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C L E I O  E N  D E  L I B E R A L E N
O V E R  DE  GE S C H I E D SC H R I J V I N G  V AN  HE T  N E DE R L A N D S E  L I B E R A L I S M E

G E R R I T  V O E R M A N

In 1992 publiceerden het Documentatiecentrum

Nederlandse Politieke Partijen en de Teldersstich -

ting een bibliografie van de VVD en haar voorlo -

pers. Recentelijk is zo veel literatuur o ver het

Nederlandse liberalisme verschenen dat het tijd

wordt voor een herziene uitga ve. V ooruitlopend

op deze publicatie geeft de auteur van De geschie-

denis van het politieke liberalisme in Liberaal Reveil

alvast een o verzicht van de historische studies

van de afgelopen jaren.

‘De geschiedschrijving van het Nederlandse liberalisme

na Thorbecke draagt enkele bijzondere kenmerken.In de

eerste plaats vertoont zij, vergeleken met andere politie-

ke stromingen, sporen van langdurige verwaarlozing -

met name wat de 20e eeuw betreft.’ Met deze typering

begon in 1988 een overzicht over de aard en de stand

van de historische productie over het liberalisme in

Nederland.1 Geconstateerd werd dat deze stroming

zeker vergeleken met de socialistische op niet al te veel

belangstelling van geschiedkundigen had mogen rekenen.

Deze academische desinteresse leidde er mede toe dat

de geschiedschrijving van het liberalisme lange tijd vooral

voor rekening kwam van sympathisanten.Ook bij andere

partijen was dit vaak gebruikelijk, maar ‘de mate waarin

het “professionele” absenteïsme zich hier deed gelden,

verleende de liberale historiografie meer dan elders het

karakter van een onderonsje onder gelijkgezinden’.2

Hiermee was het tweede kenmerk van de geschiedschrij-

ving van het liberalisme gegeven:zij was grotendeels een

liberale aangelegenheid,met als gevolg dat er een zekere

mate van partijdigheid in doorklinkt.

Anno 1997 wordt opnieuw de balans opgemaakt. In

dit artikel wordt een overzicht gegeven van de histori-

sche studies die de afgelopen tien jaar over het liberalis-
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me zijn verschenen.We beperken ons hier tot monogra-

fieën en bundels;artikelen uit tijdschriften en jaarboeken

zijn niet vermeld.3 De publicaties worden niet meer dan

aangestipt; een inhoudelijke bespreking gaat het bestek

van dit artikel verre te buiten.In de noten staan de meest

uitvoerige en belangrijke besprekingen vermeld.4 Bij deze

inventarisatie zal tevens worden nagegaan in hoeverre de

hierboven beschreven karakteristieken van de historio-

grafie van het liberalisme nog steeds geldig zijn.

T W E E D E  H EL F T  NE G E N T I E N D E  E E U W

Hoewel in 1988 de diagnose van ‘academische verwaarlo-

zing’ werd gesteld, werd toen ook al voorzichtig gewag

gemaakt van een kentering in de historische belangstel-

ling voor het liberalisme. Het socialisme leek als onder-

zoeksobject een stapje terug te moeten doen;het libera-

lisme trad daarentegen meer op de voorgrond.Als ver-

klaring werd hiervoor gewezen op de individualistische

tijdgeest.Deze toenemende interesse zette zich voort in

de jaren negentig.Na de ondergang van het staatssocialis-

me achter de Berlijnse Muur in 1989 en het uiteenvallen

van de Sovjet-Unie in 1991 raakte het liberalisme volop

in de mode - niet alleen in de politiek (zoals de VVD in

electoraal opzicht tot haar genoegen merkte), maar ook

in de geschiedswetenschap. De voorkeur van de historici

en politicologen ging daarbij vooral uit naar het liberalis-

me in de tweede helft van de negentiende eeuw.Wat de

keuze van dit tijdvak betreft is er weinig veranderd,want

voor zover er in het verleden serieus onderzoek werd

gedaan naar de liberalen, ging het eveneens om deze

periode van hoogtij.Wèl is het opvallend dat de recent

verschenen studies vele onvermoede kanten of onbe-

kend gebleven aspecten van de eind-negentiende-eeuwse

liberalen aan het licht brengen, waarbij het vaak gehan-

teerde standaardcliché van de asociale, individualistische



liberaal die bij staatsonthouding zweert, flink wordt ge-

nuanceerd.

