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Een Vergeten Hoofdstuk? 
over de geschiedschrijving van het liberalisme 

G. Voerman* 

Inleiding 
De geschiedschrijving van het Nederlandse liberalisme na Thor
becke draagt enkele bijzondere kenmerken. In de eerste plaats 
vertoont zij, vergeleken met andere politieke stromingen, sporen 
van langdurige verwaarlozing- met name wat de 20e eeuw betreft. 
Zeker in verhouding tot de socialistische partijen konden de 
liberale slechts op matige aandacht vanuit het historische métier 
rekenen. Hiermee samenhangend geldt als tweede bijzonderheid 
dat deze geschiedschrijving grotendeels een liberale aangelegen
heid is geweest. Op zichzelf is het geen opmerkelijk verschijnsel 
dat een politieke stroming mede door sympathisanten wordt ge
boekstaafd. 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. 
In deze bijdrage zal nader worden ingegaan op deze "eigenaar
dige" trekjes. Eerst komt de veronachtzaming van het liberalisme 
als politieke stroming (het samenstel van ideologie, politici, par
tijen en achterban) in het historisch onderzoek aan de orde. 
Vervolgens worden mogelijke verklaringen daarvoor geboden. 
Daarna wordt stilgestaan bij de wijze waarop liberalen het "libe
rale" verleden vastleggen. Met de hoopvol stemmende toegeno
men belangstelling voor de geschiedenis van het liberalisme in de 
afgelopen jaren zal worden geëindigd1• 

Onontgonnen terrein 
Het liberalisme in Nederland heeft. zoals gezegd, lange tijd met 
uiterst geringe aandacht vanuit de historisch-wetenschappelijke 
hoek genoegen moeten nemen. De figuur Thorbecke, aartsvader 
van het Nederlandse liberalisme, vormthierop de uitzondering die 
de regel bevestigt Van de geestelijke vader van de grondwet van 
1848 ging een aantrekkingskracht uit op historici van sterk uit
eenlopende politieke pluimage. Naast- vanzelfsprekend -liberale 
auteurs als Col~nbrander en C.W. de Vries heeft bijvoorbeeld ook 
de marxistische historicus Romein zich met deze staatsman 
beziggehouden2• 

Het "post-Thorbeckeaanse" liberalisme daarentegen lijkt in het 
vergeetboek te zijn geraakt Dat wordt in één oogopslag duidelijk, 
wanneer men de bibliografische overzichten op het gebied van 
(partij-)politieke geschiedenis beziet De historicus A .A. de Jonge 
stelde in 1976 in een dergelijke inventarisatie vast dat "de stand 
van de geschiedschrijving betreffende de vrijzinnige (liberale en 
vrijzinnig-democratische) partijen ... zo miniem (is), dat zij in 
enkele alinea's verteld kan worden"3• In zijn overzicht kwam hij 
niet verder dan de vermelding van vier titels van werken van 
wetenschappelijke aard, een schamel aantal". De politicoloog Lip
schits wees in een reactie op belangrijke omissies in de op
sommingvan De Jonge5. In zijn aanvulling, die trouwens ook niet 
geheel volledig was, had hij ongeveer vijfenveertig titels bij elkaar 
gesprokkeld (waaronder het kwartet van De Jonge). Naast (circa 
tien) bronnen vermeldde Lipschits hoofdzakelijk biografieën over 
Thorbecke (eveneens tien) en over andere vooraanstaande libera
len (inclusief memoires circa vijftien) en enkele gedenkboeken -
geschriften die door De Jonge bewust buiten beschouwing waren 
gelaten. 

Tien jaar later scheen er nog niet veel te zijn veranderd. In het in 
1987 verschenen historiografische overzichtswerk De LaaJste 
tijd", waarin uitgebreid de stand van de geschiedschrijving over 
protestantisme, katholicisme en socialisme werd weergegeven, 
kwam het liberalisme zonder opgaaf van redenen niet voor. Door 
de Groninger historicus Kossmann werd dit geenszins als een 
gemis gezien, aangezien er over het liberalisme toch niet zoveel 
was verschenen7 • 

