.
Degenen die zich binnen de PvdA tegen de radicale koers verzetten,
hadden echter begin 1970 een eigen onderkomen opgericht. Deze partij,
DS'70, was opmerkelijk succesvol: bij de Tweede-Kamerverkiezingen van
1971 behaalde de nieuwkomer 8 zetels, en vervolgens nam hij deel aan
het kabinet-Biesheuvel, dankzij het- feit dat confessionelen en liberalen
zonder DS '70 niet aan een meerderheid in het parlement kwamen. DS '70
kon zich tot een gevaarlijke concurrent van de VVD ontwikkelen, als
toevluchtsoord voor kiezers die niets wilden weten van het radicale
socialisme van de PvdA, maar wel voelden voor een gematigd sociaal
gei:nspireerd beleid.
Hoewel het kabinet-Biesheuvel in feite al voor de verkiezingen van
1971 was opgezet (in een Londens hotel door de confessionele en liberale
fractievoorzitters) en bemand was met veel politieke kopstukken, bleek
het op wankele pootjes te staan. Een aantal ministers lag elkaar niet en
er ontstond wrevel over de verwatenheid van de politieke groentjes van
DS'70 4 • Uit confessionele kring stegen bovendien geregeld geluiden op
dat men liever met de PvdA had geregeerd. Ministers als Boersma en Van
Agt hadden dit al bij de aanvang van het kabinet laten weten, terwijl de
in november 1971 aantredende KVP-voorzitter DeZeeuw vrijwel geen
gelegenheid onbenut liet om zijn voorkeur voor de PvdA te uiten. De
problemen die injuli 1972 tot de val van het kabinet-Biesheuvelleidden
- de vraag of er al dan niet een loonmaatregel moest worden afgekondigd
en de omvang van de bezuinigingen die vooral de departementen van de
DS'70-ministers troffen- waren op zich niet onoverkomelijk, maar de
politieke wil ontbrak om tot oplossingen te komen. De problemen werden
door confessionelen en liberalen aangegrepen om DS'70 eens een lesje
te leren (door deze partij die het hardst om bezuinigingen riep, te kijk te
zetten als dwarsligger nu het daadwerkelijk erop aankwam). Een aantal
antirevolutionaire en katholieke voorlieden zag in de crisis de gelegenheid
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om de steven naar de PvdA te wenden5 De breuk in het kabinet was dan
ook niet te vermij den en de nog wel ondemomen lij mpoging was bij voorbaat tot mislukken gedoemdo
De VVD zat gevangen tussen enerzijds de wens af te rekenen met de
electorale concurrent DS'70 en anderzijds de angst dat de uitkomst van
de crisis een kabinet met de PvdA en zonder de VVD zou zijno Dit
dilemma verklaart haar zwalkende koers: aanvankelijk een harde
opstelling tegenover DS'70, daarna - toen duidelijk werd dat de VVD
weleens uit de regeringsboot waarin ze was blijven zitten, kon worden
geduwd - een verwoede poging de brenk in de coalitie te lijmeno Het
meewerken aan de uiteindelijk gekozen oplossing - de vorming van een
rompkabinet van confessionele partijen en de VVD, en het houden van
vervroegde verkiezingen in november 1972 - werd fractievoorzitter
Wiegel bijna fataalo Onder Ieiding van partijvoorzitter Haya van Someren
ondemamen enkele vooraanstaande VVD'ers die de zijde van DS'70
hadden will en kiezen, een couppoging. Wiegel wist zich op een spoedbijeenkomst van het hoofdbestuur met enige moeite staande te houden6 Zijn
besluit om in het rompkabinet te blijven zitten, was door electorale
motieven ingegeveno Wiegel ging uit van de stelling dat breken door de
kiezers wordt afgestraft en hij wilde niet de indruk wekken achter DS '70
aan te hobbelen: 'Zo van: zij hebben de stoot gegeven en de liberalen
sjokken er achter aano Nou, met zo'n uitgangspunt kunje natuurlijk niet
werken' 7 o
Het centrale thema in de VVD-campagne voor de verkiezingen van 29
november 1972 werd: 'Houd Den Uyl uit het Catshuis' Onder Den Uyl,
zo hield Wiegel de kiezers voor, zouden de overheidsuitgaven gigantisch
toenemen, hetgeen met 'krankzinnige belastingverhogingen' zou worden
gefinancierdo De regelzucht van de staat zou toenemen en de middengroepen en zelfstandigen zouden in de knel komeno Bovendien had de
socialistische Ieider zijn eigen partij niet in de hand, gelet op de radicale
eisen die het PvdA-verkiezingscongres formuleerde (zoals de eenzijdige
verwijdering van alle kemwapens uit Nederland en een door de NAVO
af te leggen 'no-first-use'-verklaring)o Vandaar dat Wiegel over de
mogelijkheid dat Den Uyl minister-president zou worden het 'onaanvaardbaar' uitsprak8
Wiegel had niet alleen te schilderen hoe ongewenst een kabinet~Den
Uyl was, maar moest ook duidelijk maken dat de kiezer die zo'n kabinet
niet wilde, bij de VVD moest zijno Daartoe werd allereerst DS'70, waarmee inhoudelijk in belangrijke mate overeenstemming bestond, aangewezen als de grote boosdoener achter de kabinetscrisiso Door het kabinetBiesheuvel ten val te brengen, hield Wiegel de kiezers voor, maakte
DS'70 de weg vrij voor een kabinet met de PvdAo
0

0

0

0
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Vervolgens moest de confessionele kiezers duidelijk worden gemaakt
dat hun leiders uitverkoop dreigden te houden aan de PvdA. Dit aan te
tonen werd Wiegel niet erg moeilijk gemaakt. De PvdA sloot gesprekken
met de confessionelen over een nieuw kabinet dan wel niet meer uit, maar
eiste van de confessionelen dat ze het beleid van het kabinet-Biesheuvel
verloochenden en afstand zouden nemen van VVD en DS'70. Tegelijkertijd liet de PvdA weten dat Keerpunt 1972 (het gezamenlijke programma
van de progressieve drie: PvdA, D'66 en PPR) onveranderd tot kabinetsbeleid moest worden verheven. De PvdA eiste dus dat de confessionelen naar haar toe zouden komen kruipen. Verscheidene antirevolutionaire en katholieke voormannen gingen in reactie hierop alvast door
de knieen. Terwijl ARP-lijsttrekker Biesheuvel zijn kabinet manmoedig
verdedigde, verkondigden zijn partijgenoten Aantjes en Boersma dat met
de VVD geen sociaal beleid viel te voeren. Ook KVP-lijsttrekker
Andriessen, die de confessionele partijen liefst als 'de gematigd progressieve drie' aanduidde, richtte zijn pijlen vooral op de VVD. KVPvoorzitter De Zeeuw liet zelfs weten voor een coalitie met de PvdA een
stemmenverlies van 25-30% over te hebben9 •
Het was voor Wiegel een koud kunstje te oogsten wat de naar links
neigende confessionele leiders hadden gezaaid. Wiegel boekte 6 zetels
winst. De nieuwe VVD-kiezers waren - voorzover het geen jongeren
betrof die ten gevolge van de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd
voor het eerst mochten stemmen- vooral afkomstig van KVP en DS'70.
Wiegel haalde meer dan een kwart van de kiezers die de KVP verlieten,
binnen. Bovendien had hij DS'70, in 1971 een aanzuiger van ontevreden
PvdA-kiezers, getransformeerd in een sluis voor kiezers die op weg waren
van PvdA naar VVD, maar die onderweg een rustpunt nodig hadden 10 •
Den Uyl wist hij echter niet uit het Catshuis te houden. De socialistische
voorman werd premier van het rode kabinet met een wit randje dat op 11
mei 1973 werd beedigd.
'Lauter wrange vruchten'
Na de verkiezingen werd al snel duidelijk dat de VVD er in de formatie
niet aan te pas zou komen. De partijraad van de KVP gaf in een
vergadering op 2 december 1972, nadat tal van sprekers kond hadden
gedaan van hun walging over de 'prestatiemaatschappij' die Wiegel
aanprees, een voorkeur aan voor een kabinet met de PvdA. Acht leden
van de KVP-fractie lieten al spoedig weten elk kabinet waarin de VVD
zitting zou hebben, te zullen blokkeren11 • In de ARP wilde Biesheuvel,
de enige confessionele lijsttrekker die succes in de verkiezingen had
geboekt, zijn oude coalitie herstellen, maar de helft van zijn fractie lag
dwars omdat ze per se met de socialisten wilde regeren12 • Van haar kant
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was de PvdA overigens in het geheel niet gecharmeerd van de confessionelen. De PvdA wilde het liefst een links minderheidskabinet, en liet de
naar samenwerking hunkerende confessionelen weten dat zij dat maar
hadden te steunen. Na een formatie waarin de linkse antirevolutionaire
informateur Ruppert tijd rekte om van Biesheuvel af te komen (die drie
maanden na de verkiezingen immers moest kiezen tussen het prernierschap
en het fractievoorzitterschap, en als premier zijn invloed op de formatie
kwijt zou raken 13) en vervolgens de socialistische informateur Burger zich
eerst achter de rug van de ARP-leiding om van de deelname van de
antirevolutionairen Boersma en De Gaay Fortman aan het kabinet
verzekerde, om daarna KVP en ARP ertoe aan te zetten hun partner CHU
in de steek te laten, kwam het kabinet tot stand dat blijkens zijn
regeringsverklaring streefde naar een 'spreiding van kennis, macht en
inkomen'.
Gedurende het kabinet-Den Uyl bleek spreiding van macht voor de
verhouding tussen de regeringspartijen te betekenen dat de PvdA de macht
mocht uitoefenen (braaf geassisteerd door PPR en D '66), en KVP en ARP
die macht van een parlementaire meerderheid mochten voorzien. De
socialisten meenden zeker te weten dat zij voorstonden wat het volk
wenste, of dat volk hen nu een meerderheid in de volksvertegenwoordiging verschafte of niet. Daarom was de PvdA niet van zins wezenlijke
concessies tedoen. PvdA-fractievoorzitter Van Thijnlanceerde achtereenvolgens de 'druk-op-de-ketel-strategie' en de 'hobbelstrategie', die beide
ten doel hadden socialistische maatschappijhervormende voorstellen zo
snel mogelijk door te voeren. KVP en ARP moesten telkens maar kiezen
of ze hieraan wilden meewerken, en zo de confessionele gelederen
splijten, of zich schuldig wilden maken aan het ten val brengen van het
kabinet. De PvdA hoopte zo twee vliegen in een klap te slaan: ze zou
politiek haar zin krijgen en ze zou de christen-democratische samenwerking inhet CDA saboteren14 • PvdA-voorzitter len van den Heuvel dreigde
in maart 1976 zelfs dat KVP en ARP om moeilijkheden vroegen als ze
samen met de oppositionele CHU op een lijst aan de volgende verkiezingen zouden deelnemen15 • Het hoeft geen verwondering te wekken dat het
kabinet, ondanks de confessionele neiging tot zelfkastijding, van crisis
naar crisis hobbelde.
Hans Wiegel voerde oppositie op basis van zijn in 1965 ontvouwde
strategie: een harde opstelling tegenover de socialisten en hun meest
geprononceerde meelopers, gecombineerd met een zachte massage van
de gekwetste confessionele lichaamsdelen. Inhet debat over de regeringsverklaring legde Wiegel uit dat hij Den Uyl niet uit het Catshuis had
will en houden vanwege zijn persoon ('De heer Den Uyl weet, dat ik hem
persoonlijk zeer respecteer' 16), maar vanwege het beleid dat zou worden
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gevoerd. In de loop van de kabinetsperiode hamerde Wiegel er telkens
op dat het beleid van 'potverteren, socialiseren en nivelleren' slechts aan
de wensen van de radical en binnen de PvdA tegemoetkwam, maar inging
tegen de belangen van de werknemers. Die zagen hun vrij besteedbare
inkomen teruglopen en waren, als gevolg van het meermalen niet
doorvoeren van de inflatiecorrectie, slachtoffers van 'stiekeme diefstal' 17 •
Terwijl de collectieve uitgaven de pan uitrezen, werden de mensen in het
land de duimschroeven aangedraaid. 'De regering laat weten te rekenen
op de bereidheid offers te brengen. Maar wie moeten die offers brengen.
Het kabinet zelf brengt geen offers; 80% van elke extra verdiende gulden
gaat het komend jaar naar de collectiviteit. Het zijn de burgers en het
bedrijfsleven die de offers moeten brengen, gedwongen worden die offers
te brengen', betoogde Wiegel in 1976 18 • Twee jaar eerder bracht hij in
herinnering dat het kabinet bij zijn aantreden een spreiding van macht had
beloofd, maar wat bleek: 'Dit door socialisten overheerste kabinet ... wil
geen spreiding van macht. Integendeel! Het wil meer macht op allerlei
terreinen bij de overheid centraliseren' 19 • Na drieeneenhalf jaar kabinetDen Uyl maakte Wiegel een balans op. Zijn oordeel was zeer negatief:
'het beleid van het failliet' had 'louter wrange vruchten afgeworpen'.
Door uit te gaan van de gedachte 'na ons de zondvloed' bezorgde het
kabinet hetland moeilijke jaren: 'De komende tijd is geen tijd van leuke
wensen. Het wordt een tijd van puin ruimen, van bloed, zweet en
tranen' 20 •
Minstens zo belangrijk als de kritiek op het beleid zelf - die immers
niet afweek van wat de VVD al decennia lang tegen het socialisme te
berde bracht - was dat de VVD de redeloze, vijandige sfeer die de PvdA
opriep, aan de kaak stelde. Het kabinet, zo betoogde Wiegel, 'polariseert
maatschappelijk en het polariseert politick'. Voor redelijke argumenten
van de oppositie of zelfs van de confessionele coalitiepartners was het
'ziende blind en horende doof'. Dit kwam vooral omdat Den Uyl niet het
lef had om in te gaan tegen de linkervleugel van zijn partij, en zich zo
tot haar gevangene maakte. Overigens bleek in 1976 ook de persoon van
de premier, anders dan bij het aantreden van het kabinet nog was betoogd,
een steen des aanstoots voor de liberalen. 'Deze Minister-President kan
niet luisteren. Hij heeft gelijk en niemand anders', luidde nu de
karakteristiek die Wiegel van Den Uyl gaf1 • Een oordeel dat parallel
loopt aan dat van Den Uyls eigen minister van Financien Duisenberg:
'Den Uyl geeft nooit iets op, dat is heel kenmerkend voor hem. Den Uyl
aanvaardt geen nederlagen. En als hij die een keer moet aanvaarden, dan
graaft dat heel diep bij hem' 22 •

