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Liberaal Reveil nummer 1 1996 

Een conservatief-liberaal 
akkoord? 

G.A. van der List 

De Nederlandse politiek wordt steeds moeilijker 
voorspelbaar. Ik herinner me dat deskundige politi
cologen en journalisten eind jaren zeventig met veel 
aplomb voorspelden dat de fusie van de grote drie 
confessionele partijen op een enorme mislukking zou 
uitlopen. Ik herinner me eveneens hoe diezelfde des
kundige politicologen en journalisten ons vijftien 
jaar later, aan het begin van de jaren negentig, haar
fijn wisten uit te leggen waarom het CDA zo'n mach
tige partij was geworden en waarom dit verbond tot 
in de lengte van dagen de politieke lakens in 
Nederland zou uitdelen. De plausibiliteit van hun 
analyses voorkwam echter niet dat de christen-demo
cratische boel kort daarna volledig in elkaar stortte. 

Deze verrassende ontwikkelingen hebben iets te 
maken met de groei van het aantal zwevende kiezers, 
waardoor het electorale fortuin steeds sterker gaat 
afhangen van incidenten. Als de christen-democrati
sche professor Kolnaar niet vlak voor de laatste 
Tweede-Kamerverkiezingen in politiek opzicht nogal 
naïeve uitspraken had gedaan over de AOW, was het 
CDA misschien gewoon de grootste partij van 
Nederland gebleven en had de grossier in verkie
zingsnederlagen Wim Kok zich wellicht niet kunnen 
opwerken tot de 'boekhouder van Nederland'. 

Het speculeren over toekomstige ontwikkelingen 
is ook hachelijker geworden door de toegenomen rol 
van personen in de politiek. D66 wordt geregeld 
denigrerend aangeduid als de 'lijst- Van Mierlo', 
maar ook voor PvdA en WD is het gezicht van de 
lijsttrekker erg belangrijk. Voordat de campagne 
voor de afgelopen Kamerverkiezingen van start ging, 
heeft men bij de PvdA bijvoorbeeld diep nagedacht 
over de aantrekkelijke kanten van de eigen partij om 
tot de conclusie te komen dat er eigenlijk maar één 
sterk punt was, namelijk Wim Kok. Het is alleen aan 
diens sympathieke, betrouwbare uitstraling te danken 
dat de electorale schade voor de sociaal-democraten 
enigszins beperkt bleef 

Ook in de WD speelt de partijleider een crucia
le rol. Je leest weleens dat de WD de leiding in het 

1 

maatschappelijk debat heeft genomen, maar daar
mee bedoelt men, neem ik aan, dat één WD'er, 
namelijk Frits Bolkestein, de toon zet en grote 
invloed uitoefent op de politieke agenda. Deze solist 
heeft er, zo'n beetje in zijn eentje, ook voor gezorgd 
dat de WD een duidelijk andere koers is gaan varen. 
Het blijft verbazingwekkend dat een grote liberale 
partij als de WD in een paar jaar geleidelijk over 
kan stappen van progressief liberalisme op conser
vatief liberalisme zonder dat die overgang gepaard 
gaat met uitvoerige, verhitte discussies. Hoe is het 
toch mogelijk dat al die prominente partijgenoten die 
eind jaren tachtig enthousiast applaudisseerden toen 
de geleerde idealist Joris Voorhoeve de WD tot een 
soort D66 wilde omvormen, nu kritiekloos aanhup
pelen achter een Amsterdamse koopman met een evi
dent andere wereldbeschouwing? 

Met de toenemende rol van personen in de poli
tiek hangt een minder grote invloed van de traditio
nele ideologiëen samen. Vooral veel verwarring 
bestaat er in het sociaal-democratische kamp, waar 
de ineenstorting van het socialisme voor ontredde
ring heeft gezorgd. De maatschappij blijkt minder 
maakbaar dan door veel vooruitgangsoptimisten is 
gedacht en gehoopt, ·de staat blijkt niet zelden eerder 
een deel van het probleem dan van de oplossing. 
Door deze onzekerheid, zo merkt Piet de Rooy op 
aan het eind van zijn essay De rode droom, zuchten 
sociaal-democraten momenteel onder wat psycholo
gen 'een laag zelfbeeld' noemen. Nu ligt het mis
schien aan mij, maar prominente Nederlandse soci
aal-democraten als Kok, Wallage, Melkerf en 
Rottenberg wekken bij mij niet onmiddellijk de 
indruk te lijden onder een laag zelfbeeld. Integendeel 
zelfs. Nog steeds beschikken sociaal-democraten 
over een soort moreel superioriteitsgevoel dat libe
ralen al zo lang op de zenuwen werkt. 

Misschien heeft de sociaal-democratie dan ook 
niet zozeer last van een 'laag zelfbeeld' als wel- om 
in psychiatrische sferen te blijven- van MPS, van een 
meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Het betreft 
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hier een verregaande vorm van psychische gesple
tenheid waardoor de buitenwacht steeds weer voor 
verrassingen wordt gesteld. Die schizofrenie herken
nen we goed in de PvdA. Nu eens spreekt een 
Limburgs orakel dat terugverlangt naar de gezellige 
processies uit zijn jeugd en daarom het conservatis
me propageert, dan weer roert zich een gedecideerde 
Volkskrant-columnist die al zijn standpunten terug
voert op het proces van de individualisering. Nu eens 
horen we partijvoorzitter nummer één die de uit
spraak van Eduard Bernstein 'Het doel is niets, de 
beweging is alles' tot zijn lijfspreuk lijkt te hebben 
gemaakt, dan weer lezen we een behoudend boek van 
partijvoorzitter nummer twee die de sociaal-demo
cratische partij vooral als een verlengstuk van de 
vakbeweging wenst te zien. Nu eens zien we in de 
Tweede Kamer een geleerde econoom de markt als 
het sociaal-democratische instrument bij uitstek aan
prijzen, dan weer observeren we hoe een paniekeri
ge directeur van het wetenschappelijk instituut de 
liberale geest die, mede door zijn toedoen, uit de fles 
is ontsnapt, met archaïsche spreuken probeert te ver
drijven. De sociaal-democratie heeft momenteel 
geen twee zielen in haar borst, maar wel twintig. 

Gemakkelijk is het natuurlijk niet om deze ideo
logische kruiwagen met kwakende kikkers op het 
rechte spoor te houden. Eenheid tracht men in soci
aal-democratische kring, zo merkten we onlangs bij 
de Den Uyl-lezing van de premier, vooral te bewerk
stelligen met behulp van een beproefd middel, name
lijk het creëren van het vijandbeeld. De vijand is hier 
het liberalisme van de VVD, die met haar pleidooien 
voor het primaat van de markt en een minimale staat, 
bij zou dragen aan het ontstaan van 'Amerikaanse 
toestanden'. Zelfs een toch meestal betrekkelijk 
genuanceerd oordelende sociaal-democraat als Bart 
Tromp merkte in het december-nummer van Liberaal 
Reveil op dat de VVD een onbekommerd economisch 
liberalisme uitdraagt en dat in Nederland ten gevolge 
van dit liberale ideologische offensief de onbelem
merde expansie van het kapitalisme gevierd wordt. 
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Hoe men in onze overgereguleerde verzorgingsstaat 
waarin oeverloos wordt gediscussieerd over koop
krachtplaatjes, een triomftocht van het kapitalisme 
kan ontwaren, is een raadsel. Het portret van de VVD 
als een soort libertarische partij die de markt boven 
alles verheft, is eveneens een karikatuur. 