Oorzaken geringe belangstelling 
Voor de povere geschiedschrijving van het "post-Thorbeckeaan
se"liberalisme zijn zowel de beroepshistorici als de liberalen zelf 
aansprakelijk. Veel minder dan andere politieke stromingen heeft 
men zich in liberale kring met de eigen politieke afkomst bezig
gehouden. Het kenneli J"ke gebrek aan belangstelling voor het eigen 
verleden wordt door De Jonge in verband gebracht met het feit dat 
de "Partij" voor liberalen veel minder betekende dan voor bij
voorbeeld anti-revolutionairen of communisten8• Deze verklaring 
hangt op haar beurt echter weer nauw samen met het feit dat het 
liberalisme geen emancipatiebeweging (meer) was. De tweede 
helft van de 19e eeuw was het tijdperkvan de liberale dominantie, 
waartegen de zich maatschappelijk achtergesteld voelende con
fessionelen en socialisten hun strijd voor gelijkberechtiging 
voerden. Door de bijdrage die daarmee geleverd kon worden aan 
de vorming en legitimering van de eigen identiteit stond bij deze 
groeperingen de geschiedschrijving in belangriJlee mate in dienst 
van de emancipatie. De behaalde successen werden geboekstaafd, 
zodat de achterban er kracht aan kon ontlenen. 

Eendergelijke impuls moesten de liberalen ontberen. V oor hun 
was geschiedschrijving geen pepmiddel, maar eerder het tegen
deel. Na een glorietijd die totongeveer 1900 duurde, raakten zij op 
het politieke vlak in toenemende mate in het defensief door de 
opdringende anti-revolutionairen, katholieken en sociaal-demo
craten. De liberale stroming werd daardoor wellicht een onaan
trekkelijk onderzoeksobject. Een beschrijving van een opwaartse 



beweging van machtsontplooiing en succes bekoort - zeker 
geestverwanten - nu eenmaal meer dan het vastleggen van een 
proces van machtsafkalving. Waar de 19e eeuw als het liberale 
hoogtij zich nog op enige belangstelling uit eigen kring mag 
verheugen9, is de liberale neergang in de eerste helft van de 20e 
eeuw in feite nog een onbeschreven blad. 

Het beeld van de liberale "loosers" heeft niet alleen- voorstelbaar 
- sympathisanten afgeschrokken, maar was kennelijk ook weinig 
attractief voor professionele historici10• Ter verklaring van deze 
"blinde vlek" is wel gewezen op de diffuse, gedesorganiseerde 
staat waarin het liberalisme na 1900 geraakte. De veelheid aan 
partijvorming zonder werkelijk dominerende personen op het 
terrein van ideologie en alledaagse politiek had volgens de ge
schiedkundige De Rooy, die zich onder meer bezig heeft gehou
den met de vooruitstrevende liberalen rond de eeuwwisseling, het 
"voor de historicus .. . onaangename gevolg dat het beeld al 
vergruisd is voordat het is opgebouwd"11 • 

Of de historicus zo snel terugdeinst voor het op het eerste 
gezicht amorf aandoende karakter van zijn onderzoeksobject, is 
discutabel. De vraag naar het voorhanden zijn van "ruw" materiaal 
is voor het onderzoek belangrijker. Juist in dit opzicht is het met 
het liberalisme droevig gesteld, althans wat de archivalia betreft. 
Zowel de archieven van de Liberale Unie (LU) en de Liberale 
Staatspartij "de Vrijheidsbond" (LSP), als van de Vrijzinnig De
mocratische Bond (VDB) zijn in de Tweede Wereldoorlog ver
loren gegaan. Het archief van de LU was eerder al, in de jaren na 
de totstandkoming van de LSP in 1921, verdwenen. Aan het begin 
van de jaren dertig werd een aanzienlijk deel ervan weer 
teruggevonden, waarna Van der Mandele er voor zijn dissertatie 
over het 19e eeuwse Nederlandse liberalisme gebruik van heeft 
kunnen maken12• Het archief van de LSP -met daarin de stukken 
van de LU, naar mag worden aangenomen- werd na het verbod 
van deze partij op 5 juli 1941 door de Duitse bezetters in beslag 
genomen. "Waarschijnlijk is alles naar Duitsland overgebracht en 
daar door bombardementen verloren geraakt", aldus A.W. Ab
spoel, voormalig secretaris van de LSP-afdeling Amsterdam13• 

