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Voor de niet-confessionele kiezer in 
Nederland vormen PSP en VVD de 
meest extreme keuzemogelijkheden; 
in een schaal van 1 = uiterst links 
tot 10 = uiterst rechts geven PSP
kiezers zichzelf gemiddeld 2,4 en 
VVD-kiezers zichzelf 7,2 punten. 
Nu zeggen de Fransen 'les 
extrèmes se touchent' - zouden de
ze uitersten ook iets gemeen heb
ben? 
Omstreeks het begin van dit jaar 
gaven beide partijen een boek uit 
met biografische schetsen en inter
views, naar aanleiding van hun 
dertig- respectievelijk veertigjarig 
bestaan. Vergelijkt men de twee 
bundels, dan vallen meteen enkele 
verschillen op. En dan doel ik niet 
op de vorm: beide boeken zien er 
goed verzorgd uit en zijn rijk met 
foto's geïllustreerd. Ook aan het 
feit dat de PSP glanzend en de 
VVD dof papier gebruikt, zou ik 
niet veel betekenis willen hechten -
de VVD heeft weliswaar de laatste 
jaren veel doffe ellende meege
maakt, maar het gaat te ver om de 
PSP een zoveel glansrijker verleden 
toe te dichten. Dat doet het PSP
boek dan ook niet. De PSP-ers be
zien hun partij en zichzelf juist op
vallend kritisch en met distantie, 
terwijl de VVD-ers de plooien in 
hun geschiedenis zoveel mogelijk 
gladstrijken. 
Dat hangt misschien samen met de 
keuze van de auteurs en van hun 
onderwerpen. De kopstukken van 
de VVD zijn geselecteerd naar een 
streng institutioneel criterium: alle 
voorzitters van de partij en van de 
fracties in Eerste en Tweede Kamer 
en in het Europees Parlement tus
sen 1948 en 1988 komen aan bod 
(behalve de zittende). De meeste 
schetsen zijn geschreven door bijna 
even prominente partijgenoten die 
affiniteit voelden met de kopstuk
ken in kwestie, slechts enkele door 
een betrekkelijke buitenstaander, 
zoals de oud-redacteur van Elseviers 
Magazine, Lafort. De auteurs van 
de PSP-bundel zijn eveneens lid of 
sympathisant van die partij, maar 
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schreven meer vanuit hun histori
sche of politicologische achtergrond. 
Zij kozen niet alleen kopstukken, 
maar ook 'doorsnee'-partijleden in 
gemeenteraden, vertegenwoordigers 
van bepaalde stromingen en oud
leden die de partij om verschillende 
redenen de rug toekeerden. Deze 
selectie is moeilijk op objectieve 
gronden te maken en dus aanvecht
baar. Zo miste ik bijvoorbeeld Huib 
Riethof, niet alleen als vertegen
woordiger van wat ik de 
reformistisch-marxistische stroming 
zou willen noemen, maar ook als 
een van de weinige wethouders die 
de PSP gekend heeft - en zodoende 
een zeer omstreden figuur binnen 
de partij. Niettemin levert de keuze 
van de redactie een boeiende dwars
doorsnee van pacifistisch-socialis
tische ervaringen op. 
De werkwijze van de PSP-auteurs 
verschilt nogal van die der VVD
ers. De VVD-redactie liet haar au
teurs volledig vrij, zodat hun bijdra
gen ver uiteenlopen in stijl, omvang 
en kwaliteit. Auteurs als partij
secretaris Van den Berg en Com
missaris der Koningin Vonhoff ver
loochenen hun historische achter
grond niet in hun doorwrochte por
tretten van Van der Pols, Oud en 
Toxopeus; de oud-journalist Lafort 
biedt de lezer een kijkje in de poli
tieke keuken van Nijpels en Kor
thals Altes, laatstgenoemde doet dat 
zelf ook in zijn portret van Haya 
van Someren; Bruggeman schrijft 
een boeiend maar fragmentarisch 
essay over Van Riel; anderen echter 
geven slechts een droge opsomming 
van feiten (zoals Westers over Stik
ker en Molenaar) of alleen een 
handvollosse impressies (Thalham
mer over Geertsema). De redactie 
verdedigt haar tolerantie nogal mak
kelijk met een beroep op liberale 
principes. Zij zou de strakke richt
lijnen van de PSP-redactie ongetwij
feld als socialistisch dirigisme en 
knevelarij afdoen- maar zou dan 
moeten toegeven dat die in dit ge
val tot gemiddeld hogere prestaties 
en betere produkte11 leidt! 
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Conformisme en kritisch 
individualisme 