De ongenuanceerde kritiek van sociaal-demo
craten op de liberale maatschappijbeschouwing doet 
de vraag rijzen of er wel voldoende basis bestaat 
voor een langdurige 'paarse' samenwerking. los de 
Beus, Paul Kalma en Paul Scheffer menen van niet; 
dit intellectuele sociaal-democratische supertrio 
betoogt namelijk dat de PvdA haar heil moet zoeken 
in nauwere samenwerking met D66 en - nota bene -
oppositiepartij GroenLinks. Deze linkse samenwer
king is voor de VVD natuurlijk alleen maar gunstig 
omdat zij behoudende D66'ers haar richting opjaagt, 
maar misschien kan het progressieve voorbeeld 
navolging krijgen. Waarom zou de VVD de contacten 
niet aanhalen met de christen-democraten? 
Verwantschap bestaat er genoeg. De verantwoorde
lijke samenleving is een gemeenschappelijk ideaal 
van liberalen èn christen-democraten dat hen onder
scheidt van de sterk op de overheid gefixeerde soci
aal-democraten. Ook een afkeer van 'de geest van 
'68', een voorkeur voor het ouderwetse burgermans
fatsoen, een besef van de noodzaak van financieel-
economische sanering, van law and order en van een 
beschaafde vorm van nationalisme zijn gemeen
schappelijke elementen. Zou het, als de sociaal
democraten zich zo afzetten tegen de liberalen en zo 
veel pijlen richten op hun paarse coalitiepartner, 
voor de liberalen niet verstandig zijn banden te sme
den met de oude bondgenoot, het CDA, in een soort 
conservatief-liberaal akkoord? 

Dr. G.A. van der List is wetenschappelijk medewer
ker van de ProfMr. E.M. Teldersstichting en eindre
dacteur van Liberaal Reveil. 
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Bezetenen tegenover 
gezetenen 

Patriek van Schie 

Op 21 december 1995 vond in The Grand in 
Amsterdam een symposium van de Teldersstichting 
plaats over de verhouding tussen liberalen en socia
listen in Nederland gedurende de afgelopen eeuw. 
Hoezeer deze situatie beïnvloed is door de cultuur
kloof tussen beide stromingen, werd duidelijk 
gemaakt in een voordracht over de wijze waarop 
socialisten en liberalen elkaar beoordeeld hebben. 

Het verschil in aandacht voor de ander 

Op bijeenkomsten waar de schijnwerpers worden 
gericht op een publikatie over de geschiedenis van 
een bepaalde politieke partij of stroming, wordt 
meestal melding gemaakt van de bijzonder grote 
belangstelling die socialisten voor hun eigen verle
den aan de dag leggen. Als er op zo'n bijeenkomst 
ooit iets wordt opgemerkt over de liberalen, dan 
wordt meestal geconstateerd dat het met hun belang
stelling voor het eigen verleden droevig gesteld is . 
De laatste jaren is hierin wel enige verbetering geko
men, maar er blijft een schril contrast bestaan tussen 
de ruime aandacht die socialisten en de geringe aan
dacht die liberalen aan het eigen verleden besteden. 

Bij lezing van Tussen polarisatie en paars, het 
boek dat de aanzet vormde tot het symposium 'Het 
blauw en het rood in paars', blijkt dat het met de aan
dacht voor de ander precies omgekeerd gesteld is. 
Socialisten hadden, in ieder geval tot voor kort, 
amper belangstelling voor het liberalisme, terwijl 
liberalen vroegtijdig, langdurig en veelvuldig blijk 
gaven van belangstelling voor het socialisme. 

Laten we hierop wat nader ingaan. Allereerst de 
geringe aandacht van Nederlandse socialisten voor 
het liberalisme. Die komt volgens mij voort uit twee 
eigenschappen, één van het socialisme zelf en één 
van het Nederlandse politieke landschap sinds de 
invoering van het algemeen kiesrecht. Voor wat 
betreft het socialisme zelf valt op hoe egocentrisch 
die stroming eigenlijk is. De zojuist geconstateerde 
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ruime aandacht voor het eigen verleden getuigt daar 
in wezen van. Maar ook krijgt een buitenstaander die 
de debatten in socialistische kring gadeslaat, de 
indruk dat de socialisten die zo hevig met elkaar aan 
het twisten zijn, de heilige overtuiging koesteren dat 
de uitkomst van hun broederstrijd niet alleen bepa
lend is voor de toekomst van het socialisme maar ook 
voor die van heel Nederland. Socialisten zijn nooit 
erg sterk geweest in het zichzelf wegcijferen. Als zij 
al om zich heen keken, dan gooiden zij de 'anderen' 
op één hoop als onderdelen van het kapitalistische 
systeem. Zij vonden het niet erg relevant om onder
scheid tussen de 'burgerlijke' groeperingen te maken. 

Naast het egocentrische karakter van het socialis
me, speelt ook een kenmerk van het Nederlandse 
politieke landschap na 1918 een rol in de geringe aan
dacht van socialisten voor het liberalisme, namelijk 
de sterk overheersende positie van de confessionelen. 
Voorzover dan tàch onderscheid werd gemaakt tussen 
de 'burgerlijke' partijen, gaven de socialisten vooral 
aandacht aan deze confessionelen. Het was immers in 
de confessionele stroming dat de verbinding tot stand 
was gebracht tussen de steunpilaren van het verfoeide 
systeem, tussen kerk en kapitaal. En natuurlijk was de 
confessionele stroming vanaf 1918 eenvoudigweg 
veel groter dan de liberale, die zich in wegkwijnende 
partijtjes had georganiseerd. 

De liberalen hadden, zoals vermeld, meteen veel 
aandacht voor hun tegenvoeters, de socialisten. 
Onlangs nog haalde de historicus De Rooy in zijn 
essay De rode droom de uitvoerige studies over het 
socialisme van de hand van liberalen als Quack en 
Treub, als voorbeelden hiervan aan. 1 Daar komt bij dat 
liberalen al volop bezig waren met de 'sociale kwes
tie', waarop het hele socialisme stoelt, toen de sociaal
democratie in Nederland nog in de wieg lag. Tussen 
polarisatie en paars is doortrokken van de ruime aan
dacht die liberalen zowel aan het socialisme als aan de 
'sociale kwestie' gaven. Een verklaring van de libera
le aandacht voor het socialisme is niet eenvoudig te 



~ Liberaal Reveil nummer 1 1996 

geven. Wellicht, zo wil ik hier slechts bij wijze van 
veronderstelling opperen, hebben de liberalen zichzelf 
wel erg vlug weggecijferd, hadden ze het idee dat ze 
aan de opkomende socialistische en confessionele gol
ven toch geen weerstand zouden kunnen bieden. 

Twee kanttekeningen wil ik bij het bovenstaande 
maken. De eerste is dat alle aandacht die liberalen 
besteedden aan de 'sociale kwestie' er niet toe heeft 
geleid dat het Nederlandse liberalisme zich een aan
hang onder de arbeiders heeft weten te verwerven. 
Vaak wordt gedacht dat dit ook wel zo móest zijn, dat 
liberalen de grote massa uit de bevolking weinig te 
bieden zouden hebben. Maar van onvermijdelijkheid 
is hier geen sprake, zo leert ons het Britse voorbeeld. 
In Groot-Brittannië heeft de Liberal Party wèl aan
zienlijke aanhang onder arbeiders weten te krijgen, 
althans tot aan de Eerste Wereldoorlog. Niet voor 
niets werd Gladstone, de grote liberale voorman uit 
de negentiende eeuw, 'People's Williarn' genoemd. 
En toen in 1890 een liberale vakbondsleider ver
klaarde: 'the Liberal programme is the working 
rnan's programme' 2

, wekte deze uitspraak geen 
bevreemding. Interessant zou het zijn om na te gaan 
hoe het komt dat de Nederlandse liberalen hebben 
gefaald (althans, tot de periode-Wiegel) als het ging 
om het verwerven van brede volkssteun; hier ligt in 
ieder geval nog een terrein braak. 

Mijn tweede kanttekening is dat de liberale aan
dacht voor het socialisme nu ook weer niet moet 
worden overschat. Tot ver in de twintigste eeuw 
waren niet de socialisten maar de confessionelen de 
voornaamste tegenstanders van de liberalen. De con
fessionelen kregen een evenredig deel van de aan
dacht, overigens niet alleen als tegenvoeters maar 
zeker in de jaren twintig tevens als 'partners' in een 
christelijk-liberale synthese. Liberalen waren in ieder 
geval geenszins door het socialisme geobsedeerd. 