Het archief van de VDB lijkt eenzelfde lot beschoren te zijn 
geweest14• 

Het grote hiaat in de niet-gedrukte bronnen uit de partij-keuken 
wordt slechts ten dele gecompenseerd door persoonlijke archieven 
- die daarenboven bijzonder ongelijk over de links- en rechtsli
berale stroming verdeeld zijn. "Liberalen schijnen zichzelf niet 
belangrijk genoeg te vinden om archieven na te laten", zo opperde 
Van Esveld. voorzitter van het Curatorium van de Prof.Mr. B.M. 
Teldersstichting aan het begin van de jaren zeventig wat gechar
geerd15. De al eerder aangehaalde Van Rooy wijst verder nog op 
het vaak "teleurstellend onpersoonlijke" van deze privé-collecties. 
Hierin zou eveneens een oorzaak liggen voor de flauwe belang
stelling, want "niets menselijks is historici vreemd: zij loeren 
graag door Clio's sleutelgat en ze zien niet veel bij de liberalen"16• 

Om nu de geringe aandacht voor het liberalisme uitsluitend te 
verklaren uit het in beperkte mate voorhanden zijn van archief
materiaal, zou een dooddoener zijn. De rijkdom aan gedrukte 
bronnen- dagbladen, partijperiodieken, brochures, et cetera- zou 
deze leemte immers kunnen compenseren. Ook het- toegankelijke 
- archief van de VVD heeft niet tot een storm van publikaties 
geleid. 

Liberalen onder elkaar 
Door de afwezigheid van de beroepshistorici hebben de liberalen 
de liberale geschiedschrijving als het ware gemonopoliseerd. Het 

merendeel van wat er tot nu toe is verschenen, is van liberale 
herkomst. Opvallend hierbij is dat de beoefening van het biogra
fische genre wordt geprefereerd boven het schrijven van partij
geschiedenissen. Deze voorkeur voor het individu boven de par
tijorganisatie weerspiegelt de ideologische afkeer van organisatie 
die het liberalisme lange tijd parten heeft gespeeld. Ook waar de 
persoon niet het vertrekpunt is, blijkt deze voorkeur. Als Vonhoff 
het liberalisme in het interbellum beschrijft, gaat het meer over de 
"zindelijke burgerheren" danover de LSP (ende VDB). Hetzelfde 
geldt voor de geschiedenis van het 19e eeuwse liberalisme van 
Van Riel, waarin de door Van Riel zeer bewonderde Thorbecke 
centraal staat; aan de prille liberalepartijvorming (na 1885) wordt 
vrijwel geen letter besteed17• 

Een ander kenmerk is een zekere mate van "partijdigheid" die in 
de liberale geschiedschrijving doorklinkt Het "denkende deel der 
natie" doet hierin overigens niet onder voor andere politieke 
stromingen. Dat geestverwantschap weleens eenkritische kijkkan 
belemmeren, wordt met name in verschillende biografieën over 
vooraanstaande liberale persoonlijkheden gedemonstreerd. Zo 
beschreef de parlementair journalist en vrijzinnig-democraatVan 
Raalte het leven van Bos, kamerlid voor de VDB en "nationale 
figuur en staatsman van formaat", als dat van een heilige18• In de 
aaneenschakeling van loftuitingen is geen plaats voor een wan
klank. 

Wat zich bij Van Raalte moeiteloos tussen de regels laat lezen 
werd expliciet vermeld in de biografievan Oud, één der oprichters 
van de VVD. De auteur, Vonhoff, deelde openlijk mee "een 
oprecht bewonderaar" van zijn hoofdpersoon te zijn19• Hoewel 
Vonhoff ook oog heeft voor de menselijKe trekjes van Oud, is het 
beeld dat hij van zijn held schetst niet van hagiografische smetten 
vrij. 

In de recentelijK verschenen dissertatie over Stikker, de andere 
"founding father" van de VVD, vervalt biograaf Westers, enige 
tijd als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Telders
stichting, in dezelfde gewoonte als zijn voorgangers20• Zijn 
proefschrift laat zich dientengevolge lezen als Stikkers success
story. 

Deze opsomming is eenvoudig aan te vullen21 en beperkt zich 
niet alleen tot biografieën. Zo weet de liberaal angehauchte Van 
der Mandele niet altijd zijn preferenties te verhullen. Van Riel is 
in zijn monografie z6 prominent aanwezig, dat de bezorger ervan, 
de liberale historicus J.G. Bruggeman, het bij vlagen sterk 
autobiografisch" noemt22• Zelfs het degelijKe en consciëntieuze 
proefschrift van de liberale Taal23 -jarenlang bestuurslid van de 
VVD-afdeling Leeuwarden - ontkomt niet geheel aan dit ver
schijnsel. Naar aanleiding van kwalificaties als "volbloed
liberaal" en "liberaal-in-merg-en-been" die Taal sommige van zijn 
hoofdrolspelers toedicht, merkte recensent Bornewasser op, dat 
"zo nu en dan ... het ideologisch-liberale bloed van de auteur 
(kruipt) waar het historisch-wetenschappelijk moeilijk kan 
gaan"24• Toch valt dit in het niet bij de imposante prestatie van 
Taal, die dertig jaar politiek liberalisme op nauwgezette wijze in 
kaart heeft gebracht en daarmee een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd tot het vastleggen van de historie van het Nederlandse 
liberalisme. 