De auteurs van Onstuimig maar ge
duldig- tegelijkertijd redacteuren
hebben iets meer pretenties: ze noe
men hun studie weliswaar niet we
tenschappelijk maar wel een vorm 
van 'oral history' die 'de toets der 
kritiek kan doorstaan' (blz.9). Wel
ke kritiek, dat laten ze in het mid
den. Als socioloog/politicoloog kan 
ik hun gestructureerde vragenlijst 
wel waarderen; als nieuwsgierig le
zer had ik soms wel iets meer willen 
weten over de geïnterviewde perso
nen. Die blijken zonder uitzonde
ring boeiende lieden, heel vaak 
non-conformistische dwarskoppen 
die zich met of zonder strijd los 
wisten te maken van hun milieu en 
op grond van idealen of principes 
voor de PSP kozen. Opvallend veel 
van hen waren van huis uit protes
tants-christelijk, sommigen 
burgerlijk-liberaal of sociaal
democratisch. Zelfs de twee die 
PSP-stemmende ouders hadden, 
kwamen met hun milieu in moeilijk
heden- de een toen hij dienst wei
gerde en actief werd in de homobe
weging, de ander omdat hij de PSP 
te lief en te futloos vond. 
Merkwaardig genoeg komt dit kriti
sche individualisme onder de VVD
ers nauwelijks voor. Zoutendijk, via 
D66 pas laat bij de VVD terecht 
gekomen en meteen in de Eerste 
Kamer gekozen, noemt zich welis
waar een individualist, maar geeft 
zelf toe: 'Achteraf ben ik verbaasd 
hoezeer ik me toch geconformeerd 
heb' (blz.l61). Geertsema mag af 
en toe zijn partij wat provoceren, 
maar blijft daarbij trouw aan partij
program en partijcultuur. Thalham
mer merkt over hem op: 'Gevolg 
van zijn handelen is voor vele ande
re liberalen tot de dag van vandaag 
- anderen, die minder prominent en 
veelal beduchter V(!n aard zijn- dat 
zij de mogelijkheid kregen in de 
VVD, de JOVD en daarbuiten 
meer voor hun eigen mening uit te 
durven komen. Geertsema had het 
immers ook gezegd.' (blz.83) Dus 
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durfden zij anders niet voor hun ei
gen mening uit te komen - en dát 
in een liberale partij! 
Ook Geertsema's tegenvoeter ter 
rechterzijde, Van Riel, wist de par
tijtop af en toe de gordijnen in te 
jagen, maar bleef loyaal en bereid 
zich weer te conformeren. Geen van 
de kopstukken heeft echt met zijn 
of haar milieu hoeven breken - be
halve misschien Nijpels. Nu kent 
zelfs de VVD wel rebellen die bij
voorbeeld uit een rood nest ont
snapten- Vonhoff en Joekes bij
voorbeeld - maar die bleven figuren 
op het tweede plan. 
Hiermee wil ik niet beweren dat de 
VVD een soort ouderwetse CPN is, 
waar iedereen zich aan de partijlijn 
conformeert. Dat beeld past mis
schien wel bij de VVD in de jaren 
vijftig - trouwens ook bij de PvdA 
in die tijd - maar beslist niet in de 
jaren tachtig. VVD-leden stellen 
wel degelijk kritische vragen aan 
hun kopstukken en stemmen ook 
voorstellen van hun partijbestuur 
weg. Discussies en conflicten gaan 
echter om personen of om details 
van het program, zelden om begin
selen of ideologische kwesties. Die 
kwesties komen dan ook in Kop
stukken nauwelijks voor; in Onstui
mig en geduldig wel, als pacifistisch
socialisten uitleggen waarom ze tot 
de partij toetraden of er weer uit
stapten. VVD-ers doen dat niet: die 
vinden hun lidma~tschap meestal 
vanzelfsprekend, vanuit hun liberale 
achtergrond; en ze geven het waar
schijnlijk niet zo gauw op. Gruijters 
lijkt een uitzondering, maar die 
wordt alleen indirect vermeld. 
Zo kan men aan de hand van deze 
publikaties veel leren over het leven 
binnen twee zeer verschillende par
tijen: een liberale partij waarin de 
kopstukken individualisme prediken 
maar saamhorigheid en conformisme 
In praktijk brengen; en een 
pacifistisch-socialistische partij van 
dwarskoppen die saamhorigheid en 
samenwerking als ideaal zien maar 
intussen het ene principiële conflict 
na het andere uitvechten. Geen 
wonder dat de eerste al tien jaar re
geringspartij is en de laatste al der
tig jaar in de oppositie zit.D 
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Zoeken naar de crisis 
van de vakbeweging 