Twee richtingen binnen 
het liberalisme en het socialisme 

Binnen de beide hier besproken stromingen, het libe
ralisme en het socialisme, zijn heel ruwweg twee 
richtingen te onderscheiden. In werkelijkheid is zo'n 
onderscheid nog veel te simpel - soms lijkt het wel of 
eerder geldt: zoveel hoofden, zoveel zinnen -, maar 
voor het hier te houden verhaal is zo'n tweedeling 
afdoende. 

De socialistische stroming kent allereerst een 
radicale, revolutionaire richting die de mogelijkheid 
openhoudt van het grijpen naar geweld en die veel 
waarde hecht aan buitenparlementaire acties . 
Symbolisch voor deze richting zijn de stoere mannen 
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en vrouwen van de propagandistische affiches, hun 
onverzettelijke blikken steevast gericht op het 
beloofde land waarheen zij marcheren. De andere 
richting is de reformistische, die de parlementaire 
weg wil bewandelen en iets meer geduld aan de dag 
legt. Premier Kok noemde deze reformisten onlangs 
de 'bleekneusjes' van het socialisme.3 Achteraf kan 
overigens worden geconstateerd dat de bleekneusjes 
meer hebben bereikt dan de spierbundels. 

De liberale stroming is onder te verdelen in een 
sociaal-liberale richting en een klassiek-liberale rich
ting, die ik verder voor het gemak als links-liberalen 
respectievelijk rechts-liberalen zal aanduiden. Vóór 
de Tweede Wereldoorlog is de Vrijzinnig Democra
tische Bond (VDB) de voornaamste representant van 
de eerste richting, terwijl bijvoorbeeld de Vrijheicts
bond - de latere Liberale Staatspartij (LSP) - binnen 
de tweede richting moet worden gesitueerd. 

Socialisten over het liberalisme 

Bezien we nu de houding van elk der stromingen 
tegenover de andere. Over hoe socialisten tegenover 
het liberalisme stonden, kunnen we kort zijn. Voor de 
radicale of revolutionaire socialisten geldt het beeld 
zoals hierboven is geschetst: zij keken niet naar het 
liberalisme als afzonderlijke stroming. Het liberalis
me was slechts één verschijningsvorm van het vijan
dige, kapitalistische systeem. Voor het rechts-libe
ralisme hadden ook de reformistische socialisten 
nauwelijks aandacht. In hun ogen was dit rechts-libe
ralisme in de negentiende eeuw misschien niet 
onverdienstelijk geweest, maar het had inmiddels 
afgedaan.4 Tegenover het links-liberalisme namen 
reformistische socialisten een andere houding in. 
Hier waren immers raakvlakken, in het bijzonder 
beider positieve waardering voor de rol van de staat 
om ontplooiingskansen aan de zwakkere mede-mens 
te bieden. Beide politieke richtingen wilden met dit 
doel voor ogen tal van hervormingen doorvoeren. Al 
met al waren links-liberalen in de ogen van reformis
tische socialisten nuttige 'hulpjes', die met hun her
vormingsarbeid (ongewild) de weg zouden plaveien 
naar een socialistische maatschappij. Want dàt was 
ook voor reformistische socialisten het einddoel; net 
als de revolutionaire socialisten wilden zij het kapi
talisme om zeep helpen. 

Links-liberalen over het socialisme 

Eigenlijk keken de links-liberalen met soortgelijke 
gedachten naar de (reformistische) socialisten. In 
concrete zaken kwamen zij de sociaal-democratie 
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zeer nabij. En ook links-liberalen dachten dat de her
vormingen de bondgenoot iets anders zouden bren
gen dan waar deze naar streefde. De links-Liberalen 
hadden de hoop, ja zelfs de overtuiging dat de her
vormingen van de socialistische partij een gewone 
hervormingspartij zou maken. Geleidelijk aan zou
den de sociaal-democraten wel gaan inzien dat om 
rechtvaardige verhoudingen te krijgen, het niet nodig 
was een volstrekt andere maatschappij van de grond 
te tillen. Een en ander kon binnen het democratische, 
kapitalistische systeem gestalte krijgen. 

Links-liberalen lieten het niet bij hoop, maar 
zagen voor zichzelf bovendien een taak weggelegd 
bij de omvorming van de socialisten tot gewone her
vormers. Voortdurend zochten zij toenadering tot de 
socialistische partij. Zij wilden met die partij samen
werken in het besturen van het land, de provincies en 
de gemeenten, zowel om de hervormingen door te 
voeren als om de socialisten verantwoordelijkheid te 
laten dragen die - meende men - vanzelf tot matiging 
zou leiden. Een lange reeks van toenaderingspogin
gen kan worden opgesomd. Om een greep te doen: 
het eind vorige eeuw in het noorden van het land 
genomen initiatief tot een Volkspartij; het aanbod dat 
de vrijzinnig-democratische formateur Bos de SDAP 
in 1913 deed om ministers te leveren aan het kabinet; 
het streven van de VDB naar een 'democratische 
coalitie' met sociaJisten en katholieken; de pleidooi
en in de jaren zeventig van VVD-ers als Geertsema, 
Vonhoff en Annelien Kappeyne van de Coppello 
voor een doorbraak in de richting van de PvdA, enzo
voort. Het meest opvallende aan een dergelijke 
opsomming is eigenlijk nog dat zulke toenaderings
pogingen van socialistische zijde richting links-libe
ralism_e uitbleven. Terecht heeft Wijne aan zijn bij
drage aan Tussen polarisatie en paars de titel 'De 
liefde komt maar van één kant' gegeven, waarmee 
meteen de hele geschiedenis van de links-liberale 
tllrt met het socialisme is getypeerd. 

Lirtks-liberaJen kregen voortdurend teleurstellin
gen te slikken met betrekking tot het gedrag van de 
socialisten. In mijn bijdrage aan Tussen polarisatie en 
paars over de verhouding tussen de VDB en de SDAP, 
haal ik de vrijzinnig-democratische voorman 
Marcbant aan, nadat hij in 1918 moest ervaren dat 
Traelstra niet aan een 'democratische coalitie' maar 
aan revolutie dacht. Marcbant zei toen dat hij had 
gedacht dat de SDAP was geworden tot'( ... ) een her
vormingspartij , 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 
( ••• )'

5
, dat hij gemeend had erop te mogen rekenen dat 
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de SDAP zich verantwoordelijk zou gedragen en tot 
samenwerking met andere partijen bereid zou zijn. 
Marcbant hervatte spoedig na 1918 het streven naar 
een 'democratische coalitie' , die er vooral door onwil 
van de katholieken nooit kwam. Toch constateerde hij 
later (vlak voor zijn toetreden tot een kabinet zonder 
de SDAP): 'Indien ons in deze geschiedenis een fout 
is toe te rekenen, moet het deze zijn, dat wij den ernst, 
den moed en de kracht der sociaal-democraten, hier en 
elders, hebben overschat.' Ook Vonhoff, om één extra 
voorbeeld van de eenzijdigheid van de links-liberale 
liefde te geven, kreeg in de jaren zeventig vanuit de 
PvdA nooit respons op zijn oproep de wederzijdse ban 
te doorbreken. 

Rechts-liberalen over het socialisme 

Nemen we vervolgens de rechts-liberale opvattingen 
over de Nederlandse sociaal-democratie onder de 
loep. Het gangbare, maar niet met feiten onderbouw
de beeld is dat van een diepgewortelde, continue 
anti-reflex. De werkelijkheid wijkt nogal van dit 
beeld af. In Tussen polarisatie en paars komt duide
lijk naar voren dat rechts-Liberalen in meerderheid de 
wens van links-liberalen dat de sociaal-democratie 
een gewone hervormingspartij zou gaan vormen, 
deelden. Wat zij alleen niet deelden was de verwach
ting dat dit zou gebeuren, althans dat dit binnen 
afzienbare tijd zou gebeuren. De toon werd eigenlijk 
al gezet door de vrij-liberaal (oftewel de klassiek
liberaal) De Beaufort, die op 12 december 1902 in 
zijn dagboek noteerde: de socialisten zullen '( ... ) de 
collectivistische republiek wel niet tot stand kunnen 
brengen, maar langzamerhand een arbeiderspartij 
worden die eenzijdig voor de belangen der arbeiders 
opkomt. Na eenigen tijd- maar dit kan nog wel zeer 
vele jaren duren - zal het vuur wel verminderen.' 6 Uit 
Tussen polarisatie en paars blijkt dat de rechts-libe
ralen de matiging van de socialistische partij wel 
zagen, maar sceptisch waren over hoe diep dit in haar 
boezem zat. Tekenen van radicaliteit- en die dienden 
zich geregeld aan - werden gezien als ondersteuning 
voor het- terecht- gehandhaafde wantrouwen. Maar 
al te vaak zagen rechts-liberalen als ze naar de soci
aal-democratische partij keken, een Januskop. En 
opmerkelijk is dat de socialistische leiders vaak posi
tief werden gewaardeerd, maar dat vrees bestond 
voor hun radicale achterban. 