Tot slot 
Tot slot nog een opmerking over de bijzondere wijze waarop door 
enkele liberale auteurs de totstandkoming van de VVD wordt 
beschreven. De neiging bestaat om deze gebeurtenis op te vatten 
als de hereniging van de liberale stroming na de scheiding der 
geesten van 1901 tussen LU en VDB. Met name door Westers 



wordt daarbij gewezen op de continuïteit tussen LSP, Partij van de 
Vrijheid (PvdV) en VVD. De vrijzinnig-democraten worden in 
deze gedachtengang impliciet beschouwd als verloren zonen die 
uiteindelijk weer op hun schreden terug zijn gekeerd. Anderen als 
Vonhoff zien de oprichting van de VVD daarentegen als een 
nieuwe start; de eenwording van de Nederlandse politiek-vrijzin
nigen hield een duideliJKe breuk in met het vooroorlogse, conser
vatief ingestelde liberalisme van de LSP. Beide interpretaties zijn 
ondanks hun verschillen nogal "annexionistisch". Zij zien over het 
hoofd dat de VDB in overgrote meerderheid had besloten op te 
gaan in de PvdA en dat maar weinig vrijzinnig-democraten Oud 
uit de PvdA naar de VVD zijn gevolgd. Deze kleine groep wist uit 
de onderhandelingen met de VVD wèl onevenredig grote resul
taten te boeken, hetgeen de mate van continuïteit tussen VVD en 
LSP en PvdV nuanceert, maar ook weer niet tot nul reduceertl5• 

Kentering 
In de historische belangstelling voor het liberalisme kwam dit 
decennium een kentering. Nadat het als studie-object aan de 
universiteiten lange tijd "not done" was - "emancipatorische" 
groeperingen als de arbeiders- en later de vrouwenbeweging 
eisten sinds de jaren zestig het leeuwedeel van de aandacht op -
houden tegenwoordig zowel studenten als onderzoekers zich meer 
met het liberalisme bezig. Mogelijk is de - het individualisme 
welgezinde - tijdsgeest hieraan debet. De ontwaakte interesse is 
echter eveneens het gevolg van de herdenking van bepaalde 
gebeurtenissen. In de jaren tachtig is dan ook het een en ander 
verschenen. Proefschriften van Taal en Westers, het boek vanVan 
Riel, een themanummer van LEF (het kaderblad van de JOVD) in 
1985, met daarin artikelen van verschillende historici over hon
derd jaar liberale partijvorming26, en dit jaar- ter gelegenheid van 
het veertigjarig bestaan van de VVD - Kopstukken van de hand van 
liberale auteurs en Veertig jaar vrij en verenigd - over de organi
satorische geschiedenis van de VVD- door drie medewerkers van 
het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
(DNPP). Daarnaast komt ook in de politicologie het liberalisme 
wat meer in de belangstelling27• Uit dit - geenszins volledige -
overzicht blijKt dat het liberalisme zich langzaam maar zeker wat 
weet te ontworstelen aan haar langdurige stiefmoederlijke he-

handeling. V oor zelfgenoegzaamheid is echter nog geen reden. Op 
het DNPP is momenteel een bibliografie van het Nederlandse 
liberalisme in voorbereiding. Inclusief gedrukte bronnen en 
dergelijke28 zal dit overzicht uit hooguit ongeveer honderd titels 
bestaan. Vergeleken met een bibliografie van het Duitse libera
lisme, die niet minder dan 1.350 titels bevat van alleen al secun
daire literatuur29, een zeer magere score! Voorlopig blijft er dan 
ook werk aan de winkel. 