132

21

133

De VVD presenteerde zich als ... een redelijk altematief! Bij de eerste
begroting van het kabinet-Den Uyl wilde de VVD tonen dat ze niet aileen
sterk was in het afkraken van het beleid, maar ook positieve suggesties
had: op 2 oktober 1973 hervatte ze de in 1966 gestarte praktijk van het
uitbrengen van tegenbegrotingerr3 . Waar de PvdA zich kenmerkte door
betweterigheid en machtshonger, diende de VVD zich - volgens de landelijke propagandacommissie van de partij - te presenteren als het
toonbeeld van redelijkheid. Aan de kiezers moest worden voorgehouden
dat met de VVD in de regering het land weer zou worden bestuurd ' ...
door redelijke mens en met redelijke plannen en redelijke issues ' 24 • Wiegel
toonde tegenover de christen-democraten alvast gematigdheid: de VVD
vond dat coalitiepartners een gelijkwaardige inbreng in het regeerprogramma en een evenredig deel van de ministersposten moesten hebben;
in de regeerstijl diende de bereidheid tot het sluiten van compromissen
voorop te staan25 •
Dat was nu precies wat veel christen-democraten, althans onder de
kiezers, misten in het kabinet-Den Uyl. De achterban van KVP en ARP
was niet onverdeeld gelukkig met de voorkeur van hun partijleiding voor
het regeren met de socialisten. Na de vorming van het kabinet-Den Uyl
werd de nieuwe ARP-leider Aantjes tijdens zeer verhitte ledenvergaderingen in den Iande het vuur na aan de schenen gelegd. Wiegel was niet te
beroerd dit vuurtje stevig aan te wakkeren. Toen hij juni 1973 tijdens een
spreekbeurt in Den Haag werd gei:nterrurnpeerd door een man die 'Leve
Biesheuvel' riep, was zijn reactie: 'Jazeker, leve Biesheuvel! Dat zeggen
wij ook! De VVD is Biesheuvel trouw gebleven tot in het laatste uur!
Maar wie hebben Biesheuvel in de steek gelaten? Waren dat niet zijn
eigen partijgenoten, onder aanvoering van meneer Aantjes?!' 26 • Wiegel
hield de kiezers op KVP en ARP voor dat hun !eiders zich tijdens de
formatie ' ... als voetveeg lieten gebruiken, accepteerden dat zij om de
oren werden geslagen, op elke brief van Burger timide reageerdenm.
Deze boodschap aan de KVP- en ARP-kiezers zou Wiegel gedurende
de hele kabinetsperiode herhalen. 'Ik wilde ze laten zien dat de
confessionelen, om met Wim Kan te spreken, niet als een bijwagen van
de PvdA fungeerden: ze mochten aileen de rails schoonmaken! ', zei hij
later28 • De boodschap werd door veel confessionele kiezers, zeker die van
katholieken huize, positief ontvangen. Bij de verkiezingen voor de
Provinciale Staten in maart 1974, nog geenjaar na het aantreden van het
kabinet-Den Uyl, sprong de VVD ruim4 1h% omhoog, en kwam daarmee
op 19%. Een kwart van de nieuwe kiezers was afkomstig van de KVP.
Maar ook veel sociaal-democraten voelden zich aangesproken door
Wiegels oppositie. Zowel uit PvdA- als uit DS'70-hoek kwamen nogal
watvandenieuwe VVD-kiezers, bij elkaar eveneens eenkwart. Tekenend
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voor het succes van Wiegels strategie was ook dat van de kiezers die KVP
en DS'70 vaarwel zeiden, er twee keer zoveel naar de VVD liepen als
naar de PvdN9 •
'Emotionele onverdraagzaamheid'
Het ging de VVD electoraal dus voor de wind (in krap drie jaar tijd wist
Wiegel de aanhang van de VVD bijna te verdubbelen: van 10,4% in
1971 naar 19% in 1974), maar binnen de partij vreesden sommigen dat
er te veel onliberale stofdeeltjes binnenwoeien. Aan de vooravond van de
Statenverkiezingen van 1974 waarschuwde Vorihoff, de in 1971 door
Wiegel verslagen pretendent naar het fractievoorzitterschap, dat de VVD
door haar felle oppositie tegen het kabinet in een isolement dreigde te
geraken. 'Gedeeltelijk was het polariseren functioneel en is het dat nog,
waar het gaat om het duidelijk maken van politieke verschillen. Maar in
belangrijke mate is de polariserende houding een uiting van emotionele
onverdraagzaamheid... De isolementspositie die er onherroepelijk uit
voortvloeit mag op korte termijn een grotere groep aanhangers trekken
die bewondering voor de ogenschijnlijke flinkheid hebben, op wat langere
termijn is dat bouwen op drijfzand ... ', schreef Vonhoff in Liberaal
Reveil. Hij raadde de VVD aan voor een niet-polariserende middenkoers
te kiezen: 'Wellicht groeit daardoor voor enige tijd de aanhang minder
snel, maar als dit leidt tot een sterkere groei van het respect dat wij
afdwingen, dan is dat politiek wenselijker en nuttiger' 30 . Een middenpositie impliceerde dat ook de mogelijkheid van samenwerking met de
PvdA open werd gehouden, betoogde Vonhoff een jaar later tijdens een
spreekbeurt te Goes (op 22 april 1975). Het openhouden van die
mogelijkheid was volgens Vonhoff noodzakelijk, omdat hij dacht dat
confessionelen en liberalen samen nooit meer een meerderheid zouden
hal en (ervan uitgaande dat de deconfessionalisering onverminderd zou
doorzetten).
Ook Wiegels voorganger Geertsema klaagde in 1975 dat 'het ware
liberalisme' in de VVD ten onder dreigde te gaan door de golven nieuwe
kiezers en leden. De man die toen hij de VVD nog leidde door Den Uyl
was getypeerd als de vertegenwoordiger van 'het sonore conservatisme',
maakte zich nu zorgen over een gebrek aan sociale bewogenheid bij de
achterban31 . Ook Geertsema pleitte voor de mogelijkheid van een
PvdA/VVD-kabinet, a1 erkende hij dat dit de wat verder weg gelegen toekomst betrof. Vooralsnog lagen de standpunten van beide partijen zo ver
uiteen ' ... dat ieder pleidooi voor een samenwerking nu van donquichotterie getuigt' 32 . Maar na verloop van tijd zouden de grenzen tussen
socialisme en liberalisme vervagen, zodat samenwerking dan voor de hand
lag33.
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Vonhoff en Geertsema waren de meest vooraanstaande critici, niet de
enige34 • Wiegel voelde zich in 1974 geroepen om zijn koers te verdedigen
tegenover degenen die zijn oppositie als te inhoudsloos en te rechts
veroordeelden. Hij schreef een nota, De geloofwaardigheid van een
alternatief, waarin hij zijn strategie en de beginselvastheid van zijn keuzen
op specifieke beleidsterreinen onderbouwde. Hierin verwierp hij de kritiek
als zou zijn oppositie te hard zijn. 'Een politieke partij, en dat geldt
temeer voor een oppositiepartij, moet de gevoelens van onbehagen die bij
de bevolking leven over het kabinetsbeleid opvangen en trachten die
parlementair te vertalen ... als zij van mening is, dat het regeringsbeleid
oorzaak van dat onbehagen is en als zij meent dat dat onbehagen gegrond
is, moet zij het beleid aan de kaak stellen en aangeven hoe naar haar visie
recht gedaan moet worden' 35 • Tevens wees Wiegel de gedachte aan samenwerking tussen PvdA en VVD van de hand. Niet aileen waren de programmatische verschillen tussen beide partijen te groot, maar ook ' ... de
opstelling die de huidige PvdA kiest, verhindert een samenwerking tussen
PvdA en VVD op regeringsniveau zoals die bestond aan het eind van de
veertiger en het begin van de vijftiger jaren' 36 • De PvdA drijft de tegenstellingen op de spits, beziet de confessionele partijen met minachting en
de VVD met vijandschap, aldus Wiegel. Geen partij om in vertrouwen
samenwerking mee aan te gaan.
De oproepen vanuit de partij om een coalitie met de PvdA te
overwegen, waren volgens de politieke top bovendien 'slecht getimed'.
Zo verbaasden zowel Wiegel als de nieuwe partijvoorzitter Korthals Altes
zich over het feit dat Vonhoffs pleidooi te Goes, direct volgde op een
PvdA-congres dat de defensie-uitgaven drastisch wilde verlagen, alle
kemwapens uit Nederland wilde verwijderen en het NAVO-lidmaatschap
aan voorwaarden wilde verbinden. Op de in maart 1976 gehouden
algemene ledenvergadering van de VVD sloot Korthals Altes een
samenwerking met de PvdA niet voor altijd uit, maar voorlopig achtte hij
de kwestie niet actueel.

'Samenwerking ... onmogelijk'
Het kabinet-Den Uyl stond er intussen- rond de zomer van 1976- niet
best voor. Een injuni gehouden NIPO-enquete liet zien dat 48% van de
ondervraagden weinig vertrouwen in de ploeg had; onder KVP-kiezers
was dit 53% en onder ARP-kiezers zelfs 73%. Een in september
gehouden verkiezingsonderzoek liet zien dat de drie 'Keerpunt' -partijen
10 zetels zouden kwijtraken (voomamelijk toe te schrijven aan verliezen
van D'66 en de PPR), terwijl de VVD een spectaculaire sprong van 22
naar 39 zetels zou maken (ruim een kwart van de ondervraagden gaf aan
VVD te gaan stemmen).
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Wiegels succes had de PvdA al geruime tijd daarvoor de schrik in de
benen gej aagd. Al na de verkiezingen van 1972 pijnigde het socialistische
partijbestuur zich de hersenen over de vraag: 'Hoe kon de VVD winnen
met zo'n negatieve campagne?'. Ook tijdens de rit van het kabinet-Den
Uyllieten de socialisten zich menigmaal in hun beleidsafwegingen leiden
door de angst dat de VVD veel geschoolde werknemers en leden van de
middengroepen tot zich zou weten te trekken. Het ontging de meeste
PvdA'ers echter dat gevoelens van atkeer van het (geradicaliseerde)
socialisme zowel onder liberale als onder confessionele kiezers leefden.
Zo vond Van Stiphout, de directeur van de Wiardi Beckman Stichting,
in 1974 nauwelijks gehoor voor zijn analyse dat KVP-kiezers qua achtergrond en opvattingen sterk met VVD-kiezers overeenkwamen37 •
In september 1976 gaven CDA-kiezers aan een regering met de VVD
te prefereren boven een voortzetting van de coalitie met de PvdA (37%
tegen 28% )38 • Hoewel die laatste optie de voorkeur had van de meeste
CDA-leiders (mensen als Andriessen en Aantjes lieten dit ook openlijk
blijken), waren zij wel zo verstandig zich ditmaal niet vast te ketenen aan
de PvdA. Op zijn eerste persconferentie als lijsttrekker van het CDA (op
22 oktober 1976) verklaarde Van Agt- met steun van de partijtop- dat
het weliswaar voor de hand lag de bestaande coalitie voort te zetten, maar
dat de VVD toch 'geen melaatse partij' was. Twee maanden later deed
hij op het verkiezingscongres van het CD A zijn beroemde 'we buigen niet
naar links en we buigen niet naar rechts' -uitspraak. Binnenskamers sprak
Van Agt een voorkeur uit voor een coalitie met de PvdA, maar wees er
tevens op ' ... dat de VVD zich in het verleden steeds nogal inschikkelijker heeft betoond dan de PvdA' 39 •
De PvdA was in 1976 nog altijd verstard inhaar onbuigzame houding.
Zij sloot de VVD als coalitiepartner uit en eiste van het CDA dat die
partij hetzelfde zou doen. Dan mocht het CDA- als links tenminste geen
meerderheid zou halen - aanschuiven achter de regeringstafel, mits het
tevens aanvaardde dat Den Uyl in ieder geval weer premier werd (ook
als het CDA de grootste partij zou worden) en het bovendien bereid was
aan progressieve hervormingen mee te werken. Verder bevatte het
verkiezingsprogram 'Voorwaarts' wensen als een wettelijk maximuminkomen (ter hoogte van hooguit vijf maal het minimuminkomen), verdere
verlaging van de defensie-uitgaven en het voorwaardelijk stellen van het
NAVO-lidmaatschap.
Een dergelijk radicalisme diende ondubbelzinnig te worden afgewezen,
vond de VVD. Zij liet de kiezers daarom weten: 'De VVD acht
samenwerking in een kabinet tussen onze Partij en de huidige Partij van
de Arbeid onmogelijk' 40 • Een werkgroep van de landelijke propagandacommissie beval al twee jaar voor de verkiezingen aan in de campagne
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met nadruk 'de zwakke momenten en plekken' van het kabinet-Den Uyl
aan de kaak te stellen (zoals het verstrekken van subsidies aan het
communistische Cuba, het voorstel om de vermogensaanwasdeling in
handen te stellen van vakbondsleiders, en de 'zich weinig fraai gedragende
bewindslieden')41 • Wiegel wees in de campagne niet alleen het beleid van
het kabinet af, maar hekelde vooral ook de polariserende opstelling van
de PvdA, die de hele maatschappij wilde doordrenken met politieke strijd
(zoals bleek uit de vorming van linkse meerderheidscolleges in de
gemeenten en uit de toepassing van het strijdmodel binnen de ondernerningen).
De optirnistische voorspelling die het NIPO in september 1976 voor
de VVD in petto had (39 zetels) kwam niet uit, maar ten opzichte van
1972 boekte de VVD in mei 1977 toch weer 6 zetels winst (en kwam
daarmee op 28 zetels uit). In hoeverre de winst te verklaren is uit de
aantrekkingskracht van het liberalisme dan wel uit anti-socialistische
gevoelens, is moeilijk precies te achterhalen42 , maar zeker is dat de VVDkiezers niet veel moesten hebben van de PvdA. Van de mensen die hun
stem op de VVD uitbrachten, wist de helft desgevraagd geen enkele
positieve kant van de PvdA te noemen. Gevraagd naar de slechte kanten
van de PvdA werden door VVD-kiezers het meest punten genoemd die
verband hielden met de stijl van optreden, de bekwaaffiheid en betrouwbaarheid van de socialisten, meer dan twee maal zo vaak als het feit dat
de PvdA een nivelleringsbeleid voorstond43 •