Als eerste in de rij publicaties verscheen in 1992 van

de hand van de politicoloog Stuurman de artikelenbundel

Wacht op onze daden.Het liberalisme en de vernieuwing van

de Nederlandse staat.5 De auteur behandelt hierin de

periode 1840-1910,maar pretendeert niet ‘een volledige,

chronologisch doorlopende geschiedenis van het libera-

lisme te schrijven’.Ook ligt de nadruk niet op Thorbecke,

zoals het citaat in de titel wellicht doet vermoeden.Thor-

becke's uitspraak is aangehaald om de activistische inslag

van het toenmalige liberalisme tot uitdrukking te bren-

gen,dat volgens de auteur veel karakteristieker is dan het

vaak aan deze stroming toegeschreven laissez-faire. De

ontwikkeling van het liberalisme wordt beschreven aan

de hand van drie achtereenvolgende generaties en hun

projecten:die van 1848,die zich bezig hield met de staats-

hervorming (Donker Curtius en Thorbecke); de genera-

tie van de jaren zeventig, die zich gesteld zag voor de

schoolstrijd en de ‘sociale kwestie’ (Kappeyne van de

Coppello en Van Houten);en die van rond de eeuwwisse-

ling, die de maatschappij in sociaal opzicht door over-

heidsinterventies gestalte gaf (Goeman Borgesius, Treub

en Cort van der Linden).

Deze laatste generatie der sociaal-liberalen staat cen-

traal in de dissertatie van de politicoloog Dudink, Deugd-

zaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-

1901 uit 1997.6 Ook in dit boek wachten de lezer enkele

verrassingen.Zo breekt Dudink met het gangbare beeld

van de absolute tegenstelling tussen de behoudende oud-

liberalen en de vooruitstrevende sociaal-liberalen.Verder

gaat hij uitgebreid in op de ‘de morele aspecten’ van het

sociaal-liberalisme. Een republikeinse deugd als burger-

schap, burgerlijke deugden als zelf- en driftbeheersing en

christelijke deugden als naastenliefde en offervaardigheid

lagen mede ten grondslag aan de sociale politiek van deze

lichting liberalen.Het ‘deugdzame liberalisme’ culmineer-

de in het door Pierson en Goeman Borgesius geleide

‘kabinet van de sociale rechtvaardigheid’.

De moralistische kant van de liberalen in de late

negentiende eeuw waar Dudink uitgebreid op in gaat,

wordt in een andere richting uitgewerkt door de histori-

cus Te Velde. In zijn proefschrift Gemeenschapszin en

plichtsbesef onderzoekt hij de nationalistische component
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van de liberale politiek in de decennia rond de eeuwwis-

seling.7 Steeds meer in het defensief geraakt door de

opkomst van de confessionelen en socialisten in de poli-

tieke arena,richtten de liberalen zich op de gedachte van

de gemeenschap. Op de door hen gevreesde maatschap-

pelijke desintegratie als gevolg van de nieuwe politieke,

verzuilde ideologieën zochten zij een antwoord in een

herdefiniëring van de nationale identiteit. Zij gingen

onder andere over tot de introductie van nieuwe samen-

bindende symbolen als de instelling van Koninginnedag.

De liberalen legden tegelijkertijd ook meer de nadruk op

de plichten die de burger zou hebben tegenover de

nationale gemeenschap.

Met een aan TeVelde verwant thema houdt de histo-

ricus Van Miert zich bezig in zijn proefschrift Wars van

clubgeest en partijzucht.8 Hij bestudeert de houding van de

liberalen (en van andere groeperingen) in Tiel en Win-

schoten ten aanzien van de opkomende verzuiling. Zijn

bevindingen stemmen grosso modo overeen met die van

Te Velde. Ook op lokaal niveau bleken de liberale elites

naar een ‘gematigd nationalisme’ te grijpen,als reactie op

de toenemende verdeeldheid in de stedelijke samenleving

en politiek.Het organiseren van festiviteiten in het kader

van nationale feesten als de kroning van Wilhelmina is

hiervan een voorbeeld.