Noten 
1. De -minieme - geschiedschrijving over D66, die zich al een aantal jaren 
als "links-liberale" partij presenteert en in 1986 als waarnemer tot de 
Liberale Internationale is toegelaten, blijft hier buiten beschouwing. 
2. T. Colenbrander, "De jeugd van Thorbecke", in: Histor~ tm leven, Dl. 
11, Amsterdam, 1915; C.W. de Vries, De onge/cende Thorbec/ce, Am
sterdam, 1950; J. Romein, "Johan Rudolf Thorbecke: politicus zonder 
frase", in: J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving: Nederlandse 
gestalten uit zes eeuwen, Amsterdam, 1976, pp. 649-674. Uiteraard is 
deze opsomming verre van volledig; er zijn tientallen boeken en artikelen 
aan Thorbecke gewijd. 
3. A.A. de Jonge, "Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke 
partijen", in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Gesch~denis der 
Nederlanden, 1976, pp. 94-105, p. 99. 
4. Met enige tegenzin nam De Jonge in dit viertal op HJ.L Vonhoff, De 
zindelijlee burgerheren: een halve eeuw liberalisme, Baarn, 1965. Het 
bevat "meer documentatie .. . dan eigen historische visie", aldus De Jonge. 
Zienoot 3. 
5. I. Li.pschits, "Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke par
tijen: reactie en aanvulling", in: Bijdragen en Mededelingen betreffende 
de Geschiedenis der Nederlanden , 1976, pp. 455-488. 
6. P. l..uykx en N. Bootsma (red.), De laatste tijd: gesch~dschrijving over 
Nederland in de 20e eeuw, Utrecht, 1987. 
7. Recensie van De laatste tijd door E.H. Kossmann, in: Bijdragen en 
Mededelingen betreffende de Gesch~denis der Nederlanden, 1988, 
pp. 237-241, p. 239. 
8. Zie noot 3, p. 104. 
9. Toch valt de aandacht voor deze glorieperiode ook tegen. Wellicht 
hangt dit samen met het feit dat het liberalisme zelfs in de tweede helft van 
de 19e eeuw geen duidelijk herkenbaar gezicht had. Zo ziet Daalder de 
sterkte van het toenmalige liberalisme "eher in der Kontrulle der Macht 
anderer ... als in der Fähigkeit, ihre eigenen Willen oder ihre eigenen Leute 
durchzusetzen". H. Daalder, "Niederländische Liberale im 19. Jahrhun
dert- eine hemchende, aber unorganisierte Minderheit", in: H.W. vonder 
Dunk en H. Lademacher (red.), Auf dem Weg zum modernen Parteien
staat: zur Entstehung, Organisation und Strulctur politischer Parle~n in 
Deutschland und den N~derlanden, Melsungen, 1986, pp. 37-58, p. 54. 
10. Zie bijvoorbeeld P. de Rooy, Darwin en de strijd langs vaste lijnen, 
Nijmegen, 1987, p. 13, die de geringe aandacht voor de liberalen in eente 
aanleg veridaart uit het feit dat lij verliezen zijn: "Over hen is geen 
verhaal te vertellen van glorieuze machtsópbouw, zoals over de confes
sionelen en socialisten, maar van gestaag afkalven van politieke macht". 
Afdoende is deze veridaring niet, gezien op de aandacht voor het verval 
van de confessionele machtsposities in de jaren zestig en zeventig. 
11. Zie noot 10. 
12. K.E. van der Mandele, Het liberalisme in Nederland: schets van de 
ontwilc/celing in de negent~nde eeuw, Arnhem, 1933, p. 125. 
13. A.W. Abspoe1, "Professor Telden in de politiek", in: Levensbe
schrijving van Prof Mr. BM. Telders, Den Haag, 1972, p. 121. Niet alles 
is verloren gegaan: stukken betreffende de LSP bevinden zich op het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in Gro
ningen en in het op het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag 
gedeponeerde partijarchief van de VVD. Ook van de voorlopen van de 
LSP, de LU en de Bond van Vrije Liberalen, is nog het één en ander 
overgebleven. Zie voor een overzicht van de liberale archivalia de in 1989 
te verschijnen bibliografie betreffende het Nederlandse liberalisme (zie 
noot 28). 