Zelfs voor Traelstra had men in liberale kringen 
lange tijd nog wel waarderende woorden over. Men 
betreurde het dat hij het liberale nest van zijn vader 
had verlaten, en men had begrip voor 's mans moei
lijke positie met al die heethoofden in zijn achterban. 
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Totdat men uit Traelstra's fout in 1918 de conclusie 
trok dat de man zèlf een heethoofd was. Dàt beeld is 
gebleven, niet alleen bij rechts-liberalen maar ook bij 
confessionelen en bij de echte reformisten binnen de 
SDAP. 

Toen Troelstra in 1925 de fakkel overgaf aan 
Albarda, werd hierin vrijwel direct een bemoedigend 
signaal gezien. Zo schreef het liberale dagblad Het 
Vaderland in december vanAlbarda's eerste jaar als 
SDAP-leider: 'De pogingen van den Hr. Albarda om 
zijn partij ministrabel te maken zullen ( ... ) met dub
bele kracht moeten worden voortgezet.' Dat de 
pogingen werden voortgezet, ondanks hevig verzet 
van de linkervleugel en ondanks steunbetuigingen uit 
SDAP-kring aan een in 1933 uitgebroken muiterij op 
een marine-opleidingsschip, bleef niet onopgemerkt. 
Nadat het SDAP-congres in 1937 een nieuw, gema
tigder beginselprogram had aangenomen, vroeg het 
LSP-Tweede-Kamerlid Biererna bijvoorbeeld aan
dacht '( ... ) voor het feit dat deSDAPeen sterke evo
lutie doormaakt, waarover ik mij van harte verheug.' 

Drees, de PvdA-leider in de na-oorlogse jaren, 
werd door rechts-liberalen als een prima man 
beschouwd, maar zijn beleid en zijn achterban deug
den niet. Tekenend is de reactie van de VVD op 
PvdA-verkiezingsaffiches uit 1952 met de leus: 
'Drees vraagt om uw vertrouwen'. De VVD ver
spreidde eigen affiches, waarop te lezen stond dat als 
de kiezer Drees dit vertrouwen gaf de werkloosheid 
zou stijgen, de woningnood nog groter zou worden, 
de belastingen omhoog zouden gaan, en de vrijheid 
zou worden ingeperkt, en dit alles '( ... ) niet door 
Drees, die een achtenswaardig man is, maar door zijn 
politieke vrienden'. Jaren later, in 1968 -zo vermel
den Clerx en Stevens in hun bijdrage aan Tussen 
polarisatie en paars - verklaarde de toenmalige 
VVD-leider Toxopeus (wellicht met enige rozig 
gekleurde nostalgie) dat hij met een PvdA als die van 
Drees best zou willen samenwerken, maar niet met 
een PvdA waarin Nieuw Links de dienst uitmaakte. 

Zelfs over Den Uyl heeft Wiegel ooit gezegd dat 
hij niets tegen zijn persoon had, maar wel tegen zijn 
beleid en tegen zijn onvermogen om de (wild om 
zich heen slaande) Nieuw Linksers in de hand te hou
den. Overigens is een dergelijk mild oordeel over 
Den Uyl vanuit de VVD erg spaarzaam; de gedre
venheid van deze 'econoom uit Buitenveldert' stuitte 
veel liberalen wel degelijk tegen de borst. 

Onderaan het rijtje socialistische partijleiders 
aangekomen, stijgt de rechts-liberale waardering 
weer. Geen wonder, want van een man - Kok - die de 
socialistische veren van zich afschudt en dit als een 
bevrijding ervaart, valt natuurlijk weinig te duchten. 
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Hooguit blijft de vraag staan of de zogenoemde 'vak
bondsvleugel' van de PvdA zich 'het socialisme' 
zomaar laat ontnemen. 

Cultuurkloof 

Met alle waardering die soms bestond voor socialis
tische leiders en de geleidelijk groeiende acceptatie 
van socialisten door liberalen, bleven er uiteraard 
grote verschillen tussen beide stromingen bestaan. 
Die verschillen lagen op het vlak van de ideologie -
bovenal de tegenstelling tussen vrijheid en staats
macht (tussen markt en ordening), twee begrippen 
die in liberale ogen nauwelijks konden samengaan 
aangezien het streven naar een grotere macht voor de 
staat en het planbeleid de vrijheid (onbedoeld) zou
den verstikken - en op het vlak van de strategie (het 
wel of niet te allen tijde bewandelen van de demo
cratische weg, een vraagstuk dat overigens niet los is 
te zien van de principes). Achter alle verschillen, die 
ik hier niet zal opsommen, stak het socialistische ver
gezicht op de komst van 'het socialisme', een nieuw 
te vormen maatschappij die niet alleen gekenmerkt 
zou worden door nieuwe bezitsverhoudingen maar 
die ook nog eens bevolkt zou worden door 'de nieu
we mens'. Een dergelijk geloof in de 'maakbaarheid' 
van maatschappij en mensen getuigde volgens libe
ralen van een volstrekt gebrek aan werkelijkheidszin. 
We vinden die opvatting niet alleen terug bij de wat 
pessimistischer ingestelde twintigste-eeuwse rechts
liberalen, maar ook bij negentiende-eeuwse vooruit
gangsliberalen als Thorbecke, die niets in 'socialis
tische kunstmiddelen' zag, en Cort van der Linden, die 
de socialisten verweet met hun gelijkheidsideaal de 
menselijke natuur te miskennen.7 En zelfs de bij veel 
sociaal-democraten populaire Britse liberale politi
cus en filosoof Joho Stuart Mill, die niet uitsloot dat 
morele en intellectuele opvoeding ooit een betere 
mens zot: kunnen doen ontstaan, wees op het gevaar 
dat socialisten hun opvattingen met geweld aan de 
bevolking zouden opdringen. Veel socialisten hadden 
immers '( ... ) a serene confidence in their own wis
dom on the one hand and a recklessness of other 
people's sufferings on the other' .8 

Hiermee zijn we gekomen op een van de belang
rijkste verschillen tussen liberalen en socialisten, een 
verschil dat in vrijwel alle bijdragen aan Tussen pola
risatie en paars duidelijk naar voren komt: liberalen 
en socialisten zijn verschillende typen mensen . 
Daarbij gaat het om meer dan de traditionele sociale 
kloof, een kloof die de laatste decennia juist aanmer
kelijk kleiner is geworden. Voor wat dit laatste betreft 
wees Van den Berg er ruim tienjaar geleden al op, dat 

--·---·---- ~ 
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liberalen en socialisten elkaar vroeger letterlijk 'nau
welijks tegenkwamen ' maar in sociologisch opzicht 
inmiddels meer naar elkaar waren toegegroeid.9 

Overigens plaatst Becker daar in zijn bijdrage aan 
Tussen polarisatie en paars terecht de kanttekening 
bij dat als het gaat om de zelfindeling op een links
rechtsschaal of om het opleidingsniveau, nog altijd 
belangrijke verschillen blijven bestaan. Maar boven
op het nog resterende sociologische onderscheid, is er 
een cultuurverschiL Het type mens dat het socialisme 
omhelst verschilt hemelsbreed van het type dat zich 
tot het liberalisme aangetrokken voelt: door eigen 
ogen bezien gaat het om een verschil tussen respec
tievelijk een bevlogen en een bezonnen mens, maar 
door de ogen van de ander wordt dit al snel een ver
schil tussen een bezetene en een gezetene. 