De 'zakgeldmaatschappij' ontgroeien
De PvdA slokte in de verkiezingen van 1977 een aantallinkse zusterpartijtjes zowat op, won 10 zetels en daarmee de verkiezingen. Het succes
steeg de socialisten tijdens de daaropvolgende formatie naar het hoofd en
maakte hen in de onderhandelingen n6g vasthoudender. Het CDA had zich
maar te schikken naar hun wensen. In socialistische kring overheerste de
overtuiging dat het CDA ook geen alternatief had. Dat CDA en VVD
samen met 77 zetels een meerderheid bezaten werd uit het oog verloren,
of in ieder geval irrelevant geacht44 •
De formatie van het beoogde tweede kabinet-Den Uyl verliep derhalve
vanaf het begin conflictueus, hetgeen niet wegneemt dat de VVD
gedurende de eerste zes maanden volledig buitenspel stond. Slechts zo nu
en dan mocht Wiegel zijn opwachting bij de Koningin maken, om haar
bij de zoveelste crisis in het formatieproces weer eens van advies te
dienen. Tij dens de beraadslagingen over zo 'n advies bleek in augustus een
meerderheid van de fractie te voelen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een PvdA!VVD-coalitie. Wiegel zag deze variant niet zitten,
maar besloot aan de wens tegemoet te komen door de Koningin te
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adviseren een nationaal kabinet (PvdA/CDA/VVD) te laten formeren.
'Het was politiek onhaalbaar, maar ik gaf daarmee toch gehoor aan de
fractiewensen' , verklaarde hij later45 •
Toen de formatie van een PvdA/CDA/D'66-kabinet begin november
definitief vastliep, begonnen de gesprekken tussen Van Agt en Wiegel
over een mogelijk te vormen CDA/VVD-kabinet. Van Agt mocht nu
ervaren hoe waar zijn voor de verkiezingen gemaakte observatie over de
inschikkelijke VVD was. 'Formeren met Hans Wiegel was een verschil
als tussen hemel en aarde, vergeleken met de onderhandelingen die ik tot
dan toe voerde met Joop den Uyl als voomaamste tegenspeler ... Het
belangrijkste was dat Hans mij van meet af aan met open vizier en
vertrouwen tegemoettrad. Hij kwam er rond voor uit dat de VVD graag
weer wilde regeren en dat hij daarom inschikkelijk wilde zijn. Dat heb
ik beantwoord met een matiging van de eisen die uit onze fractie
kwamen', vertelde Van Agt later46 • Overigens kwam zijn fractie, waarin
met name enkele antirevolutionairen coute que coute met de socialisten
in zee wilden, met een waslijst aan amendementen op het conceptregeerakkoord. Wiegel besloot voor de vorm een aantal te weigeren, maar
nam de rest zonder problemen over.
Zes CDA-fractieleden (later werden het er zeven) maakten toch
bezwaar tegen het CDAIVVD-kabinet en bleven als 'loyalisten' de gehele
periode hinderlijk om de regeringsploeg heen zwermen. Zij waren (net
als veel PvdA'ers) verbitterd over het niet totstandkomen van het tweede
kabinet-Den Uyl, en dreigden geregeld het eerste kabinet-Van Agt ten val
te brengen. Tot een uitvoering van dit dreigement kwam het nooit, omdat
de loyalisten beseften dat de CDA-achterban dit niet zou pikken. De
loyalisten gedoogden het kabinet daarom. Hun positie is wei vergeleken
met die van bijen, die maar een keer kunnen steken en dat met hun eigen
dood moeten bekopen47 • De dreiging aileen had overigens al effect op het
kabinetsbeleid. Wiegel was zo bevreesd een rode bult op te lopen, dat hij
geen bezwaar maakte als het kabinet ter bescherming zo nu en dan met
wat extra christen-democratische zalf werd ingesmeerd. Van puin ruimen
kwam zo niet veel terecht. Hoeveel Wiegel ervoor over had om te kunnen
blijven meeregeren bleek tijdens een tweetal crises in 1980. In februari
weigerde hij Andriessen te volgen, toen deze als minister van Financien
opstapte omdat CDA-minister van Sociale Zaken Albeda en de CDAfractie voor de zoveelste keer weigerden zijn bezuinigingsvoorstellen te
steunen. Hoewel een aantal VVD-fractieleden de CDA'er Andriessen
wilde volgen omdat deze in feite VVD-beleid voorstond, bleef de VVD
in het kabinet zitten overeenkomstig Wiegels wens. In augustus eiste een
partijdelegatie bestaande uit de fractievoorzitters in de Tweede en Eerste
Kamer, Rietkerk en Zoutendijk, en de partijvoorzitter, Korthals Altes, van
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de VVD-bewindslieden dat zij opstapten als het kabinet niet meer zou
bezuinigen. Wiegels antwoord- neen -was opnieuw wet. Korthals Altes
legde onlangs uit waarom: 'We slikten het, omdat we de levensgrote kans
op een kabinet met de PvdA niet wilden riskeren' 48 •
De vrees dat er een kabinet met socialisten zou komen, maakte de
VVD tot de gevangene van het CDA. De journalist Jan Hoedeman heeft
aan Wiegel gevraagd of er eigenlijk wel een punt denkbaar was waarop
de VVD ooit zou breken. Wiegel kon zo'n punt maar moeilijk bedenken:
'De potentiele kiezerswinst is voor een kleinere regeringspartij die breekt
gering. En je verkleint de kans op voortzetting van dezelfde coalitie na
de verkiezingen' 49 • Wiegel hielp liever christen-democratisch beleid uit
te voeren, dan dat hij oppositie voerde tegen een kabinet met de PvdA.
Hoewel Rietkerk in 1980 had willen breken, zag ook hij geen
altematief voor een CDA/VVD-kabinet. 'Koos de Kleurloze' (de bijnaam
die fractielid Jacobse hem gat) had in zijn maiden-speech als fractievoorzitter in een goed doortimmerd verhaal uiteengezet dat hij fundamentele
bezwaren tegen het socialisme had: 'Links kan zijn plannen slechts
verwezenlijken door de organisatie van het menselijk geluk door de
collectiviteit. Een fatale grens wordt dan overschreden. De vrijheid
verdwijnt ' 50 • Want de collectiviteit probeerde mensen in te pass en in door
haar ontworpen structuren. 'Verbeter de wereld en begin bij de
structuren', was de grondslag van het socialistische denken. Maar op den
duur beginnen deze structuren ' ... in hun tegendeel te verkeren, men gaat
zich dan de gevangene voelen van de structuren; in plaats van bevrijdend
te werken, nemen zij de vrijheid af. Als wij te ver gaan met het regelen
in structuren, komen wij in een Kafka-achtige lokettenmaatschappij
terecht, waarin het individu vervreemd raakt', waarschuwde Rietkerk51 •
Rietkerk typeerde het socialistische ideaal als dat vaneen zakgeldmaatschappij: 'een maatschappij waarin de mensen weliswaar bevrijd zijn van
een aantal materiele zorgen, maar waarin hun tevens alle eigen verantwoordelijkheid, alle mogelijkheid om echt te kunnen kiezen, is ontnomen,
en waarin de overheid al herverdelend zo ver is gegaan, dat voor eenieder
nog wat zakgeld overblijft' 52 • Van bespiegelingen over een PvdAIVVDkabinet moest Rietkerk dan ook niets hebben, zolang de socialisten niet
afrekenden met het radicalisme in hun eigen gelederen. Pas wanneer in
PvdA-kring het besef was gerijpt dat het collectivistisch spoor doodliep,
viel aan zo'n coalitie weer te denken53 •
'Suikerwater en marsepein '?
Sommige partijgenoten wilden daar echter al eerder over nadenken. In
het Teldersgeschrift Liberalisme in de jaren tachtig, dat in januari 1978
verscheen, riep het Eerste Kamerlid Zoutendijk PvdA en VVD op elkaar
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niet bij voorbaat uit te sluiten, want dit leidde tot radicalisering van beide
partijen en een versterkte machtspositie van het CDA. Hij wees erop dat
op niet-landelijk niveau met redelijke socialisten goed valt te praten, en
dat er wat betreft de geestelijke vrijheid overeenkomstige opvattingen
bestaan. Zoutendijk zag in de 'kritische dialoog met de socialisten ... wellicht de belangrijkste opgave voor het liberalisme in de tachtiger jaren' 54 .
Ook Geertsema hield in dezelfde bundel een pleidooi voor een driestromenland met wisselende combinatie-mogelijkheden, zodat 'ook een
regeringscombinatie van socialisten en liberalen niet uitgesloten moet
worden geacht' 55 •
Het kersverse Tweede Kamerlid Bolkestein zag een PvdA!VVD-kabinet
echter nog niet zo een-twee-drie verrijzen. Een dergelijk kabinet moest
immers op meer berusten dan een gedeelde afkeer van het CDA; er
diende ook voldoende inhoudelijke overeenstemming te bestaan. En
alvorens die tot stand kwam, moest in de 'kritische dialoog' met de PvdA
een aantal harde noten worden gekraakt, bijvoorbeeld over de vraag of
de staatsrechtelijke democratie model kon staan voor de verhoudingen
binnen ondememingen, over de concentratie van macht bij vakbonden en
overheid, en over het belang dat aan de NAVO werd gehecht. Een
fundamentele discussie tussen beide partijen kon geen kwaad, maar
niemand moest denken dat het een zaak 'van suikerwater en marsepein'
zou worden, waarschuwde Bolkestein56 •
Tach zwol de roep om de mogelijkheid van een PvdA/VVD-coalitie
op zijn minst te onderzoeken en te willen overwegen, in de jaren 19781979 aan. De achtergrond was de ergemis over het optreden van de CDAfractie, die zich weinig gelegen liet liggen aan haar coalitiepartner en
waarbinnen loyalisten niet ophielden hun liefde aan de PvdA te betuigen57 •
N aast cheerleaders als Geertsema - die graag een stok achter de deur
wilde in besprekingen met het CDA, maar wel grate hinderpalen zag in
radicale PvdA-standpunten inzake defensie en de afschaffing van de
monarchie58 - en Vonhoff- die zo af en toe zijn pleidooi uit de jaren
1974-1975 oprakelde59 - zongen nu ook Tweede-Kamerleden als Jacobse,
Kej a, Nijpels en Kappeyne van de Cappello mee in het koor van VVD 'ers
die een opening naar links wilden. Kappeyne - die onder Rietkerk vicevoorzitter van de fractie was - noemde het CDA onbetrouwbaar en
meende dat de PvdA zich beter aan gemaakte afspraken zou weten te
houden. Daarom wilde ze een onderzoek laten verrichten, bijvoorbeeld
door de Teldersstichting, naar de mogelijkheden van de PvdAIVVDcombinatie, al besefte ze dat, ook als er een zakelijke overeenkomst was
te sluiten, 'beide partijen van een sterk anti-gevoel ten opzichte van elkaar
moeten afstappen' 60 • Ze ontkende uit te zijn op een toenadering tot de
PvdA. 'Ik wil aileen dat er in de VVD gediscussieerd wordt en ook
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gestudeerd wordt, om te kijken wat de overeenkomsten en wat de
verschillen zijn tussen PvdA en VVD. En dat men op grond daarvan op
een gegeven moment - bijvoorbeeld over twee jaar - een beslissing gaat
nemen of men hetzij op korte termijn hetzij op langere termijn al dan niet
gaat of wil samenwerken met de PvdA', verklaarde zein 197961 •
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 konden Kappeyne en haar
medestanders ook wijzen op lokale samenwerkingsverbanden tussen PvdA
en VVD. In plaatsen als Leiden, Deventer en Delfzijl trad een wethouderscollege van PvdA en VVD aan, waar het CDA bewust buiten was
gehouden. Maar op landelijk niveau was er heel wat meer verzet te
overwinnen. In het partijbestuur van de PvdA had Bram Peper in
december 1977 de gedachte aan samenwerking met de VVD 'te walgelijk
voor woorden' genoemd. Ruim een jaar later bestempelde Max van den
Berg, de PvdA-voorzitter in spe, het lonken naar de VVD als 'verraad' 62 •
Ook de VVD-top was minder gelukkig met de pleidooien voor een paarse
coalitie. Fractievoorzitter Rietkerk zag liever dat zijn partijgenoten zich
inzetten voor het welslagen van het CDA/VVD-kabinet. Vice-premier
Wiegel onderschreef dat. Hij zag geen aanleiding om de bakens te
verzetten en verweet Kappeyne en Nijpels dat zij met hun uitlatingen het
voortbestaan van het kabinet op het spel zetten. Wiegel sloot niet uit dat
hij nog eens zou plaatsnemen in een kabinet waarin ook de PvdA was
vertegenwoordigd, maar hij zag niet in waarom het CDA buiten zou
moeten worden gesloten63 •
Om aan de onrust in de partij - die mede werd gevoed door een
opiniepeiling van januari 1979 die een verlies van 5 zetels voorspeldeeen eind te maken, bracht het hoofdbestuur eind maart 1979 de nota Tussentijds uit. Hierin erkende het hoofdbestuur dat de bestaande coalitie aan
spanningen onderhevig was, maar het zag onvoldoende grondslag voor
een PvdA/VVD-coalitie. Met name op sociaal-economisch terrein zag het
een onoverbrugbare kloof, omdat de PvdA-opvattingen nog altijd waren
'doortrokken van het collectiviteitsbeginsel dat in 1977 in het beginselprogram van de PvdA opnieuw werd verankerd' 64 • Voorts trok het
hoofdbestuur de stelling in twijfel dat de PvdA afspraken beter nakwam
dan het CD A. Zolang de PvdA bleef vasthouden aan de meerderheidsstrategie, zou de VVD in een paarse coalitie om te beginnen weinig voor
elkaar krijgen, en zou het CDA de lachende derde zijn65 • Daarnaast zaten
de VVD-kiezers volgens het hoofdbestuur volstrekt niet op een PvdA/VVD-combinatie te wachten, een opvatting die kon stoelen op een enquete
uit de herfst van 1978, waaruit bleek dat slechts 23% van de VVD-kiezers
zo'n combinatie zag zitten66 •
Noch de nota Tussentijds, noch de verwerping, op de algemene
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ledenvergadering van april1979, van een motie waarin samenwerking met
de PvdA werd bepleit, wist het enthousiasme van de voorstanders van een
paarse coalitie te bedaren. Geregeld bleven hun pleidooien te horen. Maar
later dat jaar keerde de PvdA zich onvoorwaardelijk tegen het NAVOdubbelbesluit en het daarin vervatte voomemen om in Nederland 48
kruisraketten te plaatsen. De eerstkomende jaren vierde het atoompacifisme hoogtij in de PvdA. Van dromen over een PvdA/VVD-coalitie werd
binnen de VVD weinig meer vemomen.

'Allemaal eten met Wiegel'
Gedurende een groot gedeelte van de periode van het kabinet-Van Agt I,
had de VVD in de opiniepeilingen op fors zetelverlies gestaan. Tegen die
achtergrond viel het uiteindelijke verlies van twee zetels alleszins mee.
Wellicht wist een deel van de achterban haar twijfels te overwinnen toen
duidelijk werd dat het erom ging spannen of CDA en VVD hun
meerderheid zouden behouden. Daarbij kwam dat het hoogst onzeker was
ofhet CDA de samenwerking met de VVD zou willen voortzetten. Weliswaar wond CDA-lij sttrekker Van Agt geen doekjes om zijn voorkeur voor
regeren met zijn vriend Wiegel, maar de rest van de CD A-top bezag deze
voorkeur met wantrouwen. Ministers als Albeda en De Koning lieten zelfs
openlijk blijken na de verkiezingen liever met de PvdA te gaan regeren.
Kiezers die niet gediend waren van socialisten in het kabinet, konden
daarom maar beter VVD stemmen, riep Wiegel tijdens de campagne.
Waarschijnlijk hebben vel en van hen dit gedaan. Rond 60% van de VVDkiezers in 1981 wist desgevraagd niets positiefs over de PvdA te zeggen.
Negatieve punten noemen ging hen makkelijker af. De stijl van optreden
van de socialisten stond een kwart van de VVD'ers tegen, een punt dat
veel meer werd genoemd dan de persoon van de PvdA-leider (Den Uyl)
of het socialistische streven naar sociaal-economische gelijkheid (beide
door 6-7% genoemd). Van regeren met de socialisten wilde de overgrote
meerderheid van de VVD-kiezers niet weten, ook niet in de vorm van een
'nationaal kabinet' (dit ideetje van Wiegel kon nog geen zesde deel van
de VVD'ers bekoren) 67 •
Hoewel Van Agt met de VVD-achterban een afkeer van het socialisme
deelde, was hij door de verkiezingsuitslag tot regeren met Den Uyl
veroordeeld. CDA en VVD haalden net geen meerderheid, zodat het
tweede kabinet-Van Agt uit CDA, PvdA en D'66 moest worden
samengesteld. Dit kabinet was een ware brekebeen (het viel al voor het
begon te lopen, maar krabbelde weer op) en zou dan ook niet ver komen.
Tijdens de wandeling zaten PvdA- en CDA-bewindslieden elkaar
voortdurend in de haren. Aan CDA-kant werd men kriegelig van het
optreden van de drarnmer Den Uyl, terwijl aan PvdA-kant opmerkingen
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van Van Agt - die het beleid van de nieuwe coalitie typeerde als
'Hetzelfde beleid als het vorige kabinet, met een scheutje PvdA erin' 68
- in het verkeerde keelgat schoten.
Vandaar dat in PvdA-kring voorzichtig het nadenken begon over de
vraag of in de toekomst geen samenwerking met de VVD moest worden
gezocht. Han Lammers meende dat er voorlopig nog te veel wederzijdse
gevoelens van antipathie bestonden, maar dat op den duur in zaken van
concreet beleid best zou zijn samen te werken, mits stoorzender D '66 niet
in de paarse coalitie werd betrokken69 • En een spreker die op het PvdAcongres in de herfst van 1981 opperde dat maar eens moest worden
nagedacht over samenwerking met de VVD, kon rekenen op applaus.
Wiegel dacht niet dat dit applaus op veel warme gevoelens ten aanzien
van de VVD duidde (eerder op gevoelens van afkeer van het CDA), maar
hij wilde niet uitsluiten dat voor PvdA' ers de VVD niet meer de boeman
van weeleer was. Hij wees erop dat PvdA en VVD nog altijd diepgaande
meningsverschillen hadden - in het bijzonder aangaande de kembewapening en het financieel beleid -,die niet moesten worden verdoezeld. Hij
zou de PvdA in ieder geval hard, maar zakelijk aanpakken. Wiegel
refereerde aan een kort daarvoor gehouden PvdA-bijeenkomst waarop een
lichtbeeld met de tekst 'Allemaal eten met Wiegel' te lezen was (naar
aanleiding van zijn etentje in het Haagse restaurant 'le Bistroquet' bij de
overdracht van zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken aan de socialist
Van Thijn), en wilde niet volstrekt afwijzend reageren: 'Nu is dat wat
kostbaar, maar [ik] wil wel beginnen met een goed gesprek met mijn
collega Meijer' 70 •
De VVD-top van het tijdperk na Wiegel stond al evenmin afwijzend
tegenover gesprekken met de PvdA over toekomstige samenwerking.
Zowel partijvoorzitter Kamminga als de fractievoorzitter in de Eerste
Kamer Zoutendijk zag op korte termijn wei obstakels, maar wilde de tijd
benutten om deze uit de weg te ruimen. Een opvatting die werd gedeeld
door het Tweede Kamerlid Ed Nijpels, die Wiegel in april 1982 als
fractievoorzitter in de Tweede Kamer zou opvolgen71 •

Conclusie
Hoewel de PvdA vanaf 1977 formeel niet meer door de VVD werd uitgesloten als mogelijke coalitiepartner, veranderde er in de jaren zeventig
weinig in de antisocialistische koers van de VVD. Inhoudelijk werden
beide partijen nog altijd gescheiden door fundamentele verschillen in visie
op de maatschappij en de rol die de overheid daarin had te spelen. Deze
verschillen kwamen op allerlei gebieden tot uiting, wel het meest op
sociaal-economisch gebied. Daarbij kwam dat, als gevolg van de
radicalisering die de PvdA onder invloed van Nieuw Links onderging, de
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PvdA op het gebied van buitenlandse en defensie-aangelegenheden steeds
buitenissiger standpunten ging innemen, culminerend in haar demonisering
van de in Nederland te plaatsen kruisvluchtwapens.
Aan de inhoudelijke verschillen lag een diepgravender cultuurverschil
ten grondslag, dat het vrijwel ondenkbaar maakte dat PvdA en VVD met
elkaar tot overeenstemming zouden komen. PvdA'ers namen de politiek,
en bovenal zichzelf, bloedserieus; VVD'ers zagen de politiek als een van
de rniddelen waarmee het leven kan worden veraangenaamd. In wezen
was de PvdA een door en door gereformeerde partij, waarin mensen zaten
die sterk van hun eigen gelijk overtuigd waren en dit gelijk hoe dan ook
aan anderen wilden opleggen. Door de radicalisering kreeg het socialisme
in de jaren zeventig fundamentalistische trekken. Door VVD 'ers werd de
politiek veel meer gezien als de kunst het wenselijke met het haalbare te
verzoenen. Deze meer 'katholieke' benaderingswijze (er is meer tussen
hemel en aarde dan de Schrift) is aardig neergezet door de journalist Jan
Joost Lindner: 'Bij de VVD is het altijd lente, de witte bal gaat heen en
weer, zonder dat de punten erg tell en, en een gerniste slag leidt slechts
tot goedaardige vrolijkheid wederzijds. Na het spel de handdruk, de
kwinkslag en het glas .. .' 72 •
Kiezers die zich rond het politieke midden bevonden, voelden zich
meer aangesproken door een dergelijk, rnisschien wat bedaagd relativisme
dan door de zure grimmigheid waarmee socialisten de maatschappij op
haar kop wilden zetten. Waar confessionele !eiders zich in aile bochten
wrongen om van PvdA-zijde schouderklopjes te mogen ontvangen voor
hun hervorrningsgezindheid, dwong de VVD van Wiegel meer respect af
van de rniddengroepen door nuchter een eigen profiel te bewaren.
Electoraal wierp deze benadering vruchten af, maar het risico was dat
bezonnenheid tegenover veranderingsdrift werd aangezien voor onliberale
behoudzucht. Sommige VVD'ers wilden hun veranderingsgezindheid
demonstreren met pleidooien voor een opening naar links. Ret ging
meestal om subtoppers; niet om de politici die op dat moment de
verantwoording droegen om liberale politiek gestalte te geven. Overigens
werden de pleidooien voor samenwerking met de PvdA meestal ingekleed
in het voorstel een studie te verrichten naar de mogelijkheden van zo'n
samenwerking, en werd de kanttekening gemaakt dat de stap naar een
paarse coalitie niet onrniddellijk moest worden gezet, maar pas als de
PvdA weer was ontradicaliseerd. Wiegel had echter niet met een
toekomstig socialisme te maken, maar met de PvdA van de jaren zeventig.
Vandaar dat de VVD de verschillen met de PvdA accentueerde,
kiezerswinst incasseerde, en haar afhankelijkheid van de confessionelen
voor de machtsvorrning accepteerde.