De door Te Velde gesignaleerde nationalistische

oriëntatie van de liberalen wordt ook geconstateerd

door R.Aerts in zijn monumentale proefschrift De letter-

heren.Liberale cultuur in de negentiende eeuw:het tijdschrift

De Gids .9 Hierin wordt onder meer nagegaan welke bij-

drage dit algemeen-culturele tijdschrift leverde aan de

ontwikkeling van het Nederlandse politieke liberalisme in

de negentiende eeuw. De Gids was vanaf de oprichting in

1837 het liberalisme toegedaan en zou na 1848 een meer

politieke koers volgen.‘Het liberalisme als ideologie heeft

eigenlijk pas gestalte gekregen in en door intellectuele

centra als het tijdschrift De Gids’, aldus de auteur.

Na de opsomming van deze vijf zowel verfrissende

als doorwrochte studies (op één na alle proefschriften!)

die met elkaar gemeen hebben dat zij in ruime mate

ingaan op zowel de ideologische kant van het liberalisme

als op zijn praktische politiek,luidt de conclusie dat het

liberalisme in de tweede helft van de negentiende eeuw

- en dan met name de laatste drie decennia - behoorlijk



goed is verkend.10 Deze publicaties vormen zo een waar-

devolle aanvulling op de vooral feitelijke geschiedenis van

dit tijdvak die de historicus Taal heeft geschreven met zijn

Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901.11 Zoals

reeds gezegd worden in deze boeken vrijwel zonder uit-

zondering de liberalen in verrassende gedaanten ten

tonele gevoerd.Recensent Van Doorn wees hier al op na

het verschijnen van de boeken van Stuurman en TeVelde,

beide in 1992.‘Bij Stuurman verschijnen de Nederlandse

liberalen uit de vorige eeuw als uitgesproken activisten

en hervormers,bij Te Velde blijken zij, nogal onverwacht,

kordate voorstanders te zijn van nationale kracht en

gemeenschapszin.’12 En het aardige van de studie van

Dudink is voor Volkskrant-columnist en Teldersstichting-

medewerker Van der List ‘dat zij duidelijk maakt hoezeer

het sociale activisme van de vaderlandse liberalen voor t-

kwam uit een moralistische inslag’.13 Met enig genoegen

houdt hij dit zijn liberale partijgenoten voor die van een

moraliserende VVD niets willen weten.

T WI N T I G S T E  E EU W

Van deze historiografische oase van de laat-negentiende

eeuw is het een kleine stap naar de dorre woestijn van de

eerste helft van de twintigste eeuw. De liberale partijfor-

maties die in de periode van de eeuwwisseling tot de

Tweede Wereldoorlog opereerden, zijn grotendeels een

onbeschreven blad. In het algemeen kan gesteld worden

dat partijorganisaties een weinig populair onderwerp zijn

in historische verhandelingen over het liberalisme.14 Taal

behandelde de Liberale Unie vanaf haar oprichting in

1885 tot 1901, het jaar waarin de Vrijzinnig-Democrati-

sche Bond (VDB) zich afsplitste. De geschiedenis van de

VVD over de jaren 1948-1988 is geboekstaafd in Veertig

jaar vrij en verenigd.Geschiedenis van de VVD- partijorganisa-

tie.15 Monografieën over de partijen die in het hiertussen

gelegen tijdvak actief waren, zijn er niet. Vooral over de

rechtse variant binnen het liberalisme (Liberale Unie,

Bond van Vrije Liberalen,Economische Bond en Liberale

Staatspartij de Vrijheidsbond) is nog weinig bekend. Het

einde van deze onwetendheid is echter in zicht nu de his-

toricus P. van Schie, medewerker van de Teldersstichting,

een proefschrift over deze partijen voorbereidt.

De VDB,de organisatorische uitdrukking van het link-

se liberalisme, is relatief beter bedeeld.In 1991 verscheen
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bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk

bureau van de PvdA, De vrijzinnig-democratische traditie.16

In deze bundel werd de VDB tot leven gewekt door de

Bond te vergelijken met de liberale en sociaal-democrati-

sche partij ter rechter- en linkerzijde. Een studie die uit-

gaat van de VDB zelf en die ook aan zijn interne functio-

neren aandacht besteedt, ontbreekt echter nog altijd.