Socialisten met al hun zekerheid, wellicht mede 
voortkomend uit een behoefte tot compensatie van de 
onzekerheid die hun positie als buitenstaanders met 
zich bracht, over de komst van een nieuwe maat
schappij bevolkt door nieuwe mensen, kwamen op 
liberalen betweterig en arrogant over. Socialisten zijn 
maar al te vaak mensen die de politiek en bovenal 
zichzelf uitermate serieus nemen. En juist dat maak
te liberalen zo afhoudend. Zij waren ervan overtuigd 
dat àls socialisten erin zouden slagen een nieuwe 
mens te vormen, de 'produkten' net als hun schep
pers mensen zonder gevoel voor relativering moesten 
zijn. In een op zulke mensen gebouwde maatschappij 
kon het onmogelijk aangenaam toeven zijn. 

Ten slotte 

Meestal zijn liberalisme en socialisme, zeker in de 
twintigste eeuw, als elkaars tegenpolen beschouwd. 
Nu VVD en PvdA in één kabinet met elkaar samen
werken, rijst de vraag of dit mogelijk is dank zij een 
convergentie die zou hebben plaatsgevonden. Becker 
wijst er bijvoorbeeld op dat de inhoudelijke water
scheiding is teruggebracht '( ... ) tot het formaat van 
een Hollandse sloot' . 

Of dit zo blijft, is onzeker; geheel nieuw is het 
overigens niet. Wanneer vroeger op overlappingen 
werd gewezen, werd echter het liberalisme gezien als 
een variant van het socialisme. Tijdens de verkie
zingscampagne van 1912-13 bijvoorbeeld trachtten 
de confessionelen hun liberale tegenvoeters af te 
schilderen als verdedigers van het socialisme. En in 
1961 schreef ene Zonderland een boekje over het 
sociaal-liberalisme waarin hij opmerkte, tot zijn 
ergernis , dat in één van de gerenommeerde 
Nederlandse bibliotheken '( ... ) is de systematiek 
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aldus, dat men - om iets op te zoeken over het libe
ralisme- eerst bij het onderwerp "Socialisme" te rade 
moet gaan: het liberalisme wordt er als een onderdeel 
van het socialisme beschouwd.' 10 Momenteellijkt het 
er eerder op - nu PvdA-leider Kok in navolging van 
de Kalma uit de jaren tachtig (en tot ongenoegen van 
de huidige Kalma) 'het socialisme' heeft afgezworen 
- dat we voor wetenswaardigheden over het socialis
me, onder het sleutelwoord 'Liberalisme' moeten 
gaan zoeken. 

Welke richting de PvdA ook opgaat, de oude 
Januskop heeft zij verloren. Er is geen tegenstelling 
meer tussen revolutionaire en reformistische socialis
ten, hooguit nog tussen degenen die de last van 'het 
socialisme' van zich hebben afgeschud en degenen 
die er aan vasthouden. De partij die het leeuwedeel 
der sociaal-democraten huisvest, lijkt definitief een 
gewone hervormingspartij geworden. Daarmee is de 
hoop van alle liberalen, en de voorspelling van velen 
onder hen uitgekomen. Ik breng De Beaufort in her
innering, die in 1902 schreef: '( ... ) dit kan nog wel 
zeer vele jaren duren'. Misschien kunnen we dit nu 
eindelijk vervangen door: '( ... )heeft ongeveer negen
tig jaar geduurd'. 
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Vervreemde familieleden 
Nederlands liberalen en sociaal-democraten 

voor de Tweede Wereldoorlog 

P. de Rooy 

Sociaal-democraten hebben altijd het gevoel gehad 
van dezelfde oerouders af te stammen als de libera
len. De familieleden kregen echter al spoedig ruzie 
en vervreemdden in hoog tempo van elkaar, zo 
leren we uit een inleiding die op 21 december 1995 
tijdens een symposium van de Teldersstichting over 
de relatie tussen Nederlandse socialisten en libera
len werd gehouden. 

Er schuilt een zekere ironie in het feit dat deze bij
eenkomst hier is belegd. Dit is immers het oude stad
huis van Amsterdam, waar de sociaal-democratie 
lange tijd oppermachtig was. Hier ligt het hart van 
het wethouderssocialisme, door liberalen indertijd zo 
verfoeid en tegenwoordig zo op prijs gesteld. En zo, 
voortdurend bewust van de schaduw van Wibaut de 
machtige, buigen we ons over die wonderlijke relatie 
tussen sociaal-democraten en liberalen. 

En om maar met de deur in huis te vallen: over 
die sociaal-democraten weten we aanzienlijk meer 
dan over die liberalen. De geschiedschrijving over de 
laatste stroming blijft nogal achter, vergeleken met 
de andere hoofdstromen in de Nederlandse politiek. 
Er wordt in beschouwingen ook zo verdacht frequent 
verwezen naar buitenlandse auteurs - het gaat altijd 
over een lijstje dat loopt van Adam Smith tot 
Friedrich Hayek, ook weer in de bundel die ons van
daag bijeen heeft gebracht. En onwillekeurig ga je 
dan toch denken dat er wat mis is met het liberalisme 
in Nederland. Kortom, is het niveau van de 
Nederlandse liberalen zo deerniswekkend dat Kleio, 
de muze der geschiedenis, barmhartig de ogen 
afwendt? 

Dat lijkt me niet: liberalen hebben een aantal 
voortreffelijke voorstellen gedaan om de 
Nederlandse staat en samenleving in beschavingsni
veau te verrijken. Het probleem was alleen dat ze niet 
zo'n gelukkige hand hadden in het ten uitvoer bren
gen van die voorstellen. Het politiek handelen was 
traditioneel weinig energiek, met een vrijwel dode-
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lijk relativeringsvermogen over de heilzaamheid van 
wetgeving of staatsoptreden. Als het erop aan kwam, 
wisten liberalen dan ook vaak niet veel meer te doen 
dan afwijzen en afremmen. En de stijl waarin dat 
gebeurde, leek toch vooral uit de leren fauteuils van 
de sociëteit voort te komen. En dat is allemaal niet 
zeer inspirerend. 

Daarnaast - en dat was misschien nog wel 
belangrijker - waren ze onderling zo vreselijk ver
deeld. Het kwam maar zelden tot iets wat op eensge
zind optreden leek. Want al waren ze rond 1900 in 
drie partijen verdeeld en tijdens het Interbellum in 
twee partijen, de Vrijzinnig Democratische Bond en 
de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, nooit mag 
uit het oog worden verloren dat dit slechts een opper
vlakkige samenvatting is van een veel gedifferen
tieerder geheel. Er is vrijwel geen stroming in de 
Nederlandse politiek waarin zoveel energie gestoken 
moest worden in het bijeenbrengen en houden van de 
kudde; het is een voortdurend proces van veront
waardigd opstappen en met de moed der wanhoop 
weer samenkomen. Er waren voortdurend al dan niet 
tijdelijk afgescheiden groepjes, losse politici, queru
lanten en eenzame profeten, kortom, de middelpunt
vliedende kracht was enorm. Terwijl het liberale den
ken zich dus in de loop van de negentiende eeuw een 
hegemoniale positie had verworven en die ook in de 
twintigste eeuw nog lang zou behouden in de over
heidsbureaucratie, de wetenschappelijke wereld en 
de rechterlijke macht, bleek het op het politieke ter
rein vanaf de eeuwwisseling zo moeilijk om tot 
machtsvorming over te gaan, dat het wel leek alsof 
het niet mogelijk was te bepalen wat nu eigenlijk het 
centrum was van het liberalisme. 