14. Ook van archivalia betreffende de VDB is wat bewaard gebleven, zij 
het uitsluitend in persoonlijke archieven. Zie bijvoorbeeld de archieven 
van H.L. Drucker, D. Bos, H.P. Marchant en A.M. Joekes in het ARA te 
Den Haag, en het archief van Schilthuis op het DNPP in Groningen. 
15. N.E.H. van Esveld, "Voorwoord", in: Levensbeschrijving van 
ProfMr. B .M. Telders, p. 7. 
16. Zie noot 10. De Rooy wijst er verder op dat inzicht in de persoonlijke 
geschiedenis kan bijdragen tot een beter begrip van de politieke opstel
ling. 
17. H. van Riel, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de J9e 
UIIW. Bezorgd door J.G. Bruggeman, Assen, 1982. 
18. R. van Raalte, Dr. D. Bos: leven en werlcen van een Nederlands 
staatsman, Assen, 1962, p. 274. 
19. HJ.L. Vonhoff, Bewegend verleden: een biografiSche visie op 
prof .mr. P J . Oud, Alphen aan den Rijn, 1969, p. 153. 
20. M.F. Westers, Mr. D .V . Stiklcer en de na-oorlogse reconstructie van 
hetliberalisme in Nederland, Amsterdam, 1988. Zie voor een bespreking 
van dit boek de recensie van schrijver dezes in: Intermediair, 24 (1988), 
15 (15 april), pp. 45, 47. 
21. Zo ontkomen ook in de recent verschenen bundel Kopstulclcen van de 
WD (Houten, 1988) enkele auteurs niet aan het steken der loftrompet. 
22. Aldus bezorger J.G. Bruggeman, eveneens van liberalen huize, in: 
Liberaal Reveil, 1982, no. 4, p. 53. 
23. G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872 - 1901, Den Haag, 
1980. 
24. Recensie van J.A. Bornewasser van Liberalen en Radicalen, in : 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlan
den, 1985, p. 309. 

25. Zie Ruud Koole, Paul Lucardie enGerrit Voerman, 40 jaar Vrij en 
Verenigd: geschiedenis van de WD-partijorganisatie, Houten, 1988, pp. 
59-60. 
26. Honderd jaar liberale partijvorming 1885 - 1985, Themanummer 
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28. In dit aantal zijn inbegrepen enkele voorname bronnen voor de 
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* Drs. G. Voerman is als historicus verbonden aan het Docu
mentatiecentrumNederlandse Politieke Partijen van de Rijksuni
versiteit Groningen. 

Er was al eens eerder een Liberaal Bestek 

I 

A.D.H. Huysman* 

V oor de tweede maal in de geschiedenis van de 40-jarige VVD is 
aan de achterban een "Liberaal Bestek" gepresenteerd. Het eerste, 
Liberaal Bestek 1962, kreeg als hoofdkop mee: "De grote lijnen 
van het hedendaagse Liberalisme", ondertitel: "Standpuntbepa
ling van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie." Voorjaar 
1988 is "Liberaal Bestek '90" als een steen in de toch al roerige 
politieke vijver gevallen: heel duidelijk een discussiestuk. Daarop 

wijst al de prikkelende ondertitel: "Een kartSrijke toekomst -
verantwoorde vriJheid". 

Waarom in deze twee gevallen voor dat ambitieuze woord "be
stek" is gekozen en ruet voor het veel neutralere "Liberaal Mani
fest", of iets dergelijks, waarmee men andere jaren voor de dag is 
gekomen? De term "bestek" heeft meerdere betekenissen. In 
scheepvaarttaal is ermee bedoeld het bepalen van de positie van 
een schip, nodig om vanuit die wetenschap de koers te bepalen. 
Ook een term uit de bouwwereld: "omschrijving en tekening van 
een uit te voeren werk met alle inlichtingen omtrent de uitvoering 
ervan, de kosten, enz." (Koenen-Endepols). Daarmee is de totaal 
verschillende aanpak van de twee bestekken in alle simpelheid 
getekend. 

Anno 1962 koos de VVD voor de positiebepaling. Ook toen was 
het een discussiestuk - bij afname van 500 of meer exemplaren 
kregen de afdelingen een forse korting. Maar voor de tien cents 
had men dan ook een gedegen uiteenzetting van de grondslagen 
van de VVD, plus twee paginagrote portretten van de heren Oud 
en Van Riel, voorzitter en ondervoorzitter van de partij. Een 
standpuntbepaling - geen koersbepaling. Die werd in die jaren 
uitgezet door fracties en partijbestuur -··-- dezelfde namen dus! 

Waarom was er juist in datjaar '62 behoefte aan zo'n positiebe
paling? Het liberale weekblad "Vrijheid en Democratie" daarover 
op 20 december 1962: "Het werd in de dagelijkse besturen der 
Kamercentrales noodzakelijk geacht aan de heersende onrust 
(binnen de partij - ADHH) het hoofd te bieden door een vemieu-
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