Wout Buitelaar 

Eind januari organiseer· 

den enkele linkse vak· 

tijdschriften~ het tijd· 

schrift Zeggenschap en 

De Waarheid in De Balie 

een congres onder de ti· 

tel ~vakbeweging in per· 

speetieP. Hoewel het niet 

met zoveel woorden werd 

gezegd~ hogen de con· 

gresgangers zich eigen· 

lijk over de vraag of de 

vakbeweging nou wel of 

niet in crisis ligt. foto P1et den Blanken/HH 
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Een leuk congres was het, maar 
vooral ook warrig. Het vierkoppige 
forum, dat het sluitstuk van het con
gres vormde, kwam - zoals altijd -
niet tot een gemeenschappelijk 
standpunt. 
Twee forumleden, de Belgische vak
bondsfunctionaris Debunne en Ver
voersbondbestuurder Vreeman, ver
dedigden 'de optimistische visie'. De 
twee andere, de kersverse promo
vendus Visser en Industriebond
kaderlid Droppert, lieten 'het pessi
mistische geluid' horen. Voor elk wat 
wils boden de discussianten, maar 
gelet op de peptalks uit de zaal won 
de optimistische dus met 2-2. 
Wat opviel is dat de vragen die men 
zichzelf stelde alle toekomstgericht 
waren, oeverloze historische terug
blikken bleven ons bespaard. Moet 
de vakbeweging met een breed of 
een smal concept werken? - zo 
luidde één van de hoofdvragen. 
Met andere woorden: moeten ook 
de belangen van de uitkerings-

L L 

gerechtigden behartigd worden, 
moet er naast een bedrijfsgericht 
ook een sectoraal beleid gevoerd 
worden en moet er niet alleen binnen 
maar ook buiten de bedrijfsmuren 
voor het milieu opgekomen wor
den? 
Een tweede belangrijk discussiepunt 
was de keuze voor een 'zakelijke' 
dan wel een 'politieke vakbeweging'. 
Moet de vakbeweging zich richten 
op de directe belangen van haar le
den en op het versterken van de 
individuele dienstverlening ('het ver
kopen van vakbondsprodukten ') of 
moet er geopereerd worden vanuit 
een omlijnde ideologie, een maat
schappijopvatting ('democratisering 
van de economie')? 
Een derde thema dat ik kon ontdek
ken was dat van de status van het 
vakbondsbedriJvenwerk. Moet dat nu 
dienen als actie- en bindmiddel voor 
de leden of heeft het een functie om 
de huidige beperkte democratie bin
nen de onderneming te vergroten? 
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