147

PAARS LICHT
De verhouding tussen VVD en PvdA, 1982-1994

F.H. Becker
',,Maar natuurlijk moet het wel mogelijk zijn, samenwerking tussen VVD
en PvdA. Interessant zou het ook zijn om te zien hoe het CDA zich
gedraagt als ze in de oppositie komen, nietwaar?' ' Een speels, beetj e gemeen glimlachje krult om zijn lippen. ,Glimlach ik malicieus? Hm, ik
ben me van niets bewust''.' Deze woorden tekende Volkskrant-joumalist
Jan Tromp eind 1987 op uit de mond van Frits Bolkestein, toen vicevoorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de VVD 1 • Zij illustreerden
de voorzichtige dooi in de betrekkingen tussen VVD en PvdA na een
lange periode van scherpe, wederzijdse polarisatie. Coalitievorming tussen
VVD en PvdA kon in de tweede helft van de jaren tachtig onderwerp van
serieus debat en van politieke speculatie worden. Een 'paarse' coalitie van
VVD, D66 en PvdA bleef echter voorlopig meer een wensdroom dan een
reele politieke optie.
De blokkades opgeheven
Op 10 juli 1982 con:gtesseerde de Partij van de Arbeid over het conceptverkiezingsprogramma Eerlijk Delen en over de partijpolitieke strategie
voor de komende verkiezingen. Het kortstondige regeringsavontuur van
de sociaal-democraten met het CDA en D66 in het kabinet Van Agt/Den
Uyl was een debacle geworden. De regeringsploeg was op 11 september
1981 met koninginBeatrix op de foto gegaan. Op 12 mei 1982 boden de
PvdA-bewindspersonen hun ontslag aan Hare Majesteit aan. Na maanden
van ruzies en conflicten was de onenigheid over het sociaal-economische
en financiele beleid dit wankele kabinet fataal geworden. Een rompkabinet van CDA en D66 schreef nieuwe verkiezingen uit voor 8
september. In de korte tijd die daarvoor beschikbaar was, stelde de PvdA
een geheel nieuw verkiezingsprogramma op, dat aanzienlijk gematigder
van toon en inhoud was dan het programma Weerwerk uit het jaar
daarvoor. Bovendien besloot het PvdA-congres regeringssamenwerking
met de VVD niet langer uit te sluiten. De VVD had al eerder haar
blokkade tot samenwerking met de PvdA opgeheven, nu volgden de
sociaal-democraten dit liberale voorbeeld. Niet dat de PvdA opeens een
grote voorliefde had opgevat voor het programma van de VVD. Maar na
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de ervaringen in het kabinet Van Agt/Den Uyl had binnen de PvdA het
besef postgevat dat de politieke afstand tot de VVD niet veel groter was
dan die tot het CDA.
De opheffing van de wederzijdse blokkades was voorlopig niet meer
dan een formeel gebaar. Het was van tevoren duidelijk dat als VVD en
CDA een Kamermeerderheid zouden halen, deze twee partijen een
regering zouden gaan vormen2 • Weliswaar verloor het CDA drie zetels,
maar de nieuwe lijsttrekker van de VVD, Ed Nijpels, leidde zijn partij
naar een klinkende overwinning van tien zetels en stelde daarmee een
centrum-rechtse coalitie veilig. De poging van informateur Van
Kemenade om een gesprek tot stand te brengen over de mogelijke
vorming van een kabinet van VVD en PvdA, die samen eveneens over
een Kamermeerderheid beschikten, stuitte af op een weigering van
Nijpels 3 •
Het door CDA en VVD gevormde kabinet Lubbers-I trad aan met een
scherp saneringsprogramma voor de Nederlandse economie. Kern ervan
vormde de stabilisatie van de lastendruk en het terugbrengen van het
financieringstekort. Achterliggende gedachte was dat allereerst de markt
het draagvlak moest bieden voor economisch herstel. De periode van
1973 tot 1982 kan men beschouwen als een overgangsperiode, waarin
een expansieve keynesiaanse aanpak plaatsmaakte voor een bezuinigingsbeleid. Pas met het kabinet Lubbers-! werd deze omslag in
economisch denken een feit4 • Zoals Jose Toirkens inhaar dissertatie over
het bezuinigingsbeleid van 1975 tot 1986 schreef: 'De cohesie over de
economische en ideologische noodzaak van bezuinigen is het grootst in
het kabinet Lubbers-!. Sterker dan vorige kabinetten komt dit kabinet
ervoor uit dat het een bezuinigingsbeleid voert. In de interne discussies
speelt de vraag naar de maatschappelijke acceptatie een geringere rol dan
onder voorgaande kabinetten' 5 •
Voor de PvdA vormde deze omslag in het economisch denken en
beleid een groot probleem. Tientallen jaren hadden de sociaal-democraten kunnen vertrouwen op een Keynesiaanse sturingspolitiek, een herverdelende overheid en een sterke collectieve sector. De economische
problemen die zich in de loop van de jaren zeventig aandienden, bleken
met dit instrumentarium niet in voldoende mate aan te pakken. De PvdA
werd verrast door de nieuwe economische realiteit en stond onthand
tegenover de tussen CDA en VVD gegroeide consensus inzake de economische politiek. Weliswaar wees de PvdA de sociale gevolgen van wat
zij het conservatieve bezuinigingsbeleid noemde krachtig af, maar zij
wist zelf, ondanks een formidabele nota-produktie, geen overtuigend
altematief voor dit beleid te bieden6 • Zij slaagde er niet in vanuit de
oppositie een toonaangevende rol te spelen in het economisch debat en
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paste zich langzamerhand aan de nieuwe consensus over het financieeleconornisch beleid aan, een proces dat door de regeringsdeelname in
1989 vrijwel voltooid werd.
Meer in het algemeen werd de sociaal-democratie vanaf de tweede helft
van de jaren zeventig geconfronteerd met toenemende kritiek op de
verzorgingsstaat, op de gegroeide verantwoordelijkheidsverdeling tussen
overheid en burger en op het functioneren van de overheidsbureaucratie.
Het liberalisme won elders en in Nederland terrein en drong de sociaaldemocratie in het defensief. De PvdA zette zich schrap tegen wat Den
Uyl in zijn redevoering Tegen de stroom in uit 1981 als Nieuw Rechts
had getypeerd: 'Het centrale probleem van de verzorgingsstaat zal er in
de komende tijd in bestaan de solidariteitsgedachte, waarop onze
maatschappelijke ordening uiteindelijk berust, te verdedigen. Het is met
name het Nieuw Rechtse denken dat de grootste bedreiging van die
solidariteitsgedachte vormt' 7 • Slechts een enkeling als Wim Meijer,
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA van 1981 tot 1982,
pleitte voor een fundamentele herwaardering van de verzorgingsstaat,
maar zijn woorden vielen in de eerste helft van de jaren tachtig binnen
zijn partij in onvruchtbare aarde 8 •
Men kan achteraf vaststellen dat de PvdA zich te lang aan een
overleefd paradigma heeft vastgeklampt en de oppositie uit de jaren
1982-1986 badinerend afdoen als een achterhoedegevecht. Een dergelijk
oordeel zou echter te makkelijk zijn. Immers, niet aileen de PvdA, ook
de andere politieke groeperingen hadden de grootste moeite een
werkzaam economisch herstelbeleid te combineren met een aanvaardbare
sociale politiek9 •
Van een simpele tweedeling tussen liberale en sociaal-democratische
opvattingen over economische politiek was bovendien geen sprake. Op
het symposium dat de Teldersstichting in november 1984 ter gelegenheid
van haar 30-jarig bestaan organiseerde over 'Liberalisme, Socialisme en
Economische Politiek' bleek hoe gevarieerd de meningen binnen de
beide politieke groeperingen waren en hoe dicht zij elkaar konden
naderen. De hoofdstromen van beide partijen vloeiden echter bepaald
niet in een bedding. De sociaal-democraat De Kam noemde daarom de
mogelijkheid van een coalitieregering van PvdA en VVD een 'kasplantje'. Het vraagstuk van de solidariteit vormde een belangrijk obstakel
voor verdere toenadering 10 •
De tegenstellingen op sociaal-economisch gebied hielden aldus PvdA
en VVD verdeeld. Evenzeer botsten de opvattingen over het beleid
inzake vrede en veiligheid. In de politieke actualiteit van deze jaren was
het vooral de plaatsing van kruisvluchtwapens die de gemoederen
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bezighield. De PvdA koos onverkort tegen plaatsing en kwam daarmee
scherp tegenover de VVD en een groot deel van het CDA te staan. De
sociaal-democraten maakten duidelijk dat deze kwestie voor hen in geval
van regeringsdeelname een breuk waard zou zijn. Het gebrek aan
consensus over modemisering van de kembewapening weerspiegelde een
diepgaander verschil van opvatting over het vredes- en veiligheidsbeleid
tussen PvdA en VVD. Terwijl de opstelling van de sociaal-democraten
gekenmerkt werd door een anti-nucleair sentiment en een zeer kritische
houding ten opzichte van de NAVO, overheerste bij de liberalen een
meer prozai:sche orientatie op de intemationale machtspolitieke verhoudingen.
Voorhoeve concludeerde derhalve in 1984: 'Op de twee belangrijkste
terreinen die PvdA enerzijds en CDA/VVD anderzijds thans van elkaar
scheiden, de financieel-economische politiek en de vredes- en veiligheidspolitiek, zie ik helaas nog geen concrete ontwikkeling in de richting
van een consensus' 11 •

Beweging aan het front
CDA en VVD maakten in 1986 het kabinetsbeleid tot inzet van de
verkiezingen ('Laat Lubbers zijn karwei afmaken', aldus de verkiezingsleus van het CDA) en spraken een voorkeur uit om gezamenlijk verder
te regeren: een succesvolle imitatie van de polarisatiestrategie van de
PvdA uit de jaren zeventig. Het CDA boekte behoorlijke winst, de VVD
leed een gevoelige nederlaag. Het netto-resultaat was voldoende om de
regeringscoalitie voort te zetten in het kabinet Lubbers-H.
De PvdA had weliswaar een uitstekend verkiezingsresultaat behaald op een zetel na evenaarde deze partij haar recorduitslag van 53 zetels uit
1977- maar was er niet in geslaagd een centrum-rechtse meerderheid te
voorkomen en regeringsdeelname af te dwingen. In de PvdA sprak men
dan ook van een 'overwinningsnederlaag' . De verkiezingsuitslag bereikte
wat eerdere initiatiefnemers, waaronder de Wiardi Beckman Stichting,
niet was gelukt: de PvdA besloot een grondig onderzoek in te stellen
naar haar politieke uitgangspunten, haar maatschappelijke positie en haar
partijorganisatie. In het rapport Schuivende Panelen uit 1987 werd een
nieuwe politieke plaatsbepaling van de sociaal-democratie gegeven inhet
licht van vier trends: de intemationalisering van de economie, de
technologische vemieuwing, de aantasting van het milieu en de individualisering. Het rapport werd in de kring van de VVD positief ontvangen. Bolkestein sprak van een 'perestrojka van de Partij van de Arbeid':
'Er zijn natuurlijk nog steeds punten waarmee ik het niet eens ben. Maar
het neemt niet weg dat de PvdA een hele hoop overspannen pretenties
heeft laten varen. Het is heel duidelijk een terugkeer naar de con152

sensuspolitiek zoals Drees die formuleerde. Het is een terugkeer naar het
midden' 12 •
In het in 1988 verschenen rapport Bewogen beweging over de
maatschappelijke positie en politieke strategie van de PvdA werd
expliciet gekozen voor een open benadering van coalitiemogelijkheden,
waaronder een coalitie met de VVD (en D66): 'Zonder te hoge
verwachtingen te wekken, zou in ieder geval kunnen worden gewerkt
aan een zakelijke discussie over de voordelen, bijvoorbeeld op immateriele beleidsterreinen, en de belangrijkste hindemissen, bijvoorbeeld op
sociaal-economisch gebied. Er is inmiddels weinig aanleiding, wat de
PvdA betreft, de verhouding tot de VVD op een geheel andere manier
te benaderen als de verhouding tot het CD A' 13 • De bezinning op de
eigen positie vond inmiddels plaats onder nieuw leiderschap. Marjanne
Sint was Max van den Berg opgevolgd als PvdA-voorzitter, Den Uyl had
het fractievoorzitterschap overgedragen aan Wim Kok. Daarmee werd
ook in personele zin een minder scherpe koers ingezet.
Naar een sociaal-liberalisme?
In de VVD was eveneens sprake van wisselend leiderschap. Na het
vertrek van Wiegel uit de Haagse politiek had Ed Nijpels het roer bij de
VVD overgenomen. Zo succesvol als hij was geweest als lijsttrekker, zo
lastig kreeg hij het als fractievoorzitter tijdens het kabinet Lubbers-I. Het
was natuurlijk niet eenvoudig om Wiegel op te volgen, temeer daar deze
herhaaldelijk en hinderlijk intervenieerde in de interne partijverhoudingen. Nijpels miste ervaring. Hij werd geconfronteerd met een sterk gegroeide fractie. Hij koos voor een harde benadering van coalitiepartner
CDA, hetgeen ook binnen de VVD weerstand opriep. Onaangename
affaires bleven de partij niet bespaard. Zo kwam minister van Economische Zaken Van Aardenne onder vuur te liggen na de uitkomsten van
de parlementaire enquete naar de financiele steun aan het scheepsbouwconcem RSV. Nadat de VVD bij de verkiezingen van 1986 negen zetels
verloren had, werd Nijpels als fractievoorzitter vervangen door Joris
Voorhoeve 14 •
Voorhoeve zocht naar een nieuwe toonzetting. Op een bijeenkomst in
Haaren in maart 1987 kondigde hij een sociaal-liberale koers aan.
Daarmee beoogde hij een opening te maken naar het politiek midden. In
de woorden van het toenmalige Tweede-Kamerlid Frank de Grave: 'Het
sociaal-liberalisme was veel meer een aanval op de beeldvorming van de
VVD, dan dat alle standpunten ineens veranderden. De VVD moest af
van de klassieke positie op de rechterflank, waarbij we athankelijk waren
van het gegeven of het CDA met ons wilde regeren. Het electoraat
moest weten, dat we ook in het politieke midden waren te vinden>~ 5 .
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De herorientatie in PvdA en VVD leek de kansen op een samenwerking tussen beide partijen te vergroten. Wim Meijer, inmiddels vicevoorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, nam de koerswending van Voorhoeve serieus: 'Een VVD die meer het centrum wil
opzoeken maakt samenwerking met de PvdA waarschijnlijk en mogelijk'16. Aart Geurtsen, voorzitter van de commissie die de VVDdiscussienota Liberaal Bestek '90 opstelde, dacht er niet anders over:
'Als PvdA en VVD er allebei van uitgaan dat het voor het CDA reuze
gezond is om in de oppositie te gaan zitten, dan moet het mogelijk zijn
dat wij op hoofdpunten overeenstemming bereiken' 17 • Kregen de bezoekers van het Des lndes-beraad, een groep politici uit VVD, D66 en
PvdA die elkaar met enige regelmaat in de beslotenheid van het Haagse
hotel Des Indes spraken, dan toch gelijk? In de kring van de JOVD, die
in het midden van de jaren zeventig het initiatief tot het Des Indes-beraad had genomen, bestonden daarover uitgesproken opvattingen. Uit een
enquete onder 160 politiek actieve JOVD'ers in 1988 bleek dat 81% een
VVD/PvdA-coalitie als haalbaar zag, 75% van de ondervraagden was
voorstander van een dergelijke coalitie en 11 % achtte een PvdA/VVDregering een reele mogelijkheid in 1990 18 .
Toch was alle publicitaire opwinding over een VVD/PvdA-coalitie
vooral ketelmuziek. Beide partijen achtten, zeker met het oog op sociaaleconomische vraagstukken als de lastenverlichting, de collectieve
voorzieningen en de inkomensverdeling, een coalitie met het CDA meer
voor de hand liggend dan een liberaal-linkse samenwerking. Bij de
politieke voormannen van beide partijen bestond daarover weinig twijfel.
Thijs Woltgens, vice-voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de
PvdA, stelde begin 1989: 'Uitsluiten doe ik niemand, dat zou dom zijn.
Maar eerlijk gezegd, ik geloof niet dat een VVD/PvdA-coalitie tot de
mogelijkheden behoort. In zijn wezenlijke keuze is de VVD een puur
materialistische portemonneepartij , die zich richt op de mensen met de
hoogste inkomens' 19 . VVD-fractievoorzitter Voorhoeve schreef enkele
maanden later: 'De duidelijkste keuze in ons politieke bestel is dus nog
steeds tussen het liberalisme van de VVD en het socialisme van de
PvdA' 20 .
Ook in meer theoretisch opzicht zette de wending in sociaal-liberale
richting van de VVD zich niet door. De in 1988 door de Teldersstichting
gepubliceerde studie Liberalisme. Een speurtocht naar de filosofische
grondslagen legde de nadruk op de negatieve vrijheid van het individuele
domein en nam duidelijk stelling tegen de verzorgingsstaat. Het rapport,
geschreven door Kinneging onder verantwoordelijkheid van een
werkgroep van prominente liberalen, pleitte voor een 'waarborgstaat'
met een zeer beperkte taakstelling21 . Vrijwel tegelijkertijd verscheen
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Liberaal Bestek '90, opgesteld door een partijcommissie onder voorzitterschap van oud-Kamerlid Geurtsen. Deze discussienota werd zowel
binnen als buiten de VVD zeer kritisch ontvangen. 'Geen ruk naar
rechts', zo wezen de recensenten van de Wiardi Beckman Stichting de
kritiek op Liberaal Bestek uit PvdA-kring af, maar ook bepaald geen
vrijzinnig democratisch manifest: 'Als er van een ,atmosfeer" in het
rapport sprake is, dan is het er een van continui:teit en van niet ,verlichter'' willen wezen dan de rank and file van de VVD aldoor is geweest'22.
Wisseling van coalitie
De onrust in de VVD was niet bezworen nadat Nijpels in 1986 als
fractievoorzitter was afgezet. Voorhoeve werd er opnieuw mee geconfronteerd. 'Onder zijn fractievoorzitterschap kwam alle opgekropte narigheid
samen en was er de apotheose', aldus Frank de Grave23 . In het voorjaar
van 1989 kwamen fractie en bewindslieden van de VVD tegenover elkaar
te staan op een onderdeel van het N ationaal Milieubeleidsplan. Onderlinge
verdeeldheid, het ontbreken van gezaghebbend leiderschap en een emstig
gebrek aan communicatie brachten de liberale party in parliament in een
oncontroleerbare crisis, die op 2 mei 1989 leidde tot de val van het
kabinet Lubbers-H. Dat was overigens in veel opzichten een minder
voortvarende en hechte ploeg geweest dan het kabinet daarvoor.
Van een principiele breuk met het CDA was geen sprake, wel was de
irritatie over het (machts)politieke optreden van de christen-democraten
bij een aantal VVD-politici hoog opgelopen. De VVD opteerde desondanks bij de verkiezingen van 1989 duidelijk voor herstel van de coalitie
met het CDA. De VVD leed met een teruggang van 27 naar 22 zetels,
opnieuw een fors verlies en bleef buiten de nieuwe regering. De
geschiedenis van 1986 herhaalde zich, zij het met enige vertraging. In
1990 ruimde Voorhoeve als fractievoorzitter het veld voor Frits
Bolkestein. De roerige algemene ledenvergadering van de VVD in mei
1990 bracht voorlopig een katharsis. In de luwte van de oppositie kon de
rust in de VVD-gelederen weerkeren.
Het CDA, met lichte verkiezingswinst, en de PvdA, met een gering
verlies, vormden onder uitsluiting van D66 het centrum-linkse kabinet
Lubbers-III. Bij aantreden ademde het kabinet een optimistische geest.
Najarenlange economische herstelpolitiek ging het eindelijk beter met de
Nederlandse volkshuishouding. Er was nu ruimte voor het oplossen van
maatschappelijke knelpunten en voor sociale vemieuwing in de grote
steden. Dat viel al snel tegen. Voor de PvdA betekende de regeringsdeelname een harde confrontatie met de realiteit. Het kabinet Lubbers-III
werd, veel meer dan de PvdA had verwacht, een voortzetting van het
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kabinet Lubbers-H. Terugdringing van het financieringstekort en
aanpassing van het sociale zekerheidsstelsel werden nu ook voor de
PvdA-bewindslieden onontkoombare prioriteiten. Zonder pijn ging dat
niet. De PvdA moest afstand nemen van de harde oppositie die zij in de
jaren tachtig had gevoerd, en verloor daarmee een groot deel van haar
aanhang. Beroofd van oude zekerheden zocht zij tastend haar weg. De
besluitvorming over de herziening van de W AO vormde in deze
zoektocht een dieptepunt.
In de oppositie kon de VVD zich afzetten tegen de werkwijze en stijl
van het kabinet. Inhoudelijk gezien was de vroegere waterscheiding
tussen PvdA en VVD teruggebracht tot het formaat van een Hollandse
sloot. De partijpolitieke verschillen op het terrein van de intemationale
politiek verloren in een onverwacht en stormachtig tempo aan betekenis.
Het einde van de communistische regimes in Oost-Europa en Rusland en
het uitbreken van tal van lokale, etnisch georienteerde conflicten
plaatsten alle politieke partijen voor de noodzaak hun opvattingen over
vredes- en veiligheidspolitiek grondig te herijken. Een aspect van de
intemationale ontwikkelingen vormde wel een punt van heftige discussie:
de komst van asielzoekers in groter getale dan tot dan toe gebruikelijk.
Bolkestein stelde in krachtige bewoordingen de immigratie en integratie
van vreemdelingen als een maatschappelijk vraagstuk aan de orde. Van
PvdA-zijde werd daarop, onder meer bij monde van Tweede-Kamerlid
Maarten van Traa, sterk afkeurend gereageerd24 •
Op sociaal-economisch gebied waren de verschillen minder groot
geworden, a1 bleef vanzelfsprekend afstand bestaan tussen PvdA en
VVD. Karakteristiek was de reactie van liberale zijde op het PvdA-rapport Niemand aan de kant uit 1992, dat tot doel had de sociaal-democraten na de diepe verdeeldheid over deWAO-kwestie, te verenigen op een
gemeenschappelijke toekomstvisie over de verzorgingsstaat. Het rapport
koos voor een brede verzorgingsstaat, voor drastische vergroting van de
arbeidsparticipatie en voor een sociaal zekerheidsstelsel dat arbeidsparticipatie stimuleerde. Een ministelsel in de sociale verzekering wees de
commissie radicaal van de hand. In de kring van de VVD achtte men het
rapport behoudend en een terugval op oude PvdA-stokpaarden. Juist het
ministelsel zou volgens de liberale kritiek een belangrijk element van een
activerende waarborgstaat moeten zijn25 • Dat thema speelde opnieuw een
rol in de verkiezingscampagne in 1994.
Met haar verkiezingsprogramma Wat mensen bindt uit 1994 zette de
PvdA een stap in liberale richting door meer aandacht te vragen voor
bronnenbeleid: een ieder gelijkwaardig toerusten voor de maatschappij in
plaats van achteraf de uitkomsten van maatschappelijke processen
corrigeren. Eenzelfde geluid viel te beluisteren in het rapport Het
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verdiende inkomen van de Wiardi Beckman Stichting26 • Het lijkt er
echter op dat naarmate de PvdA in sociaal-liberale richting opschoof, de
politieke horizon van de VVD in gelijke mate week.
In de laatste maanden voor de verkiezingen van 1994 kwam opnieuw
de mogelijkheid van samenwerking tussen VVD en PvdA aan de orde,
en wel in een kabinet samen met D66. De uitslag van de Kamerverkiezingen in combinatie met de ondubbelzinnige voorkeur van D66
voor zo'n paarse coalitie effende uiteindelijk de weg voor het sociaalliberale kabinet Kok.