Nu was er natuurlijk ook geen enkele autoriteit 
die gezaghebbende uitspraken kon doen over de kern 
van het liberalisme en de gevolgen die dat voor het 
politiek handelen moest hebben, zoals de sociaal
democraten Kautsky hadden, of de katholieken een 
paus, zoals Pius IX of Leo XIII. Maar in Nederland 
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hadden de liberalen zelfs geen man als Abraham 
Kuyper, of misschien hadden ze er wel te veel. 
Vandaar dat bij de liberalen iedereen zo'n beetje zijn 
eigen liberalisme koesterde en er voortdurend 
bepaald opmerkelijke verschillen te constateren zijn 
tussen wat onvervalste liberalen zeiden, zelfs over 
onderwerpen die we in de geschiedenisboekjes zo 
handzaam aanduiden als de onvervreemdbare 
geloofsartikelen van de ware liberaal. 

Neem bijvoorbeeld de beroemde Narede van 
Thorbecke uit 1869, waarin hij even puntig als korze
lig formuleerde dat de staat vooral niet in een rol 
terecht moest komen dat deze voor alles moest zor
gen en alle kwalen en gebreken van de maatschappij 
zou moeten genezen: 'Integendeel. Eene eerste wet is 
onthouding ( ... ).' Vijf jaar later hield Kappeyne van 
de Coppello zijn beroemde rede in de Tweede 
Kamer, waarin hij zijn gehoor voorhield dat de staat 
aan de burgers 'alles moet verschaffen wat vereischt 
wordt om hun het volle genot der beschaving te ver
zekeren'. De invloed van de staat zal dus hoe langer 
hoe meer uitgebreid moeten worden; daartoe zal het 
overheidsapparaat aanzienlijk beter georganiseerd 
moeten worden, effectiviteit en beloning van politie 
en justitie moeten aanzienlijk omhoog, evenals de 
kwaliteit van de gezondheidszorg; daarnaast zullen 
er grote infrastructurele werken moeten worden aan
gepakt om ook de mobiliteit te bevorderen en ten
slotte zal het onderwijs, in de ruimste zin des woords, 
'op onbekrompene wijze' door de staat moeten wor
den behartigd. 

Het gaat hier onmiskenbaar om twee èchte libe
ralen, maar wat ze zeggen staat op een bijna diame
trale wijze tegenover elkaar. Meer in het algemeen 
kan gezegd worden dat er net zoveel citaten te vinden 
zijn van liberalen die laissez faire en invisible hand 
bejubelen, als van liberalen die dergelijke begrippen 
verontwaardigd van de hand wijzen en dan ook aan 
de wieg hebben gestaan van de interventiestaat of 
aanzienlijke aandelen hebben genomen in de verzor
gingsstaat. 

Het liberalisme 
heeft theoretische Januskop 

Het liberalisme lijkt zo beschouwd een Januskop 
te hebben in het hart van zijn theorie - of moeten we 
zeggen: opvattingen - en het is moeilijk te voorspel
len welke kant wordt voorgedraaid. Dat verklaart 
wellicht dat merkwaardige stop and go-ritme van de 
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liberale politiek: het denken kon twee kanten op, het 
handelen ook en dat wisselde elkaar nogal af. 

De rede van Kappeyne van de Coppello is daar
naast om een andere reden ook zo interessant, omdat 
die in wezen zo overeenkomt met het betoog dat 
Wim Kok onlangs heeft gehouden als Den Uyl
lezing, We laten niemand los. Ook daarin werd de 
modernisering van de samenleving bepleit, dezelfde 
problematiek aangewezen, dezelfde oplossingsrich
ting gesuggereerd. Het enige verschil is dat 
Kappeyne van de Coppello meedeelde zich te ver
heugen op de strijd met de confessionele partijen, 
terwijl Kok zich veel leek voor te stellen van een pit
tig debat met de liberalen. Maar het heeft niet veel 
zin om Kok een liberaal te noemen of Kappeyne van 
de Coppello een sociaal-democraat avant la lettre. Al 
die sleutelbegrippen uit de politieke theorie - macht, 
vrijheid, markt, staat - ondergaan voortdurend 
wezenlijke veranderingen en daarmee ook al die aan
duidingen als liberaal, sociaal-democraat of confes
sioneel. Dat impliceert dat die termen geen tijdloze, 
a-historische betekenis hebben, maar pas betekenis 
krijgen in de context van het gebruik van die termen. 
Betekenis en bedoeling is een siamese tweeling. 

Politici vinden een dergelijke benadering meestal 
niet prettig: zij leggen juist een grote voorkeur aan de 
dag voor een mooie, stevige traditie, die niet alleen zo 
lang mogelijk teruggaat, maar ook zoveel mogelijk 
wordt gepresenteerd als voorzien van een harde, 
gelijkblijvende kern, waaromheen een omhulsel dat 
kameleontisch van kleur verschiet naarmate de 
omstandigheden dat vergen. Continuïteit - en daar
mee voorspelbaarheid - wekt vertrouwen en dat is een 
belangrijk goed in de politiek. Maar bovendien deden 
vooral de nieuwkomers in de Nederlandse politiek, 
anti-revolutionairen, sociaal-democraten, katholie
ken, nog eens extra hun best te suggereren dat zij 
beschikten over een solide repertoire, dat de tand des 
tijds eenvoudig zou weerstaan. In het laatste kwart 
van de negentiende eeuw verdichtten zij een aantal 
opvattingen tot een ideologie, die zij tot het midden 
van de twintigste eeuw het electoraat - en zichzelf -
hebben voorgehouden. Daarmee zouden de meest 
wezenlijke punten van de politieke overtuiging zijn 
vastgelegd. Daarom was het veranderen van een par
tijprogramma ook altijd zo'n gevoelige operatie. Een 
nieuw programma was dan ook meestal vooral het 
vastleggen van iets dat de partijleden in meerderheid 
al lang vonden maar nog even te beschroomd waren 
om op schrift te stellen. Partijprogramma's hadden 
dan ook vooral een symbolisch belang, ze behoorden 
niet tot de meest gelezen werken in de politiek en 
hadden daar vooral slechts een LAT-relatie mee. 
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Essentialistische speurtochten naar wat hèt libe
ralisme of dè sociaal-democratie nu 'eigenlijk' is, 
kunnen dan ook beter worden gestaakt. Misschien 
kunnen we een politieke stroming beter zien als een 
rivier die vast wel ergens begint, maar daarna voort
durend nieuwe beddingen kiest, soms breed uitwaai
ert, dan weer een tijd lang samenvloeit en vooral ook 
allerlei aftakkingen kent die vervolgens hun eigen 
weg gaan. Als een andere metafoor zou het begrip 
familie kunnen dienen, met een vergelijkbaar 
patroon van deling en vermenigvuldiging, continu 
eender èn per generatie anders. 

Deze laatste metafoor is vooral van toepassing op 
de verhouding tussen sociaal-democraten en libera
len. De sociaal-democraten hebben in ieder geval 
altijd het gevoel gehad van dezelfde oerouders af te 
stammen als de liberalen - ook Kok zei onlangs nog 
eens dat zijn partij 'een vol kind van de Verlichting' 
was. Er is die beroemde passage in de Gedenk
schriften van Troelstra waarin hij zijn bekering tot 
het socialisme beschrijft. Hij verhaalt daar hoe hij al 
tijdens zijn studententijd langzaam maar zeker en 
betrekkelijk onberedeneerd aangetrokken werd door 
de arbeidersbeweging en tegelijkertijd even in
stinctief afstand begon te nemen van zijn omgeving 
en hoe hij, na zijn promotie in de rechten, als het 
ware weigerde opgenomen te worden in de liberale 
bourgeoisie van het Noorden. Dit proces werd 
gesymboliseerd door de relatie met zijn vader, een 
liberaal politicus van enige lokale importantie: 'Al 
stond ik dus feitelijk buiten de bourgeoisie, zonder 
nog openlijk partij te hebben gekozen voor de zaak 
der arbeiders - de verhouding met mijn Vader was 
zoo vol spanning, dat slechts een vonk noodig was 
om het kruit te doen ontvlammen. Dit gebeurde op 
het eerste Meifeest' [van 1890]. 