De overbrugging van de diepe kloof die er van ouds-

her bestond tussen het liberalisme en de sociaal-demo-

cratie door de formatie van het kabinet-Kok van V V D,

D66 en PvdA in de zomer van 1994, vormde voor de Te l-

dersstichting aanleiding tot de uitgave van de bundel Tu s-

sen polarisatie en paars.1 7 In een tiental art i kelen van histo-

rici en een enkele politicoloog wo rden de politieke en

ideologische verschillen die er tussen deze partijen en hun

voorlopers bestonden, b reed uitgemeten. Het ‘ p a a r s e ’

verleden komt opnieuw aan bod in Pa a rs in pers p e c t i e f .1 8

Monografieën over landelijke liberale partijorganisa-

ties zijn zoals reeds vermeld niet van stapel gelopen in de

afgelopen tien jaar. Wel verschenen enkele publicaties

waarin bepaalde politieke of organisatorische aspecten

van deze partijen centraal staan. In de dissertatie De

macht van het idee analyseert de politicoloog Van der List

de buitenlandse politiek die de VVD sinds haar oprichting

in 1948 heeft voorgestaan.19 De vaak moeizame verhou-

ding van de jongerenorganisaties van liberalen huize met

de moederpartijen wordt uitputtend beschreven door de

historica Braams-Beversluis in De Vrijzinnig-Democratische

Jongeren Organisatie en wat betreft de JOVD door Hab-

ben Jansen in De jonge liberalen.20 De geschiedenis van het

liberalisme in de provincie Groningen vanaf het midden

van de negentiende eeuw is vastgelegd onder de weinig

tot de verbeelding sprekende titel Het liberalisme in Gro-

ningen.21

P E R S O N E N

Het biografische genre is in de liberale geschiedschrijving

altijd populair geweest, veel meer dan partijgeschiedenis-

sen.Ook de afgelopen tien jaar is dit weer gebleken.Van

der List en Van Schie namen het initiatief tot Van T h o r b e cke

tot Telders.22 De redacteuren hopen ‘de kennis over het

Nederlandse liberalisme te vergroten door “tien toppers

van toen”,tien liberale kopstukken van voor 1940,te por-

tretteren’.23 De uitverkoren politici moesten niet alleen



doeners,maar ook denkers zijn - dat wil zeggen in ideo-

logisch opzicht interessant. De nadruk in de bundel ligt

- al weer - op de negentiende eeuw: van de tien behan-

delde politici lag slechts van twee het zwaartepunt van

hun werkzaamheid in het interbellum - namelijk de libe-

raal Telders en de vrijzinnig-democraat Marchant. Aan

deze laatste werd door de geschiedenisleraar Groene-

wold een zelfstandige biografie gewijd: H.P. Marchant

(1869- 1956).‘Le tigre néerlandais’. 24 Helaas blijven de psy-

chologische achtergronden van deze markante politicus

nogal onderbelicht.

In de prominentengalerij van voor de Tweede

Wereldoorlog ontbreekt de oud-liberale De Beaufort.

Deze was van 1897 tot 1901 minister van Buitenlandse

Zaken in het hierboven reeds genoemde kabinet-Pier-

son-Goeman Borgesius. Zijn dagboeken zijn in een

wetenschappelijke editie verschenen; degelijk ingeleid en

uitvoerig geannoteerd.25

De naoorlogse periode is in biografisch opzicht

tamelijk goed bedeeld geraakt in de jaren negentig.Van de

hand van de journalist Hoedeman verscheen Hans Wiegel

en het spel om de macht.26 Hiervoor interviewde hij poli-

tieke vrienden en vijanden van de voormalige VVD-leider,

die overigens in beide gevallen zowel binnen als buiten de

VVD te vinden waren.Tot de categorie vrienden behoor-

de Haya van Someren,in de tijd dat Wiegel in de VVD op

de troon werd gezet partijvoorzitter. Zij was de eerste

vrouw in Nederland die een dergelijke functie vervulde

en de tweede vrouwelijke fractievoorzitter in de senaat.

Haar levensloop werd in 1994 vastgelegd door de jurist

Van Zanen. 27 Evenals de biografie van Groenewold mist

deze studie psychologische diepgang.

In ieder geval niet tot de vrienden van Wiegel

behoort F. Bolkestein, de huidige politieke leider van de

VVD. Met zijn uitgesproken opvattingen domineert deze

al jaren het politieke debat in Nederland. Dit gegeven

vormde aanleiding tot het boekje Het brein van Bolke-

stein.28 Hierin staat niet de persoon van de VVD-leider

centraal, maar zijn denken: het tracht ‘een getrouwe

weergave’ te geven van de politieke filosofie van Bolke-

stein.In de liberale historiografie is het eigenlijk voor het

eerst sinds aartsvader Thorbecke dat aan een liberale lei-

der een soort intellectuele biografie wordt gewijd.Deze

eer wordt Bolkestein uit onverdachte bron bewezen:de
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uitgever is SUN vroeger voluit Socialistiese Uitgeverij

Nijmegen geheten.