Standpunten en argumenten
De eerste uitgebreide publikatie over mogelijkheden en grenzen van een
VVD/PvdA-coalitie verscheen in 1984 onder de titel Illusie of monsterverbond27. Het boek bevatte naast een historische analyse een aantal
actuele bijdragen van vooraanstaande sociaal-democraten en liberalen
over mogelijke samenwerking tussen hun beider partijen. In november
van datzelfde jaar bood de Teldersstichting een forum voor debat over de
verhouding tussen de VVD en de PvdA met het symposium 'Liberalisme, Socialisme en Economische Politiek28 • In de daarop volgende jaren
verschenen diverse bijdragen aan het debat over samenwerking tussen
VVD en PvdA, niet aileen in de eigen bladen maar ook in de dag- en
weekbladpers.
In de kring van liberalen zowel als sociaal-democraten waren enkele
politici uitgesproken voorstanders van samenwerking tussen hun politieke
partijen. Bij de VVD gold dat bijvoorbeeld voor de in 1993 overleden
Huub Jacobse, en voor Anne Lize van der Stoel; bij de PvdA voor Wim
Meijer en Herman Tjeenk Willink. Op welke gronden bepleitten zij een
VVD/PvdA-coalitie? Twee, in elkaars verlengde liggende, argumenten
speelden een centrale rol in hun redenering. In de eerste plaats achtten
zij de overheersende machtspositie van de christen-democraten - sinds
1917 onafgebroken in de regering vertegenwoordigd - ongezond voor de
democratie. Tjeenk Willink verwoordde dit argument als volgt: 'De
onontkoombare gevolgen van deze langdurige machtspositie is een dicht
bestuurlijk netwerk in onderwijs, gezondheidszorg, bouw en bedrijfsleven. Vaak is niet duidelijk wie waarover wanneer beslissende invloed
uitoefent. Ookhet benoemingenbeleid vertoont sporen van eenzijdigheid.
Van de 13 secretarissen-generaal zijn er 10 van het CDA'. Juist de
wisseling van de wacht, aldus de PvdA-senator, 'is een essentieel
element in de parlementaire democratie' 29 •
Een tweede argument had betrekking op het type beleid dat een
VVD/PvdA-coalitie zou kunnen voeren en dat door regeringsdeelname
van de christen-democraten werd geblokkeerd. Het ging daarbij om de
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oplossing van bestuurlijke vraagstukken als de herdefiniering van de rol
van de overheid, verbetering van de politieke besluitvorming en betere
aansluiting van overheidsactiviteiten op maatschappelijke problemen.
Dergelijke vraagstukken zouden met een CDA dat zozeer in de bestaande bestuurlijke netwerken en automatismen gevangen was, niet eenvoudig aan te pakken zijn. Het ging ook om het beleid op het gebied van de
zogenoemde 'immateriele' kwesties als euthanasie en gelijke behandeling, waarover tussen VVD en PvdA gemakkelijker overeenstemming
zou kunnen worden bereikt dan met het CDA.
Tegenstanders van een coalitie tussen VVD en PvdA - en die waren er
vooral bij de politieke leiding van beide partijen - zagen hun politieke
groeperingen als natuurlijke tegenvoeters op de sociaal-economische
dimensie en achtten daarom coalitievorming met het CDA meer voor de
hand liggend. In een doortimmerd betoog beargumenteerde in 1984 F.
Korthals Altes in zijn hoedanigheid van oud-voorzitter van de VVD,
waarom hij geen voorstander was van liberaal-linkse samenwerking.
PvdA en VVD, zo meende hij, zijn partijen die beide op een puur
politieke grondslag gevestigd zijn, terwijl het CDA door een godsdienstige overtuiging bijeen wordt gehouden. Daarmee hangt een verschil in
structuur en wijze van optreden samen. Daarom is, aldus Korthals Altes,
'het CDA meer geschikt als coalitiepartner voor een der partijen op
strikt politieke grondslag, dan dat die partijen op strikt politieke
grondslag dat voor elkaar zijn. Qua structuur zijn PvdA en VVD toch
nog weer zo gelijkpolig, dat zij elkaar afstoten'. Het CDA is daarom bij
voortduring tot meeregeren geroepen30 • Op langere termijn voorzag
Korthals Altes een tanende invloed van het CDA en meende hij dat de
polariteit tussen liberalen en sociaal-democraten de Nederlandse politiek
zou domineren. De twee politieke tegenvoeters zouden, in het licht van
een dergelijke tweedeling, niet met elkaar moeten gaan samenwerken.
De - kleinere - VVD zou bovendien in een coalitie met de - grotere PvdA, weinig van haar program kunnen realiseren en electoraal sterk
verliezen aan het CDA.
Het electoraal-strategische argument speelde bij de liberale tegenstanders van de VVD/PvdA-samenwerking een belangrijke rol. Zij vreesden
een massale overloop van kiezers naar het CDA, dat dan immers een
comfortabele positie aan de rechterzijde van het politieke spectrum zou
kunnen innemen. Voorstanders van liberaal-linkse samenwerking stond
een geheel andere electorale strategie voor ogen. Zij meenden dat de
VVD, door een tussenpositie tussen het CDA en de PvdA in te nemen,
erin zou kunnen slagen het electoraat van D66 te absorberen31 •
Dat VVD en PvdA in tal van gemeenten uitstekend konden samenwer158

ken vormde voor de voorstanders van de liberaal-linkse coalitie een extra
argument voor een dergelijke samenwerking op landelijk niveau. Terecht
is er echter op gewezen dat persoonlijke en lokale factoren een overheersende rol spelen bij lokale coalitievorming. Naar de opvatting van de
bestuurskundige Wim Derksen blijft 'essentieel aan de samenwerking
tussen PvdA en VVD op lokaal niveau dat de politieke verhoudingen
aldaar nu eenmaal anders zijn dan op nationaal niveau. Ten eerste zijn
de politieke verschillen veel kleiner. En ten tweede is het, gelet op het
grotere belang van immateriele zaken, in de lokale politiek ook politiek
begrijpelijk dat PvdA en VVD dichter bij elkaar staanm.
Of de recentelijk aangegane samenwerking tussen liberalen en sociaaldemocraten duurzaam zal blijken, hangt mede af van de vraag welke
thema's en orientaties het politieke speelveld zullen gaan bepalen.
Onlangs is opnieuw de vraag opgeworpen of de traditionele, sociaaleconomische links/rechtsverdeling de overheersende politieke dimensie
blijft, of dat vraagstukken van cultuurpolitieke aard een meer prominente
rol zullen gaan spelen33 . Is dat laatste het geval, dan kan dat belangrijke
gevolgen hebben voor de onderlinge verhouding tussen PvdA en VVD.
Datzelfde geldt voor het debat over het belang van gemeenschappelijk
gedeelde normen en waarden in een sterk geindividualiseerde maatschappij34. Ook bier ligt voldoende stof voor een interessante dialoog tussen
liberalen en sociaal-democraten en mogelijk een perspectief voor
verdergaande politieke toenadering.

Achterban en partijcultuur
Ret ging in het debat over samenwerking tussen VVD en PvdA niet
aileen over politiek-inhoudelijke en machtspolitieke vraagstukken, maar
ook om de politieke sociologie en cultuur van beide partijen. Is niet het
vermeende grote verschil in partij-achterban steeds een argument
geweest om coalitievorming af te houden? In verschillende opzichten
heeft zich enige convergentie tussen beide partijen voorgedaan. De VVD
is niet meer de losse kiesvereniging, de PvdA evenmin de hecht
gestructureerde massapartij van weleer. Beide zijn, in de terminologie
van politicoloog Ruud Koole, modeme kaderpartijen geworden35 . De
VVD is niet meer de partij van de werkgevers, de PvdA niet meer de
partij van de arbeiders: beide zijn volkspartijen in die zin geworden dat
zij onder aile sociale groeperingen in Nederland kiezers aantrekken36 .
Maar er zijn ook aanzienlijke verschillen gebleven en nieuwe verschillen
bijgekomen. Eerst de 'oude' verschillen. Uit gegevens uit 1986 bleek dat
zowel kiezers als kader van beide partijen nog aanzienlijk van elkaar
verschilden in sociaal-economische positie: 37
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Sociale klasse (1986)

partijleden (%)

kiezers (%)
PvdA

VVD

PvdA

VVD

.5

6.9

1.5

12.1

hogere middenklasse

9.3

34.3

19.7

47.3

gewone middenklasse

38.5

47.5

38.5

37.7

hogere arbeidersklasse

15.2

7.4

8.9

1.2

gewone arbeidersklasse

36.6

3.9

31.3

1.8

100

100

100

100

hogere klasse

totaal

Wat opleiding betreft onderscheidden electoraat en kader van beide
partijen zich op soortgelijke wijze. De gegevens uit het verkiezingsonderzoek van 1989 bevestigden dit beeld38 • Zowel in sociaal-economische
positie als in opleidingsniveau liepen ook toen kiezers en kader van beide
partijen sterk uiteen.
Op de vraag aan kiezers en partijleden zich met betrekking tot hun
politieke opvattingen te plaatsen op een schaal van 1 (links) tot 10
(rechts), scoorden in 1986 kiezers en leden van de PvdA aan de
linkerzijde, kiezers en !eden van de VVD aan de rechterzijde van het
politiek spectrum. De zelfplaatsing van kiezers op een links/rechts-schaal
bij de verkiezingen van 1989 is vergelijkbaar met de situatie in 1986.
Het verschil in opvattingen tussen VVD- en PvdA-kiezersaanhang blijkt
ook uit de beoordeling die kiezers van PvdA resp. VVD in 1989 gaven
van het sociaal-economisch beleid van de afgelopen periode en in de
opvattingen die zij hadden over inkomensverdeling39 •
Een opvallend nieuw verschil, dat in 1983 al door Rosenthal werd
gesignaleerd, is dat de VVD gemakkelijker kiezers trok uit de particuliere
sector, terwijl de PvdA een grotere zuigkracht uitoefende op kiezers die
in de kwartaire sector werkten of afhankelijk van uitkeringen waren. Dit
beeld werd bevestigd door het onderzoek onder !eden van beide partijen
in 1986. Hetzelfde beeld rijst op uit de gegevens over de achtergrond van
gemeenteraadsleden van beide partijen uit 1993. Terwijl 25% van de
PvdA-raadsleden een beroepsachtergrond had in het bedrijfsleven (landbouw/visserij, industrie/bouw, commerciele dienstverlening), gold dat
voor 50% van de VVD- raadsleden. Omgekeerd had 45% van de PvdAraadsleden een beroepsachtergrond bij de overheid of het onderwijs/
gesubsidieerde sector, tegenover 28% van de VVD-raadsleden40 •
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Zelfplaatsing( 1986)

kiezers (%)

partijleden (%)

PvdA

VVD

PvdA

VVD

1 (links)

13.6

.8

23.6

.7

2

14.8

..

17.0

.3

3

27.7

.5

30.6

2.4

4

17.5

1.9

20.1

2.1

5

12.9

6.7

4.9

8.6

6

8.3

18.3

.9

13.1

7

2.2

29.8

1.3

14.5

8

2.2

32.2

.2

29.3

9

.7

4.8

..

7.2

10 (rechts)

.2

5.3

1.2

11.7

100.1

100

99.9

99.9

3.52

7.1

2.84

7.27

totaal
gemiddelde

Deze gegevens bevestigen dat de achterbannen van PvdA en VVD wat
sociaal-economische achtergrond en opvattingen betreft, nog steeds elkaars
tegenpolen zijn. Toch hoeft dit geen onoverkomelijke drempel op te
werpen voor coalitievorming tussen beide partijen. Volgens opinieonderzoek was vlak voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1994
de paarse coalitie de meest populaire regeringscombinatie onder de Nederlandse kiezers. Van de VVD-stemmers sprak 39% zich voor een
VVD/PvdA/D66-kabinet uit, van de PvdA-kiezers zelfs 47%. Deze voorkeur voor paars leek, volgens de onderzoekers, vooral ingegeven door
een groeiende atkeer van het CDA41 •
Dat het in de verhouding tussen PvdA en VVD niet aileen of zozeer
ging om ideeen en programma's, om economische theorie en politiek,
daarvan getuigde oud-minister Pais in 1984 in een fraaie rede. Veel
wezenlijker voor de aantrekkingskracht en de samenwerkingsmogelijkheden van politieke partijen achtte hij 'de sfeer in een partij en de mensen
die in en namens de partij optreden' 42 • De verschillen in stijl en cultuur
en de verhoudingen tussen personen hield hij dan ook meer verantwoor161