Vol enthousiasme sprak Pieter Jelles aan tafel bij 
zijn vader over deze 'internationale stroom van 
nieuw geloof en nieuw willen', waarna hij in een dis
cussie met de oude Troelstra belandde die snel uit de 
hand liep en zelfs in een handgemeen dreigde te ont
aarden. 'Het was bij die gelegenheid, dat ik hem 
zeide: "Ons ongeluk is, dat wij teveel met elkaar 
gemeen hebben; als ik jong was geweest in uw tijd, 
dan ware ik liberaal geworden. Als u jong wa 
geweest in mijn tijd, dan zou er kans zijn geweest, 
dat u zich aan den kant der arbeiders had bevonden."' 

Deze fraaie scène heeft niet alleen de intensiteit 
van het generatiedrama, maar symboliseert ook die 
ingewikkelde familieverhouding tussen sociaal
democraten en liberalen. Nooit - althans niet vaak -
zou Troelstra vergeten 'dat wij, sociaal-democraten, 
toch eigenlijk in wezen van de liberalen afstammen'. 
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In de beroemde roman Barthold Meryan van 
Cornélie Huygens uit 1897 wordt een vergelijkbaar 
generatiedrama geschetst tussen Barthold die voor 
het socialisme was gevallen, en zijn vader, die vroe
ger dan wel geraakt was door de idealen van 1848, 
maar inmiddels geheel verhard en verouderd was 
geraakt. In zijn recensie van dit boek schreef Wibaut 
dat de overstap naar het socialisme veel kracht verg
de omdat daarmee 'veel sterke banden van traditie, 
van familiezin' verbroken werden. 

In de laatste decennia van de negentiende eeuw 
groeiden de twee takken in Nederland snel uit elkaar. 
Dat gebeurde overal in Europa, dus dat was kennelijk 
onvermijdelijk - zij het dat de banden in Engeland 
nog lang zeer intensief zijn gebleven. Nu is het niet 
moeilijk om een overzicht te maken van al die dingen 
waar liberalen en sociaal-democraten het niet over 
eens waren. Toch zou een dergelijke lijst als acte van 
boedelscheiding niet helemaal toereikend zijn. Op 
een aantal cruciale punten waren ze het immers 
voortdurend wèl eens, bijvoorbeeld in hun verzet 
tegen confessionele politiek en het systeem van 
patronage en corporatisme - dat meer welwillend 
verzuiling en middenveld genoemd wordt. Boven
dien was er de kleine doch dappere stroming van de 
Vrijzinnig Democratische Bond, die ernaar gestreefd 
heeft beide takken misschien niet te verenigen, maar 
dan toch zeker in een coalitie bijeen te brengen. De 
VDB had zichzelf de opgave gesteld als missing link 
tussen beide te functioneren en had daartoe een inte
ressante uitgangspositie. De partij beheerde een 
fraaie traditie van vooruitstrevend liberalisme sinds 
1870 en fris radicalisme sinds 1880, essentiële bij
dragen aan de gemeentepolitiek (Treub) en de socia
le wetgeving (Goeman Borgesius). Bovendien was 
de partij in 1901 opgericht uit ergernis over het wei
nig doortastende optreden van de Liberale Unie inza
ke het algemeen kiesrecht. Zo waren er tal van con
tacten met de liberalen, maar anderzijds ook met de 
sociaal-democraten, die veel van de progressief-libe
rale voorstellen hebben overgenomen en - zeker op 
gemeentelijk niveau - ook hebben doorgevoerd. In 
1913 was het ook bijna gelukt om liberalen en 
sociaal-democraten in één kabinet te krijgen, tijdens 
de formatie van de vrijzinnig-democraat Bos. 
Interessant was ook dat Troelstra, bij zijn revolutie
poging in 1918, vooral na een vaderlijke toespraak 
van Marcbant voelde dat hij wat te ver was gegaan. 

De VDB ontleende bijna zijn raison d'être aan 
deze zelf-gekozen makelaarsfunctie, welke op slag 
verloren ging in 1933, toen de partij deelnam aan een 
kabinet-Colijn. Op een beslissend moment werd 
immers gekozen voor de reactie - een manoeuvre die 
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door Terlouw in 1981 en 1982 herhaald werd, met 
name door in het rompkabinet van Van Agt te blijven 
zitten - waarna de VDB in snel tempo zijn bestaans
recht kwijtraakte, ook naar eigen inzicht. De interes
sante paradox is dat juist op het moment dat de VDB 
en de SOAP elkaar programmatisch zeer dicht waren 
genaderd, zij in de reëel bestaande politiek verder 
dan ooit van elkaar verwijderd stonden. Bij de grote 
coalitie in 1939 vonden de verschillende partijen 
elkaar, geheel buiten een machteloze VDB om. Hoe 
dat ook zij, liberalen en sociaal-democraten waren 
zich decennia lang bewust van een gemeenschappe
lijke afkomt, een gedeeld verzet tegen verzuiling en 
corporatisme en een bijna gretige go between. Toch 
is van dit alles niet veel effect uitgegaan; sociaal
democraten en liberalen waren, zo lijkt het wel, voor
al nauwelijks in elkaar geïnteresseerd. 

Liberalen en sociaal-democraten zijn 
heel verschillende mensen 

Tegenover datgene wat hen bond, stonden sterke
re krachten die hen uiteen hielden. Beide hebben 
elkaar - of liever, het beeld dat zij al rond de eeuw
wisseling van elkaar ontworpen hadden - vooral 
gebruikt om zichzelf te profileren. De liberalen licht
ten met grote regelmaat het doek voor fel realistische 
toneelstukjes over het rode gevaar, zoals omgekeerd 
de socialisten - van Albert Hahn tot Opland - de libe
ralen afbeeldden als hardvochtige fabrikanten uit het 
midden van de negentiende eeuw, met gouden horlo
geketting over de breed gewelfde buik. Politiek gaat 
immers iti hoge mate over het vaststellen van het 
onderscheid tussen vriend en vijand, over bij wie men 
wil horen en bij wie niet. Daarom is de gehanteerde 
politieke stijl ook zo belangrijk en daarin waren 
belangrijke verschillen te zien. Een eerste verschil is 
het belang dat aan het politieke domein als zodanig 
wordt toegekend. Voor sociaal-democraten was de 
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politiek bittere ernst, zij tilden zwaar aan histori sche 
opdrachten, waren bereid het algemeen belang in 
volle omvang op de schouders te nemen, hielden van 
een emstig debat (en dat was bijna per definitie ook 
een lang debat) en waren ervan overtuigd dat er een 
samenleving dichterbij te brengen was die doortrok
ken was an sociale rechtvaardigheid en daarmee ook 
een verheven moreel niveau zou bereiken. 

Voor liberalen lag dat allemaal heel anders. Die 
wilden niet alles laten zoals het was, maar waren er 
tegelijkertijd van overtuigd dat de wereld na de zon
deval maar beperkt te repareren viel, dat het bij twij
fel beter was zich te onthouden en dat politiek maar 
één terrein des levens was. De sociaal-democraten 
zagen zichzelf als de brengers van het nieuwe en 
zagen de liberalen als de vertegenwoordigers van het 
oude, zowel in inhoud als stijl en menig liberaal zag 
dat meer of minder geresigneerd ook zo. In dat licht 
past ook een opmerking van de oude Heldring, die in 
zijn dagboek eens opschreef: 'Laat ons doen, alsof 
onze maatschappij voortbestaat.' Het liberalisme was 
niet alleen een politieke stroming, het was ook een 
manier van leven, zoals de sociaal-democratie dat 
ook zou worden. Vandaar ook de gedachte, die in 
verschillende bijdragen aan het boekje Tussen paars 
en polarisatie naar voren wordt gebracht, dat libera
len en sociaal-democraten voor<1l heel verschillende 
mensen zijn . Dat zijn ze ook. Wat klassiek 'de lin
kerzijde' heette, zit nu in paars wat onwennig bij 
elkaar: familieleden, ooit uiteengeraakt, veel ruzie 
gemaakt en in de loop der jaren erg veranderd. Het 
liberalisme is niet heengegaan, zoals het socialisme 
niet in volle maat kwam. En hier, in dit gebouw, kan 
ik me niet aan de indruk onttrekken dat over ons 
allen de geest zweeft van Wibaut, die immers het 
beste uit beide stromingen vertegenwoordigde. 