Naast deze boeken over liberalen verschenen er nog

twee autobiografieën.De beminnelijke diplomaat en his-

toricus Van der Klaauw schreef zijn memoires onder de

titel Diplomatenleven.29 Hij trad als minister van Buiten-

landse Zaken in het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981)

in de voetsporen van de hierboven genoemde De Beau-

fort. Van een dynamischer leven getuigen de herinnerin-

gen van Joekes,Tweede-Kamerlid voor de VVD van 1963

tot 1989.30

B A L A N S

De afgelopen tien jaar is de geschiedkundige interesse

voor het liberalisme behoorlijk toegenomen. Enerzijds

was dit een autonome ontwikkeling. De groeiende

belangstelling van academische zijde voor met name het

eind-negentiende-eeuwse liberalisme was niet gestuurd

door van bovenaf opgelegde onderzoeksprojecten, maar

vooral het gevolg van de fascinatie van individuele onder-

zoekers voor dit onderwerp.Anderzijds heeft ook de Tel-

dersstichting bijgedragen aan het stijgende aantal histori-

sche publicaties over het liberalisme. Niet alleen is een

van haar medewerkers op een onderwerp in deze sfeer

gepromoveerd (en is een andere daar momenteel mee

bezig), ook heeft deze ‘wetenschappelijke instelling ten

behoeve van de VVD en het liberalisme’ het voortouw

genomen tot de uitgave van diverse bundels.

Het feit dat de aan de VVD gelieerde Te l d e r s s t i c h t i n g

als één van de gangmakers fungeert van de geschiedschrij-

ving van het liberalisme, zou een risico met zich kunnen

m e e b re n g e n . Zoals in het begin van dit art i kel al is gezegd,

was deze geschiedschrijving lange tijd een liberaal onder-

o n s j e,waarin de objectiviteit niet zelden de nodige krassen

o p l i e p. Een actief optreden van het liberale we t e n s c h ap p e-

l i j ke bureau op dit terrein zou deze traditie kunnen

b e s t e n d i g e n . De onder auspiciën van de Te l d e r s s t i c h t i n g

verschenen bundels tonen echter aan dat deze vrees mis-

plaatst is.Dit blijkt al direct uit de keuze van de auteurs. D e

meeste aangetro k ken historici (en politicologen) zijn niet

uit liberale kring afko m s t i g . Zij die dat wel zijn - vaak de

reeds eerder vermelde twee medewe r kers van de Te l d e r s-

stichting - weten op vanzelfspre kende wijze politieke vo o r-

keur en we t e n s c h ap p e l i j ke activiteit te scheiden.



In het afgelopen decennium was de geschiedschrijving

van het liberalisme niet meer in de eerste plaats het

speelterrein van liberalen. Zij is volwassen geworden: de

wetenschap ging zich meer met het onderwerp bemoei-

en en de ‘partijdige’ trekjes van weleer zijn min of meer

verdwenen. Eén karakteristiek is echter ongewijzigd

gebleven: de politieke partij is nog altijd een onderge-

schoven kind in de liberale historiografie.Terwijl de afge-

lopen jaren niet minder dan vier monografieën over het

CDA verschenen (die over de ARP en de KVP niet mee-

gerekend),twee over de SDAP en PvdA en één over de

inmiddels ter ziele gegane CPN,gebeurde er zoals gezegd

op liberaal terrein in feite niets.

Wellicht dat Liberalen onder één dak, het boek dat

oud-Commissaris der Koningin Vonhoff over de VVD

schrijft en dat in januari 1998 bij het vijftigjarige bestaan

van de partij wordt gepresenteerd, hierin verandering

brengt.Een boek van een liberaal voor liberalen,dat wel.

Maar dat deze studie in deze oude, vervagende historio-

grafische traditie zal passen, lijkt echter niet goed denk-

baar; hopelijk weet de auteur opnieuw ‘het gelijk der ket-

ters’ aan zijn zijde.31
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