delijk voor de verwijdering tussen PvdA en VVD dan hun programmatische verschillen. De huiscultuur van de VVD bewoog zich naar zijn
mening tussen vrijzinnigheid en vrijblijvendheid, die van de PvdA tussen
sentiment en ressentiment. Hij meende in de eerste helft van de jaren
tachtig een beweging, vooral in de PvdA, maar ook enigermate in de
VVD, te kunnen constateren, die 'het de facto opheffen van de wederzijdse banvloek aan de horizon doet verschijnen' 43 •
Een paarse coalitie
Tussen 1982 en 1994 werden de betrekkingen tussen VVD en PvdA
enigszins genormaliseerd. Er ontstond een zekere bereidwilligheid tot
discussie over de onderlinge politieke verhouding. Er werd incidenteel
vruchtbaar samengewerkt in het parlement, zoals door de TweedeKamerleden Willem Vermeend (PvdA) en Frank de Grave (VVD). Maar
de toenadering ontsteeg niet het niveau van een vrijblijvende affaire. De
politieke wil ontbrak om tot verdere samenwerking te komen. In
immateriele kwesties bleken zowel PvdA als VVD zonder al te grote
problemen zaken met het CDA te kunnen doen (euthanasie, gelijke
behandeling), in materiele zaken behield het CDA zijn comfortabele
middenpositie tussen VVD en PvdA. Aan de basis van de partijen is
steeds sprake van aarzeling, onbegrip en wantrouwen geweest44 •
Door de verkiezingsuitslag van 3 mei 1994 werd het Nederlandse
politieke landschap echter zodanig omgeploegd, dat samenwerking tussen
VVD, PvdA en D66 een reele mogelijkheid werd. Verschillende factoren
speelden daarbij een rol. Het CDA leed een formidabel verlies van 20
zetels en verloor daarmee zijn centrale machtspositie in de politiekparlementaire verhoudingen. De christen-democraten raakten bovendien
intern in grote problemen. D66 behaalde een klinkende verkiezingsoverwinning door een verdubbeling van het zeteltal, van 12 naar 24. De
Democraten bleven vervolgens hardnekkig vasthouden aan het perspectief
van een paarse coalitie. Even halsstarrig wezen zij andere regeringscombinaties van de hand. Het verlies van de PvdA was weliswaar zeer groot
-12 zetels- maar de sociaal-democraten wisten toch de eerder verwachte
vrije val te stoppen. Met 37 zetels werd de PvdA de grootste partij, een
factor van niet te onderschatten politiek-psychologisch belang. De
politieke orientatie van de PvdA had in het kabinet Lubbers-III bovendien
een grondige wijziging ondergaan. De sociaal-democraten waren in
liberale richting opgeschoven, waardoor de overigens nog steeds
aanwezige verschillen met de VVD overbrugbaar waren geworden. Door
de electorale winst van de VVD (van 22 naar 31 zetels) lag deelname van
deze partij in een nieuw kabinet voor de hand.
Desondanks moesten forse inhoudelijke en politiek-psychologische
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belemmeringen worden overwonnen om tot een paarse samenwerking te
komen. Vooral binnen de Tweede-Kamerfractie van de VVD bleef de
twijfel over een paars avontuur knagen. Er bestond niet aileen terughoudendheid ten aanzien van regeringssamenwerking met de sociaaldemocraten. Ook vreesde men dat het CDA electoraal garen zou spinnen
bij een sociaal-liberaal kabinet45 • Nadat in een korte informatieperiode
onder leiding van Eerste-Kamervoorzitter Tjeenk Willink de weg voor
onderhandelingen tussen VVD, D66 en PvdA was vrijgemaakt, werd een
onorthodox middel beproefd: een drietal informateurs uit de betrokken
partijen dienden als 'procesbegeleiders' de onderhandelingen tussen de
fractievoorzitters Van Mierlo, Bolkestein en Kok in goede banen te leiden.
Hun poging mislukte. Na een derde informatieronde, weer onder Ieiding
van Tjeenk Willink, slaagde Kok erin de drie partijen bij elkaar te
brengen. Op 22 augustus werd de paarse regeringsploeg door koningin
Beatrix beedigd. Daarmee was een tot dan toe in Nederland ongekende
coalitie gesmeed.
Vanaf de totstandkoming werd het kabinet Kok echter door een paradox
gekenmerkt. Het verlangen naar 'paars' was steeds ingegeven door de
wens de regeringsmacht van de christen-democraten over te nemen en een
aantal politieke vraagstukken op te lossen die met de confessionelen niet
tot het gewenste einde gebracht konden worden. Het CDA was door de
verkiezingsuitslag van 3 mei echter al uit het centrum van de macht
verwijderd en in dat opzicht was een sociaal-liberale coalitie overbodig
geworden. Het paarse kabinet bleek bovendien op dezelfde materiele issues
gericht als de voorgaande kabinetten. De continuiteit met de regeringen
Lubbers was onmiskenbaar. Het paarse regeerakkoord bood een strak
financieel keurslijf, met een redelijke kans op PvdAIVVD-controverses.
In de eerste perscommmentaren overheerste de stemming dat van een
nieuw paars elan nog geen sprake was. Het gevoel van onvolkomenheid
werd al eerder treffend onder woorden gebracht door Trouw-joumalist
Marcel ten Hooven: 'En dan nu nog de leuze van Paars' 46 •
Ook de eerste honderd dagen van het kabinet Kok leverden nog geen
overtuigend politiek motto op. Maar waarom zou men dat van dit kabinet
moeten verwachten? Is de paarse coalitie niet vooral het gevolg van de
massale trek van de kiezers naar het politieke midden en daarmee de
representant van een a-politieke of anti-politieke houding die over het
electoraat vaardig is geworden? 47 • Bestaat de paarse regeringsploeg niet
vooral uit vakbekwame bewindslieden uit de ambtelijke sfeer, met een
pragmatische en technocratische inslag zoals de tijdgeest vraagt? 48 •
Het kabinet Kok is inderdaad niet de verwezenlijking van een spannend
sociaal-liberaal politiek project. Maar het houdt wel een belofte in. Een
paarse coalitie kan voor een frisse wind zorgen in de wereld van bestuur163
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lijke netwerken en machtsrelaties. Een paarse coalitie kan een andere
bestuursstijl en een ander politiek perspectief op bestaande maatschappelijke vraagstukken met zich brengen. Of dat gebeurt, hangt in belangrijke
mate af van de hoofdrolspelers in het politieke spel en van de vraag of
zij enige afstand kunnen nemen van een regeerakoord dat aileen a1 door
de omvang van de bezuinigingen de traditionele strijd tussen sociaaldemocraten en liberalen weer kan doen ontbranden.
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HET GELIJK DER KETTERS

H.J.L. Vonhoff
Soms achterhaalt de politieke werkelijkheid theoretische of utopische
beschouwingen. Dat blijkt uit de reeks artikelen zoals ze voor de
verkiezingen in Liberaal Reveil zijn verschenen. Hoewel een mogelijke
samenwerking tussen VVD en PvdA al ruim twee decennia ter discussie
stond en er geleidelijk iets meer draagvlak voor die combinatie aan het
ontstaan was, leek de realisatie ervan nog ver weg. Een onvermoeibaar
ijveraar voor die samenwerking in liberale kring werd als een roepende
in de woestijn beschouwd; het is tragisch dat Huub Jacobse is gestorven
voordat hij zijn gelijk heeft kunnen beleven.

Bijwagen
In VVD-kring bestond bij velen de opvatting dat het sturen naar politieke
samenwerking tussen VVD en PvdA als een bizarre gedachteninval moest
worden beschouwd. Harry Langman, oud-minister van Economische
Zaken, heeft daar ooit de term 'utopische zelfmoord' voor gebezigd. Toch
was duidelijk dat een automatische koppeling aan de confessionele
partijen, later aangeduid als christen-democratische partijen, nog weer
later verenigd in het Christen-Democratisch Appel, voor de liberalen een
permanente bijwagenrol zou opleveren. Het lot van de FDP in de
Bondsrepubliek leert wat dat betekent. Die bijwagenrol dreigt ertoe te
leiden dat op essentiele liberale beginselen moet worden ingeleverd, zoals
ik bij de gebeurtenissen rond de P.C. Hooftprijs (staatsprijs voor
literatuur) - toen het tweede kabinet-Lubbers de aanbevelingen van de
jury om de prijs toe te kennen aan H. Brandt Cortius niet volgde omdat
het zijn oeuvre te kwetsend vond - heb uitgesproken.
Dit inzicht werd niet algemeen gedeeld binnen de VVD, om een
understatement te bezigen. Mijn artikel 'De strijd om het midden' in
Liberaal Reveil 1 werkt, zoals bedoeld, als een schot in het slapend woud.
Het is de enige keer dat ik door een fractievoorzitter en een plaatsvervangend fractievoorzitter op het matje ben geroepen. Niet onvermakelijk
is het om in de dagen daama en tijdens de volgende openbare landelijke
bijeenkomst van de VVD te horen hoe zowel de partij-voorzitter als de
beide fractievoorzitters unisono betogen hoezeer ze zich in mijn
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stellingname kunnen vinden. Feitelijk worden mijn opvattingen gezien als
stof voor een hetze tegen de VVD 2 of een ondermijning van de positie van
Hans Wiegel3 • Dat is niet de opzet. Voor een goed begrip is het maken
van een aantal historische kanttekeningen daarom onontbeerlijk. Enkele
elementen dienen daarbij te worden benadrukt, ter aanvulling op de andere
bijdragen aan dit boek.
Voor alles moet worden opgemerkt dat een oorspronkelijk tactisch
bedoelde opstelling - het in 1959 door Oud afwijzen van de samenwerking
met de PvdA in een kabinet- gaandeweg een structureel karakter krijgt.
Bij Oud is er ten opzichte van de Partij van de Arbeid onmiskenbaar
sprake van oud zeer. Hij heeft de PvdA verlaten na een reeks onaangename voorvallen4 • N a de oprichting van de VVD was hij zich er in ieder
geval van bewust dat op korte termijn de kans om invloed uit te oefenen
in een kabinet uiterst beperkt is. Helemaal als Stikker in 1952 aan het
einde van de zittingsduur van het eerste kabinet-Drees is afgetreden. Dan
begint een periode van oppositie tegen een kabinet dat wordt gesteund
door een overweldigende meerderheid in het parlement.
In die situatie beproeft Oud om met de beide protestantse partijen, de
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie
(CHU), tot een losse vorm van politieke samenwerking te komen. Hij
spreekt van 'de derde macht'. Oud heeft allerminst een fusie op het oog,
maar constateert dat tegen de beide grote partijen PvdA en Katholieke
Volks Partij (KVP) de drie overige, door nauwer samen te werken, een
gelijkwaardige positie kunnen bereiken. Ret gaat hem erom een
tegenwicht te vormen tegen te sterke socialistische invloed, op grond van
'aan het beginsel van elk dier drie partijen ontleende bezwaren'. Bij de
algemene beschouwingen in november 1950 spreekt hij over de achterliggende doelstelling: 'Een kabinet, waarvan de leden van de tot deze
derde macht behorende groepen samen eenderde van de zetels zouden
bezetten, zou een reeel brede-basis kabinet kunnen zijn. En nu wil ik
eerlijk uitspreken dat ik op dat doel, in overleg te zijner tijd met de antirevolutionairen en de christelijk-historischen, graag zou aansluiten en dat
schijnt mij nu als naaste oogmerk voldoende.'

Affiniteit liberalen en protestanten
Die benadering is gebaseerd op het feit dat er tussen liberalen en
protestanten sprake is van een zekere affiniteit. Bij de oprichting van de
VVD refereert Stikker daar onomwonden aan als hij instemt met de
gedachtengang van Telders op dit gebied: 'Bevrijd van verouderde leuzen
en antithese, van toevallige belangenconflicten en persoonlijke ambities
vertoont het politieke leven in Nederland toch een duidelijke geleding in
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drie delen: de op onze protestants-christelijke traditie stoelende middenstof, de rode radicalen en het politiek rooms-katholicisme' 5 • Hoe
onbegrijpelijk ons zo'n benadering in deze tijd voorkomt, toen was het
een volstrekt logische gedachtengang. Onder het katholieke electoraat
hebben de liberalen in die jaren nauwelijks aanhang.
Tegenover de liberalen staan derhalve een groot katholiek blok (KVP)
en de Partij van de Arbeid. De laatste opereert zodanig doelbewust dat
men daarvoor het meest beducht is. Op dat ogenblik is er echter nog geen
sprake van over en weer uitsluiten. Dat is tussen 1939 en 1952 ook niet
gebeurd. De Anti-Revolutionairen geleid door dr. J. Schouten en de
Christelijk-Historischen aangevoerd door H.W. Tilanus wijzen Ouds
toenaderingspoging bruusk af. Weinig verrassend, want de periode van
de brede-basiskabinetten is zojuist aangebroken.
In de jaren tussen 1952 en 1959 tekenen zich dan twee ontwikkelingen

af. Tussen de KVP, de ARP en de CHU groeit de samenwerking en de
VVD komt in een positie waarbij de door Oud gememoreerde 'aan de
beginselprograrnma's ontleende bezwaren' tegen socialistische denkbeelden kunnen worden verzilverd. Spectaculair voorbeeld van de eerstgenoemde ontwikkeling is de wijze waarop Schouten en Tilanus - als
protestanten- het bisschoppelijk mandement van 1954 negeren. De laatste
heeft in het Kamerdebat zelfs opgemerkt: 'Dat mandement raakt mijn
vrijheid van denken en handelen niet.' De onvrede in de protestantse
kringen over het sociaal-economisch beleid neemt hand over hand toe.
Daar maakt de VVD bij voortduring gebruik van. De positie van de VVD
onder de Rooms-Katholieken wordt eveneens geleidelijk sterker. Toch
duurt het nog tot 1966 aleer bij de Provinciale Statenverkiezingen in
Limburg twee VVD-kandidaten worden gekozen. Nog in 1962 kon men
de indiening van de VVD-lijst in enkele Limburgse protestantse kringen
verijdelen. Een grote meerderheid binnen de VVD juicht de liberale
plaatsbepaling van harte toe. In het Amsterdams Concertgebouw treedt
Oud in de verkiezingscampagne 1956 op onder een bord, waarop een
citaat van hem is geschilderd: 'De oppositie is het geweten van het
parlement'. De VVD blijft in de oppositie, ook a1 zijn er in de coalitie
duidelijk breuklijnen ontstaan6 •
In 1958 bezwijkt het laatste kabinet-Drees ten gevolge van de
onderlinge tegenstellingen. Onder deze omstandigheden is de keuze van
Oud in 1959 om v66r de verkiezingen duidelijk uit te spreken dater na
de verkiezingen in ieder geval geen samenwerking met de Partij van de
Arbeid in een kabinet zal plaatsvinden, een tactische meesterzet. De
sprong van 8,77% in 1956 naar 12,22% in 1959 (rond 40%) is zeer
spectaculair. De kiezers belonen de VVD voor de betrachte duidelijkheid.
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Dat krijgt een vervolg als na de verkiezingen van 1959 een kabinet zonder
de PvdA optreedt, voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog, het
interimkabinet-Beel niet meegerekend. Daarmee begint een nieuw tijdperk
in onze parlementaire geschiedenis, dat eerst in 1994 is afgesloten.
Vanaf 1959 wordt de positie van de christen-democratische partijen
dominant. Doordat de tactische opstelling van Oud in 1959 een structureel
karakter krijgt dat zowel de houding van de VVD als de PvdA bei:nvloedt,
ontstaat de geweldige machtspositie van de christen-democraten. In wezen
wordt die zelfs sterker dan in de tijd van de christelijke coalities en
gedurende de periode-Colijn. De tegenkrachten zijn veel minder sterk dan
voor 1959 en zo wordt het de tijd waarin 'anderen mogen aanschuiven',
om Hans Gruijters te citeren.
Die toenerning van de confessionele macht gaat paradoxaal genoeg
gepaard met een geleidelijke afkalving vanhet stemmental. De onderlinge
eensgezindheid wordt groter. Tot 1952 was daarvan in die mate geen
sprake. Zowel in de tijd van de christelijke coalitie, als gedurende de
periode-Colijn en heel duidelijk in de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog zijn er heftige tegenstellingen. De kwesties van de vlootwet
en van het gezantschap bij de Paus, de conflicten van Colijn met de
Rooms-Katholieken en de oppositieperiode van ARP en CHU na de
Tweede Wereldoorlog illustreren dit. De beslissende factor waarvan de
christen-democraten vanaf 1959 profiteren blijft echter het feit dat PvdA
en VVD elkaar bij voorbaat en bij voortduring uitsluiten.
Aanvankelijk leeft daarbij in beide kampen de gedachte dat de christendemocratic tussen hen bekneld zal raken en beurtelings een deel van de
aanhang zal verliezen. Deze theorie blijkt echter aan waarde in te boeten,
als de structurele terugval van de drie partijen wordt gemaskeerd door
incidentele verkiezingssuccessen en door het feit dat de drie partijen van
onderop worden gedwongen om in een verband samen te werken.
Polarisatie
De polarisatie tussen VVD en PvdA wordt feller, leidt nu en dan tot
goede verkiezingsresultaten, maar niet tot een blijvende invloed. Het
verschijnsel doet zich zelfs voor dat het CDA weglopende kiezers
achtema probeert te gaan door een kabinet te vormen met partijen die na
de verkiezingen minder bedreigend zijn. Zo krijgen andere, die bij de
verkiezingen hebben gewonnen, een formatie-nederlaag bezorgd. Het
begrip 'overwinningsnederlaag' is de typering van die frustratie in
socialistische kring geworden.
In VVD-kring is het een rninderheid, vaak jongeren, die zich tegen de
polarisatie en haar gevolgen verzet. Het wordt hun niet in dank
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afgenomen. Toch is het aan deze ketters in liberale kring te danken dat
de VVD niet is ondergegaan aan een eenzijdige halen/hebben/houdenbeeldvorming en als partij bijeen blijfto Dat geldt zowel het Liberaal
Democratisch Centrum als het later ontstane Des Indes-beraad met leden
uit de PvdA en Democraten' 66 Geertsema en ik hebben dit standpunt bij
verschillende gelegenheden verkondigd maar kregen daar de handen van
de partijleiding niet voor op elkaar
0

0

Als reactie op het polarisatie-beleid ontstaan twee partijen die zich in het
centrum will en nestelen, te weten D '66 en Democratisch Socialisten '70
De laatste groepering heeft slechts korte tijd een rol van betekenis
gespeeld, en kan verder buiten beschouwing blijveno D'66 kiest voor een
meer procesmatige benadering van de politiek dan de gevestigde partijn
en daarmee voor een minder inhoudelijke benaderingo Ik versta daaronder
de pogingen van D'66 'een andere politiek' te realiseren waarbij de
oordeelsvorming door de kiezers bij een bepaald probleem belangrijker
is dan het maken van een maatschappelijke keuze ter zakeo Dit brengt
deze partij bij een aantal verkiezingen succes en bij regeringsdeelname
problemeno Door de zeer wisselende verkiezingsresultaten komt zelfs het
voortbestaan van de partij meermalen inhet gedingo Het is vooral het verloop van zaken tijdens de kabinetten Van Agt-II en III dat het beeld van
inhoudelijke onvoorspelbaarheid versterkto In deze systeembenadering
brengt de partij geen wijzigingo Die wordt zelfs weer meer op de
voorgrond geplaatst door de terugkeer van Van Mierlo op het politieke
toneelo
Na 1982 blijft het CDA zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen als
bij de verkiezingen voor Provinciale Staten redelijk succesvol en maakt
een stabiele indruko Daardoor blijft er een parlementaire meerderheid in
stand van het CDA met de PvdA of de VVDo De beide laatstgenoemde
partijen kampen zowel met interne problemen als met verkiezingsnederlageno Bij de PvdA is dit laatste overigens eerst in 1991 bij de verkiezingen voor Provinciale Staten het geval (Gemeenteraadsverkiezingen zijn
als graadmeter niet wel bruikbaar)o Het is onmiskenbaar dat de overmachtspositie van het CDA tot een steeds sterker onbehagen leidt in de
beide andere regeringspartijen. Anders dan zijn voorgangers geeft
minister-president Lubbers de coalitiepartners weinig speelruimte en
daardoor wordt hun deelname aan een kabinet door de kiezers afgestrafto
Het beeld van de bidsprinkhaan waar het mannetje na de paring wordt
opgegeten, dringt zich opo
Gemeenschappelijke afkeer is echter geen constructieve basis voor
samenwerkingo Belangrijker is dat het besef toeneemt dat de keuzemogelijkheden voor het oplossen van problemen veel dichter bij elkaar liggen
0
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dan weleens werd verondersteld ofvoorgesteld. De 'smalle marges' waar
Den Uyl van sprak, zijn als het ware nog smaller geworden. Zowel in de
PvdA als in de VVD wordt de conclusie getrokken dat de wederzijdse
uitsluiting niet meer van deze tijd is. Het VVD-congres in Amsterdam dat
naar aanleiding van de bespreking van het rapport Ongebroken lijnen van
de zogenoemde commissie-Nord plaatsvindt, doet indat opzicht zelfs een
unanieme uitspraak. In de Partij van de Arbeid zijn de panelen dan ai
verschoven7 .

Paars
Hoewel er eind jaren tachtig dus onmiskenbaar elementen zijn die tot
verandering kunnen leiden, is er daarvoor nog geen feitelijke grondslag.
Ondanks de wijziging in standpunten binnen verschillende partijen blijft
er een fikse psychologische belemmering bestaan. Bovendien vrezen velen
in de partijkaders voor het weglopen van de achterban. Dan lijken de
begane paden nog altijd de veiligste. Als CDA en PvdA in 1989 hun
verkiezingsprograrnma's opstellen, is herstel van de koppeling tussen
uitkeringen en de lonen 'de totempaal van de sociale rechtvaardigheid' 8 •
De conclusie is gerechtvaardigd dat zolang het CDA samen met de
PvdA of de VVD een meerderheid vormt, deze ook tot samenwerking
leidt. Weliswaar zijn de programma's van de verschillende politieke
partijen elkaar in 1994 dicht genaderd, maar die zijn meestal zeer
onvolkomen vertolkers van de sentimenten bij partijkader en leden. Waar
die elkaar wel het meest dekken, bij de inkomenspolitiek, zijn PvdA en
VVD het verst van elkaar verwijderd 9 •
De verkiezingsuitslag in 1994 trekt een streep door vele rekeningen. De
verwarring die zich in het CDA de laatste weken voor de verkiezingen
aftekent, ontaardt daarna in een chaos. De beschadiging van Elco
Brinkman is van dien aard dat zijn partij als bij toverslag voor niemand
meer de vanzelfsprekende keuze is. In deze fase wordt het procesmatige
denken van Van Mierlo van doorslaggevende betekenis. Zowel Bolkestein
als Van Thijn merken op dat Van Mierlo inhoudelijk weinig inbreng
heeft 10 , maar dat is voor de 'paarse' samenstelling van het kabinet niet
relevant gebleken. Wel is relevant dat Van Mierlo door zijn opstelling de
mogelijkheid van een terugkeer van het CDA in het regeringskasteel
effectief blokkeert.
Uitlatingen van Kok en Bolkestein tijdens de formatieperiode maken
duidelijk hoezeer zij moeite moeten doen om tegenstellingen te overbruggen. Die moeite zou hen bespaard zijn gebleven als het CDA alsnog op
het tapijt zou zijn gekomen. Ongetwijfeld heeft Brinkman door onhandig
manoeuvreren zijn onderhandelingspositie nog verder geschaad, maar dat
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is bij de kabinetsformatie nooit doorslaggevend geweest. Het tegendeel
is vaak eerder het geval. Daarom moet de conclusie luiden dat de doorslag
inderdaad door Van Mierlo is gegeven.
Deze redenering vindt overigens mede grond in de wijze waarop
vergeefs getracht wordt het begrip 'paars' na de totstandkoming van het
kabinet uit de markt te nemen. Het is een normaal kabinet, is een
uitspraak die zowel in kringen van de PvdA als van de VVD valt te
beluisteren. Aan de normaliteit van het kabinet wil ik volstrekt niet afof toedoen, maar een nieuw verschijnsel in de Nederlandse politiek is het
ontegenzeggelijk wel .. Voor alles omdat het initiatief voor het ontwerpen
van het regeerakkoord voor het eerst sinds 1973 niet in handen van het
CDA is, maar dat de partijen van de beoogde paarse coalitie het initiatief
moeten nemen.
Kleurecht
Het amalgameringsproces in de eerste fase van de kabinetsformatie in
afwachting van de Europese verkiezingen is al meer vermeld, maar heeft
zonder enige twijfel een depolariserende invloed gehad. Reeds nu, korte
tijd na het aantreden van dit kabinet, is zichtbaar hoe maatschappelijke
groeperingen zich beginnen te herorienteren op de nieuwe machtsverhoudingen. Indien de oppositie tegen het kabinet niet op korte termijn aan
herkenbaarheid wint, zal dit proces zich zeker versneld doorzetten. De
kans dat het CDA tot een herkenbare oppositie in staat is, lijkt vooralsnog
niet groot. Als regeringspartij heeft het CDA zich een brede opstelling
kunnen veroorloven. Een oppositiepartij moet kiezen voor een beperkter
profiel. Dat zal geen geringe opgave blijken. De minder dreigende toon
die het dagblad De Telegraaftegen de liberale deelname aan het kabinet
aanslaat dan eerder het geval is geweest toen men Hans Wiegel
gelegenheid heeft geboden tegen de VVD-deelname aan het kabinet te
ageren, kan gezien de publieksgevoeligheid van dit medium een signaal
zijn dat de positie van het kabinet is gestabiliseerd. Op dit ogenblik is het
niet mogelijk, zonder in weinig gefundeerde speculaties te vervallen, om
uitspraken te doen over verder strekkende gevolgen voor de partijpolitieke structuur in ons land.

Mijn verwachting is dat 'paars' meer kleurecht zal blijken dan menigeen
nu nog aanneemt. Dat zou politieke herschikking niet geheel ondenkbaar
maken. Procesmatige benadering en inhoudelijkheid kunnen verder in
elkaar schuiven. Indien die ontwikkeling zich voordoet, zal - ter
herinnering aan het gelijk van de ketters- het 'paars' regeerakkoord nog
eens als een Codex Purpureus 11 worden tentoongesteld.
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Naschrift
De Provinciale Statenverkiezingen van acht maart 1995 hebben het beeld
bevestigd dater geen politiek altematief voor de 'paarse' coalitie bestaat.
De niet geringe opgave voor het CDA om een herkenbare oppositie
gestalte te geven, is vooralsnog een te zware gebleken. De grote vraag
is nu of er een situatie ontstaat waarbij het tot politieke hergroepering kan
komen. De uitgangspositie is daarvoor op korte terrnijn niet gunstig,
omdat in de harde praktijk van het regeren de duidelijke manifestatie van
inhoud (de aanpak van Bolkestein), de vaagheid van procesmatigheid (de
presentatie van Wolffensperger) heeft verdrongen. De kiezer heeft op die
basis de herschikking naar zijn verlangens laten plaatsvinden. Het zou
echter zeer voorbarig zijn die constatering als conclusie te beoordelen.
Zonder enige twijfel heeft deze verkiezingsuitslag een structureel element
en is ze niet aileen toe te schrijven aan de succesvolle wijze waarop
Bolkestein campagne heeft gevoerd. Dat laatste is de noodzakelijke
voorwaarde geweest om de structurele verandering bloot te leggen.
Daarmee is de kous niet af.
Indien de ketters gelijk hebben gehad en het nu krijgen, wat ik
aanneem, dan is er een rniddengebied ontstaan dat van nature het beste
door liberalen kan worden betreden. Het is zaak dat liberalisme gestalte
te geven zonder heimwee naar voorbije coalities. Zouden die nostalgische
gevoelens toch weer de overhand krijgen, dan verandert dat niets aan de
structurele ontwikkeling in de samenleving maar wel aan de rol die de
VVD daarin kan spelen. De door Bolkestein uitgesproken voorkeur om
deze coalitie in stand te houden, is daarom zeer verstandig. De huidige
situatie biedt een goede uitgangspositie om de winst van de Provinciale
Statenverkiezingen vast te houden. Daarmee wordt de beste mogelijkheid
geschapen tot de versteviging van het echte liberale denken, dat wars
behoort te zijn van 'flirtations' met het conservatisme, de enige werkelijke
toekomst voor een partij als het CDA. De onderkenning van die toekomst
is het wezenlijke probleem waarvoor die partij staat. De Partij van de
Arbeid is in de door mij voorziene toekomst voorlopig de aangewezen,
zij het niet meer dorninante, coalitiepartner van de VVD. Een verbond
der verslagenen ligt niet voor de hand.
De paarse coalitie staat er daarom in beginsel niet slecht voor.
Zelfbeheersing blijft echter wel een noodzakelijke voorwaarde voor
stabiliteit. Dat is in de politiek een beproefde waarheid gebleken.
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HOE LIEP DE WEG NAAR PAARS?

F. Bolkestein

Op 3 december 1994 hield Frits Bolkestein een toespraak tijdens de
algemene ledenvergadering van het Liberaal Vlaams Verbond te Brugge.
De inhoud van deze toespraak over de condities waaronder het 'paarse
kabinet' in Nederland tot stand kwam en over de ideologische basis van
het kabinet, heeft veel reacties losgemaakt. Vanuit sociaal-democratische
hoek en christen-democratische kringen zijn de opvattingen van Bolkestein
fel bekritiseerd. Hieronder volgt de integrale tekst van zijn Brugse rede.
'It is not tired. It is dead', 'het is niet moe, het is dood', aldus Labourvoorman Tony Blair in een interview met het Amerikaanse weekblad
Newsweek, begin oktober 1994. Zijn opmerking betrof weliswaar het
socialisme van Karl Marx, maar voor socialisten valt te vrezen dat ook
gematigder vormen van socialisme gaandeweg in een stervensfase zijn
terechtgekomen. Het socialisme of de sociaal-democratie is daarom druk
doende de bakens te verzetten. Dat is in geheel Europa het geval en zeer
zeker ook in Nederland. De spoed waarmee deze herorientatie binnen de
PvdA heeft plaatsgehad, heeft sneller dan verwacht een paarse coalitie in
ons land mogelijk gemaakt. Hoe liep de weg naar paars?
Sedert de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de
SDAP, in 1894, zijn nu precies honderd jaar verstreken. Honderd jaar
parlementaire geschiedenis overheerst door tegenstellingen tussen liberalen
en socialisten in Nederland. Tienjaar geleden verscheen de bundel Illusie
of Monsterverbond, waarin een aantal socialistische en liberale auteurs hun
visie op de mogelijkheden en grenzen van een PvdAIVVD-coalitie gaf.
Uit de beschouwingen in die bundel komt allerminst het beeld naar voren
dat deze coalitie weldra een feit zou kunnen zijn. De voorzitter van het
wetenschappelijk bureau van de VVD bezigde bij een andere gelegenheid
zelfs de term 'utopische zelfmoord'. Electoraal zou het samengaan in een
coalitie voor beide partijen rampzalige gevolgen hebben. Wat is er de
afgelopen tienjaar gebeurd, dat VVD en PvdA de moedhebben gekregen
om tezamen met D66 een regering te vormen, zo kan men zich afvragen?
De voomaamste ontwikkeling in het afgelopen decennium die Paars
mogelijk heeft gemaakt, was het groeiende b~sef bij de socialisten dat de
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verzorgingsstaat door zijn interne tegenstellingen .steeds moeilijker te
handhaveri is. De verzorgiiigsstaat is een zodanig dure verzekering tegeii
inkomensderving, dat de samenleving steeds minder tot activiteit erdoor
wordt geprikkeld. De toenemende inactiviteit leidt op haar beurt tot een
groeiend inkomensverlies, waardoor de verzorgingsstaat uiteindelijk
onbetaalbaar wordt. Liberalen en de meeste verstandige economen in ons
land hebben voor deze neergaande spiraalbeweging sedert het begin van
de jaren zeventig gewaarschuwd. Twintig jaar geleden, in een tijd die
werd gekenmerkt door polarisatie tussen liberalen en socialisten, geloofden de socialisten nog in wat ze zeiden te geloven. Oog voor de
denkfouten van het traditionele socialisme binnen de PvdA was er nauwelijks en daarbij werd de VVD als een natuurlijke vijand gezien. Pas
.omstreeks het begin van de jaren tachtig werd in de PvdA enig reformisme zichtbaar.
Uit de kringen van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de
Wiardi Beckman Stichting, kwamen kritische geluiden inzake de kwestie
van de maakbare samenleving. Paul Kalma, de huidige directeur van de
WBS, schreef in zijn Illusie van de 'democratische staat' dat een
democratische centrale sturing van maatschappelijke ontwikkelingen niet
mogelijk is. Waarschijnlijk zonder het te beseffen, gebruikte hij voor deze
stelling dezelfde argumenten als Friedrich Hayek in zijn fundamentele
kritiek op staatsinterventie. Zoals u bekend, was Hayek wellicht de
belangrijkste liberale politieke filosoof van deze eeuw. Maar Kalma's
bemerkingen vielen voorlopig niet in vruchtbare aarde. Toen hij
vervolgens in 1988 een boek publiceerde met de titel Socialisme op sterk
water, werd de stemming binnen de PvdA zelfs vijandig. Als ik me goed
herinner, stelde een afdeling uit Noord-Brabant voor om Kalma als lid
van de PvdA te royeren. Kalma is gebleven en het verzet tegen het op
gang gebrachte reformisme werd steeds zwakker. In 1989- in het jaar
van de revoluties in Oost-Europa - ging de PvdA na lange tijd weer
deelnemen aan een regeringscoalitie, en wel met de christen-democraten.
De compromisbereidheid van de sociaal-democraten tijdens de regeerperiode 1989-1994 was zo groot, dat de partijleiding zich aanvankelijk
verenigde met zodanige aanpassingen op de voorzieningen bij de arbeidsongeschiktheid dat liberalen hier met recht de term asociaal in de mond
konden nemen.
De PvdA heeft de storm die toen binnen de eigen gelederen opstak,
nog net kunnen overleven door enigszins op haar schreden terug te keren.
De huidige premier, de heer Wim Kok, heeft door zijn persoonlijke inzet
kunnen voorkomen dat de PvdA bij de verkiezingen meer dan 25% van
haar electoraat verloor. Na de verkiezingen was de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer bereid in voldoende mate met de liberale fractie mee te
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denken over de herijking van de verzorgingsstaat, waardoor uiteindelijk
een paars regeerakkoord kon worden ondertekend.
Maar er was meer nodig voor de totstandkoming van dit akkoord dan
het groeiende inzicht van de sociaal-democraten. Alvorens daarop in te
gaan, wil ik enige woorden wijden aan de ontwikkelingen binnen het
politieke spectrum van West-Europa. Daarbij gaat het mij vooral om de
veranderende positie van socilial~democraten.
In 1989 verscheen het beroemde artikel van Francis Fukuyama in het
tijdschrift The National Interest. De titel van het artikel, 'The end of
history?' verwij st naar een Hegeliaanse interpretatie van de geschiedenis.
In de dialectisch verlopen ideeengeschiedenis is er, als het gaat om de
politieke fllosofie, uiteindelijk een winnaar, namelijk het liberalisme, aldus
Fukuyama. Naar zijn opvatting is de intelligentsia zo langzamerhand van
mening dat er geen redelijk alternatief is voor het liberalisme. Inderdaad
is er geen redelijk alternatief voor <ie markt als ordeningsmechanisme van
de economie en inderdaad is er geen betere procedure voor nationale
besluitvorming dan de representatieve democratie met haar checks and
balances. Maar het is de vraag of deze opvatting zo breed wordt gedeeld
als Fukuyama denkt.
Reeds lange tijd zijn ook sociaal-democraten met liberalen en andere
democraten van mening dat het ingrijpen van de overheid in het
maatschappelijk proces democratisch gelegitimeerd moet zijn. Reeds lang
moet ook voor sociaal-democraten de staat een rechtsstaat zijn. Maar dat
de markt de superieure ordeningsprocedure levert als het om economische
co6rdinatie gaat, is voor sociaal-democraten moeilijker te verteren. Hoe
dit ook zij, de groeiende onzekerheid van de sociaa}~democratie ten
aanzien van de optimale economische orde heeft hen in het begin van de
jaren tachtig in een crisis doen belanden. In feite was deze overal in
Europa manifest. De crisis werd ook zichtbaar in de samenstelling van
de regeringen in de verschillende Westeuropese landen. In Zweden
verdwenen de sociaal-democraten in 1976 na lange tijd uit de regering.
In Engeland werden ze in 1979 verslagen. Ze zijn sindsdien niet in
Downing Street teruggekeerd. De sociaal-democraten regeerden in 1975
in Oostenrijk, Belgie, Engeland, Denemarken, Finland, Duitsland,
Nederland, Noorwegen en Zweden. In 1982 waren zein aldie landen in
de oppositie beland, behalve in Oostenrijk. Daarna zijn de sociaaldemocraten in een aantallanden weer in de regering teruggekeerd. Maar
niet in Duitsland en Engeland. Voorts zijn de sociaal-democraten in
Spanje, Frankrijk en Italie electoraal in grote moeilijkheden geraakt.
Alleen door de bakens te verzetten zal het voor de sociaal-democraten
mogelijk zijn hun positie te herstellen. Niet altijd echter is een herorienta176

tie nodig om het electoraat te doen terugkeren. Electoraal herstel voor de
sociaal-democraten kan zich namelijk voordoen als een aanzienlijke groep
kiezers op korte termijn het slachtoffer van een herijking van de
verzorgingsstaat dreigt te worden. Het is zonneklaar dat die vrees
aanwezig is bij degenen die jarenlang werden geholpen door het infuus
van de staatszorg. In Zweden heeft deze angst de socialisten onlangs weer
in de regering gebracht. Vergelijkbaar is de electorale winst van de in
andere kleren gestoken communisten in Oost-Europa. Ook daar heeft die
winst te maken met een verlies aan welvaart op korte termijn door revolutionaire hervormingen.
Hoe dit ook zij, waarneembaar is toch een vrij fundamentele
koerswijziging inhet linkse kamp. 'What is left', zo vroeg Michael Elliot
zich af in Newsweek van 10 oktober 1994. Wat is links, en wat is ervan
over? Cruciaal is volgens Elliot dat de val van het communisme in 1989
de afsluiting van een proces van desillusies betekende. Niemand kon nog
geloven dat de regering hef enige werktuig was om gelijkheid en
economische rechtvaardigheid te bereiken. Sociaal-democraten hebben dat
begrepen en zijn steeds meer overtuigd van het feit dat de traditionele
doeleinden van het socialisme niet zijn te bereiken door de markt te
ontmantelen. Nee, juist in de kapitalistische markteconomie is men er het
best in geslaagd de armoede grotendeels terug ·te dringen en een
kansengelijkheid te realiseren. Voorts raakt men er daar steeds meer van
doordrongen dat ook bij meer markt en minder overheid een hoge
kwaliteit van publieke voorzieningen zeer wei mogelijk is. Miss chien kan
die kwaliteit juist verbeterell indien de overheid zich meer beperkt tot haar
kerntaken. In dit verband wil ik kort melding maken van het onderscheid
dat de voormalige directeur van het Franse planbureau, Michel Albert,
maakte tussen verschillende vormen van kapitalisme. In zijn Capitalisme
contre Capitalisme wordt het Rijnlandse model van het kapitalisme vergeleken met de Angelsaksische variant. Tegenover de dynamiek van de
Amerikaanse of Angelsaksische variant staat de stroperigheid van het
Rijnlandse model dat kenmerkend is voor West-Europa. Maar tegenover
de inkomensongelijkheid en slechte publieke voorzieningen in de Verenigde Staten staan de sociale zekerheid en de betere overheidsvoorzieningen in landen als Nederland, Duitsland en Zweden. Meer markt en minder
overheid betekent niet dat men, uitgaande van de Nederlandse situatie,
terecht hoeft te komen in Amerikaanse toestanden, zoals dat heet.
Niettemin is meer markt en minder overheid wei nodig om aan het falen
van het Rijnlandse model te ontkomen. Geen Amerikaanse getto's, maar
ook niet de werkloosheidcijfers van het Rijnland. Het goede van beide
modellen wordt verenigd in een mid-atlantisch model.
De socialisten verzetten dus hun bakens in Europa. De vraag rijst dan
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of er na de reformatie nog een eigen gezicht voor het socialisme
overblijft. Wat onderscheidt de sociaal-democraten nog van de liberalen?
Laatstelijk wordt in dit verband steeds meer gewag gemaakt van het
zogenaamde communitaristische altematief voor het liberalisme.
Communitaristen -of gemeenschapsdenkers - bekritiseren het liberalisme
variwege-ziJD. sterke hang naar individualisme en verzelfstandiging.
Daardoor zou de gemeenschap gaandeweg eroderen en als droog zand
aaneen komen te hangen. Het liberalisme, zo zeggen communitaristen,
leidt door zijn nadruk op individuele vrijheid en ontplooiing tot atomisering van de samenleving. Een gebrek aan betrokkenheid van de burger
bij zijn medeburgers en bij gemeenschappelijke gedeelde waarden en
normen, leidt tot vervreemding en criminaliteit. Het is deze kritiek op het
liberalisme die sociaal-democraten zich steeds vaker eigen maken om zich
ten opzichte van liberalen te profileren. lkwil hierbij twee kanttekeningen
plaatsen.
In de eerste plaats kan deze kritiek op het liberalisme betekenen dat
de sociaal-democraten van mening zijn dat de overheid de individualisering moet tegengaan en de gemeenschapszin door regelgeving moet
b~vorderen. Is dit hun opvatting, dan zijn de sociaal-democraten in het
vaarwater van de moraliserende christen-democraten terechtgekomen.
Daarmee hebben ze geen eigen gezicht gekregen.
In de tweede plaats kan de vrijage met het communitarisme betekenen
dat men van mening is dat zonder een- basis aan gemeenschappelijke
waarden en normen alsmede betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de burger,· een liberale democratie 1liet goed kan functioneren.
Is men oeze nienJng· toegedaan, dan is er; denk ik, op dit punt geen
principieel verschil van mening met de liberalen. Ook wij beklemtonen
steeds dat vrijheid pas kan bloeien onder het besef van verantwoordelijkheid. En met verantwoordelijkheid bedoelen wij ook de verantwoordelijkheid van de burger voor een goed functionerende en rechtvaardige
samenleving. Ook op deze wijze kan de sociaal-democratie moeilijk een
eigen identiteit verkrijgen. De conclusie luidt mijns inziens dat de hang
naar communitarisme de sociaal-democratie geen eigen profiel kan geven
waardoor ze een positie kan innemen ten opzichte van het liberalisme en
de christen-democratie.
Wellicht bestaat er voor links nog de mogelijkheid van de ornzetting
van traditioneel socialisme in pragmatisme. De sociaal-democratie wordt
dan niet langer gedefmieerd aan de hand van een ideologische visie op
de ontwikkelingen in de wereld, maar door egalitaire doelstellingen die
Z() nodig via de markt, dat wil zeggen met behulp van marktconforme
instrumenten, moeten worden verwerkelijkt. Maar pragmatisme betekent
ook dat wanneer centrale sturing doelmatiger is, daarvoor moet worden
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gekozen. Geen allesomvattende theorie dus, geen gesloten ideologie, geen
grote verhalen, maar een pragmatische verwerkelijking van humanitaire
en egalitaire doeleinden. Ziehier het postmodeme socialisme - voorwaar
een contradictio in terminis. De socialisten gel oven niet Ianger wat ze
geloofden.
Deze algemene opmerkingen over de ontwikkelingen binnen het
socialisme gelden rnijns inziens grosso modo ook voor de ontwikkelingen
in de PvdA. Het behoeft, denk ik, daarom niet zoveel uitleg waarom het
mogelijk was de paarse coalitie tot stand te brengen. Er is naar rnijn
smaak maar weinig afstand tussen het VVD-verkiezingsprograrnma en de
inhoud van het regeerakkoord.
Er resteert nog een belangrijke reden achter de wens van de paarse
partijen om het samen eens te worden. Die reden betreft de afstand tussen
deze partijen enerzijds en het Christen Democratisch Appel anderzijds.
Terwijl de christen-democraten conform de ideologie van de zogenaamde
'verantwoordelijke samenleving' ruimte willen bieden aan corporatistische
structuren ter ordening van de samenleving, streven sociaal-democraten,
democraten en liberalen naar een meer open, niet langs corporatistische
weg voorgestructureerde maatschappij .
Paars betekent het openbreken van wat wel het maatschappelijk kartel
wordt genoemd. In een open samenleving pestaat er een duidelijke
atbakening tussen het publieke domein en de particuliere sector. Christendemocraten daarentegen willen de autonome kringen in de particuliere
sector ordenende - dus publiekrechtelijke - bevoegdheden toedelen,
waardoor er op een aantal terreinen niet Ianger sprake is van het 'primaat
van de politiek'. Daar tegenover staan de liberale opvattingen dat ,
publiekrechtelijke bevoegdheden slechts kunnen toevallen aan organen
binnen de democratisch gecontroleerde publieke sector. Ook onze
coalitiepartners lijken hiermee in te stemmen.
Het is een rnisverstand te menen dat wat binnen de autonome kringen
wordt bedisseld, zonder meer in overeenstemrning met het algemene
belang zou zijn. Onze ervaring is dat de corpora door regelgeving hun
eigen positie trachten te beschermen waardoor de noodzakelijke
vemieuwing in de samenleving slechts moeizaam tot stand kan komen.
Met Schumpeter zeg ik dat vemieuwing een proces is van creative
destruction. Protectionistische regelgeving leidt tot een verkalking van
bestaande verhoudingen. Het paarse kabinet zouzich rnijns inziens verder
moeten ontwikkelen als pleitbezorger voor een open samenleving. Een
open samenleving waarin wij de vruchten plukken van gezonde wedijver
in een open bestel. Verschillende terreinen zijn te noemen waar op grond
van deze intentie veel moet veranderen. Het is de bereidheid tot
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verandering die de coalitiepartners bindt. In die zin is het paarse kabinet
zo'n gewoon kabinet nog niet. Ook om die reden is er in Nederland veel
enthousiasme voor de nieuwe ploeg te bespeuren.
Ik heb trachten aan te geven binnen welke samenhang de politieke
ontwikkeling in ons land heeft plaatsgehad. Naar mijn opvatting kan een
dergelijke ontwikkeling ook in Belgie gebeuren. Een noodzakelijke, maar
geen voldoende, voorwaarde is een herorientatie bij de Vlaarnse en
Waalse socialisten. Gezien de trends in het linkse kamp binnen WestEuropa ligt die herorientatie in het verschiet. Ik wens u veel wijsheid op
het moment dat het oranje Belgie van kleur verschiet.
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afbeelding 1: Tekening 'Weerkaatsing' van A. Halm, in het socialistische weekblad de Notenkraker van 14 juni 1913 (afkomstig uit de
collectie van de stichting Atlas Van Stolk te Rotterdam)
afbeelding 2: Tekening 'Aanbod van macht', in het bijvoegsel van het
radicaal-liberale dagblad de Amsterdammer van 20 juli 1913 (afkomstig uit de collectie van de stichting Atlas Van Stolk te Rotterdam)
afbeelding 3: Tekening 'De weigering' van A. Hahn, in het socialistische weekblad de Notenkraker van 16 augustus 1913 (afkomstig uit
de collectie van de stichting Atlas Van Stolk te Rotterdam)
afbeelding 4: Tekening 'Een gevaarlijk oogenblik' van W. Sluiter, in
het bijvoegsel van de vrij-liberale Nationale staatkundige gids van 27
juni 1918; tevens in 1918 gebruikt als verkiezingsaffiche door de Bond
van Vrije Liberalen (afkomstig uit de collectie van de stichting Atlas
Van Stolk te Rotterdam)
afbeelding 5: Verkiezingsaffiche van de Vrijheidsbond uit 1922,
getekend door J. Franken (afkomstig uit de collectie van de stichting
Atlas Van Stolk te Rotterdam)
afbeelding 6: Verkiezingsaffiche van de Vrijheidsbond uit 1929,
getekend door J. Franken (afkomstig uit de collectie van de stichting
Atlas Van Stolk te Rotterdam)
afbeelding 7: Tekening 'Mr. Marchant rijdt een rare schaats' van F.
Küppers, in het socialistische weekblad de Notenkraker van 4 februari
1933 (afkomstig uit de collectie van de stichting Atlas Van Stolk te
Rotterdam)
afbeelding 8: Verkiezingspropaganda uit 1946 van de Partij van de
Vrijheid (uit de collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen in Groningen)
afbeelding 9: Verkiezingspropaganda uit 1946 van de PvdA (uit de
collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
in Groningen)
afbeelding 10: Verkiezingspropaganda uit 1946 van de PvdA (uit de
collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
in Groningen)
afbeelding 11: Verkiezingsaffiche uit 1952 van de VVD (uit de
collectie van de stichting Atlas Van Stolk te Rotterdam)

om

-

:

afbeelding 12: Propagai
(uit de collectie van het
Partijen in Groningen)
afbeelding 13: Tekenin,
partijorgaan Vrijheid ei
afbeelding 14: Verkiezi
partij archief van de VVI
afbeelding 15: Tekenin
1957 (afkomstig uit de
Rotterdam)
afbeelding 16: Verkie2
Amsterdam, getekend d
Museum Amsterdam)
afbeelding 17: Verkie2
partij archief van de VV]
afbeelding 18: Verkie2
partijarchief van de VV]
afbeelding 19: Verkiezi
partij archief van de VV]
afbeelding 20: Verkiezi
partij archief van de VV]
afbeelding 21: Tekening
oktober 1976
afbeelding 22: Tekenin
december 1977
afbeelding 23: Tekenin
1977
afbeelding 24: Tekening
re")' van F. Behrendt,
afbeelding 25: Tekenin,
Janssen (eerder gepubli

Zoveel mogelijk is getracht
te honoreren. Bezitters i
tekeningen die niet zijn bei
de Teldersstichting.

• afbeelding 12: Propagandamateriaal uit de jaren vijftig van de VVD

n A. Hahn, in het socialistimi 1913 (afkomstig uit de
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it 1946 van de PvdA (uit de
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(uit de collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen in Groningen)
• afbeelding 13: Tekening 'Moe je morst' van Samson, in het VVDpartijorgaan Vrijheid en Democratie van 22 oktober 1955
• afbeelding 14: Verkiezingspropaganda uit 1956 van de VVD (uit het
partijarchief van de VVD op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag)
is afbeelding 15: Tekening van Jordaan in Vrij Nederland van 13 april
1957 (afkomstig uit de collectie van de stichting Atlas Van Stolk te
Rotterdam)
n afbeelding 16: Verkiezingsposter uit 1956 van de VVD-afdeling
Amsterdam, getekend door Samson (uit de collectie van het Stedelijk
Museum Amsterdam)
• afbeelding 17: Verkiezingsposter uit 1959 van de VVD (uit het
partij archief van de VVD op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag)
• afbeelding 18: Verkiezingsposter uit 1959 van de VVD (uit het
partij archief van de VVD op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag)
• afbeelding 19: Verkiezingspropaganda van de VVD uit 1959 (uit het
partijarchief van de VVD op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag)
is afbeelding 20: Verkiezingspropaganda van de VVD uit 1959 (uit het
partijarchief van de VVD op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag)
afbeelding 21: Tekening 'Op weg naar de oppositie' van F. Behrendt,
oktober 1976
IN afbeelding 22: Tekening 'De Hans Wiegel van...' van F. Behrendt,
december 1977
is afbeelding 23: Tekening 'Zonnewende' van F. Behrendt, december
1977
afbeelding 24: Tekening 'Combinaties (of: denken aan het ,,ondenkbare")' van F. Behrendt, 1982
afbeelding 25: Tekening 'Het kabinet zonder de christenen' van T.
Janssen (eerder gepubliceerd in Trouw van 20 september 1994)
Zoveel mogelijk is getracht eventueel op tekeningen berustende rechten
te honoreren. Bezitters van rechten op in dit boek gepubliceerde
tekeningen die niet zijn benaderd, kunnen alsnog contact opnemen met
de Teldersstichting.

952 van de VVD (uit de
[k te Rotterdam)
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Drs. F.H. Becker is politicoloog en adjunct-directeur van de Wiardi
Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA
Mr.drs. F. Bolkestein is voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede
Kamer
Dr. J. M. M. .1. Clerx is econoom en waarnemend directeur van het
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen
Mr.drs. H. Langman is voorzitter van het Curatorium van de Prof.Mr.
B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau ten behoeve van
de VVD
Drs. G.A. van der List is politicoloog en wetenschappelijk medewerker
van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau
ten behoeve van de VVD
Drs. B.F.M. Otten is historicus en beleidsmedewerker bij de gemeente
Amersfoort
Drs. P. G. C. van Schie is historicus en wetenschappelijk medewerker van
de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau ten
behoeve van de VVD
Drs. R.J.J. Stevens is historicus en was toegevoegd onderzoeker van het
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Katholieke
Universiteit Nijmegen
Drs. G. Voerman is historicus en hoofd van het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen
H.J.L. Vonhoff is commissaris van de Koningin in Groningen
Dr. Joh. S. Wijne is historicus, gepromoveerd op een studie over de
uitwerking van de socialistische ideologie op de politieke opstelling
van de SDAP
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'Een gewoon kabinet'. Zo omschrijven voorlieden van PvdA en VVD de paarse
coalitie. Toch kent het kabinet ook al brengt het misschien geen typisch
'paars' beleid tot stand op zijn minst een voor Nederlandse begrippen
hoogst ongewone samenstelling. Wie had bijvoorbeeld twintig jaar geleden
kunnen denken dat toenmalig vakbondsleider Wim Kok nu met steun van de
liberalen bezig is de verzorgingsstaat drastisch te herzien?
-

-

In dit boek wordt de verhouding tussen liberalen en sociaaldemocraten gedurende de afgelopen eeuw in kaart gebracht en geanalyseerd. Wat is er
gebeurd tussen het moment dat de SDAP in 1894 werd opgericht als partij
die de, voor een belangrijk deel door liberalen bepaalde, maats
menteel wenste te bestrijden en het aantreden van het paars
later? Duidelijk zal worden dat de relatie al in het verleden
kende. Naast perioden van wederzijdse verkettering, zoals
Troelstra's oproep tot revolutie in 1918 en tijdens de hoo
polarisatie in de jaren zeventig, waren er ook perioden vai
in 1913 toen de liberalen de SDAP een aantal ministersrios. 1a

bureau van de VVD wordt ondermeer belicht hoe liberal'
sociaaldemocraten reagee rden op elkaars politieke steLHj
koerswijzigingen. Naast het ges.chteclkundig relaas wo
persOven p e toekornstge houding gebod fl
-

.•

-
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