Profdr. P. de Rooy is hoogleraar sociaal-economi
sche geschiedenis, in het bijzonder van de twintigste 
eeuw, aan de Universiteit van Amsterdam . 
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De tegenpartij 
Sociaal-democraten en liberalen in Nederland 

( 1945- heden) 

J.Th.J. van den Berg 

Historisch onvermijdelijk was het wellicht niet, 
maar al spoedig na de Tweede Wereldoorlog ont
wikkelden de PvdA en de VVD zich tot elkaars 
tegenpolen. Hoe deze tegenstrevers toegroeiden 
naar een blauw-rode coalitie, werd uitgelegd tijdens 
een 'paars' symposium van de Teldersstichting op 
21 december 1995 in Amsterdam in een voordracht 
over de naoorlogse verhouding tussen sociaal
democraten en liberalen in Nederland. 

Ouds keuze voor de oppositie 

Als er sinds 1945 al verwantschap heeft bestaan tus
sen liberalen en sociaal-democraten, dan was daar tot 
in de jaren tachtig weinig van te merken. Partij van 
de Arbeid en VVD traden, ook zonder officieel afge
kondigde polarisatie, jegens elkaar op als 'de 
Tegenpartij'. In het Nederlandse politieke landschap 
domineerde de sociaal-economische links/rechts-as. 
Daarop stonden PvdA en VVD - ik laat kleine poli
tieke stromingen nu even buiten beschouwing - ieder 
op een der extremen. Misschien moet, tot hooguit 
1952, een uitzondering worden gemaakt voor de 
ARP, die na de Tweede Wereldoorlog nog enige jaren 
nodig had om zich te ontdoen van de erfenis van 
Colijn en die zich rechts van de VVD opstelde. 

De vraag is overigens of het met historische 
onvermijdelijkheid zover moest komen. 
Onmiddellijk in 1945 leek het immers een andere 
kant uit te kunnen gaan. Waren het niet de liberale 
ondernemer Dirk U. Stikker en vakbondsvoorzitter 
Evert Kupers die, onder het goedkeurend oog van de 
sociaal-democraat Drees, aan de wieg stonden van de 
Stichting van de Arbeid? Waren het nietjonge libera
len die Stikker betrokken bij de oprichting van de 
Partij van de Vrijheid, die meer en anders moest wor
den dan de vooroorlogse Liberale Staatspartij? Was 
het niet de vrijzinnig-democraat Schermerhom die in 
1945 premier werd? De paradox van de geschiedenis 
is geweest dat het die andere vrijzinnig-democraat, 
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P.J. Oud, is geweest die zich meer dan Stikker ont
wikkelde tot de grote tegenspeler van de PvdA en die 
zijn VVD vanaf 1948 tot de Tegenpartij heeft 
gemaakt van de sociaal-democratie, hoewel die nota 
bene de grote meerderheid van de vrijzinnig-demo
craten in haar kring had opgenomen. 

Het 'Bondgenootschap der Rivalen' 
ende VVD 

In termen van zowel ideologie als van machtsver
houdingen ligt sinds 1945 de politieke hegemonie bij 
het 'Bondgenootschap der Rivalen', Partij van de 
Arbeid en Katholieke Volkspartij. Dat bondgenoot
schap van rivalen blijft de politieke verhoudingen 
bepalen, hoezeer ook in diverse gedaanten, tot onge
veer in 1980. In dat rivaliserend bondgenootschap is 
veel continuïteit en discontinuïteit, maar onder alle 
omstandigheden blijft de VVD de Tegenpartij, tot 
1959 van PvdA en KVP beide en nadien vooral van 
de PvdA. Interessant aan het dominante bondgenoot
schap is dat, ook als de PvdA parlementair in de 
oppositie verkeert, zij de maat blijft voor de KVP en 
haar sociale prestaties. Dat blijft zo tot in de tijd van 
het eerste kabinet-Van Agt, al begint het dan wel erg 
te wringen en wordt ordelijk regeren op die manier 
wel erg moeilijk. De protestantse partijen eerst en de 
VVD later zijn in de eerste veertig naoorlogse jaren 
wel stabieler en duurzamer regeringspartijen dan de 
PvdA; toch zijn zij niet gezichtbepalend en op hun 
best brengen zij amendementen aan op de hegemonie 
van het rivaliserende bondgenootschap. 

De paradox van deze ontwikkeling is enerzijds 
dat de PvdA in haar polariserende regeringsperiode 
(1973-1977) minder produktief is dan in de opposi
tiejaren ervoor en erna en dat zij aanzienlijk bijdraagt 
aan het ontstaan van een christen-democratische par
tij die nooit meer in die mate rivaal en bondgenoot 
van haar heeft kunnen zijn als ooit de KVP is 
geweest. 
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Sprekend - naar goed gebruik van Leidse politi
cologen- over paradoxen: het bondgenootschappelij
ke van PvdA en KVP is bij uitstek gegrondvest op de 
ideeënwereld van twee Britse liberalen, John 
Maynard Keynes en Lord Beveridge. Ook in de wel
vaartsfase van de naoorlogse periode is het een liber
al (nu een Amerikaanse) die sterke invloed uitoefent 
op zowel PvdA als KVP, in de persoon van Galbraith 
en diens Affluent society. Hoe liberaal wellicht de ori
gine van deze ideeën, de VVD als partij blijft daar
buiten; zij wijst na verloop van tijd niets echt af en 
levert in de jaren zestig zelfs een Keynesiaanse 
minister van Financiën, W.J. Witteveen. Als partij 
loopt zij echter, als het ware, met haar rug naar de 
toekomst. Zo tracht zij haar vermogen tot mobilisatie 
van kiezers te behouden en zachtjes maar beslist te 
blijven polariseren jegens de PvdA; vanaf 1959 
betoont zij zich tegelijkertijd echter een inschikkelij
ke coalitiepartner van een KVP die zich voortdurend 
door de PvdA de maat laat nemen. 

In nog een ander belangrijk opzicht verschilt de 
VVD fundamenteel van zowel PvdA als KVP. Beide 
laatste partijen blijven na 1945 ingebed in een hecht 
systeem van verwante organisaties. Beide hebben 
immers, naar sociaal-democratisch voorbeeld, het 
belang leren waarderen van gedisciplineerde organi
satie als machtsfactor. In Nederland heeft dat de 
vorm aangenomen van een verzuilde samenleving, 
waarin liberalen zich naar hun aard niet helemaal 
thuisvoelen. Alleen als het om de omroep gaat, is er 
sprake van verwantschap tussen liberalen en althans 
een klein deel van de Partij van de Arbeid, zoals er 
later verwantschap groeit tussen de VVD en een deel 
der confessionele groepen over de commerciële 
omroep . . 

Er wordt nog steeds met enige hartstocht gedis
cussieerd over karakter en bedoelingen van Ouds 
keuze voor de Tegenpartij: is dit een taktische of 
principiële keuze geweest? Als ik het goed zie, is dat 
een te zeer in zwart-wit termen weergegeven pro
bleemstelling. Er was alleen al om redenen van 
democratie de noodzaak van tegenwicht tegen 
'rooms-rood' en 'brede basis'. In termen van demo
cratie en dus van georganiseerde oppositie bleef Oud 
de vrijzinnig-democraat die hij steeds was geweest, 
met een diep respect voor het parlementaire debat. 
Dat is ook terug te lezen in zijn wetenschappelijk 
werk. 

In dat perspectief moeten ook zijn pogingen, in 
1950, worden gezien tot vorming van een 'Derde 
Macht' van protestantse partijen. De VVD was 
immers in veel opzichten een vrijzinnig-protestantse 
beweging en derhalve nauwelijks een volkspartij, 
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ook al heette zij zo. Oud wilde op die wijze deze drie 
partijen - VVD, ARP en CHU - verwijderen uit hun 
beperkte, amenderende rol. Oud kreeg zijn bondge
nootschap echter niet van de grond en de VVD moest 
zich, zoals ARP en CHU, voegen in de politieke 
hegemonie van het Bondgenootschap der Rivalen: zij 
regeerde aldus wel mee, maar in een beperkte rol in 
de kabinetten onder De Quay, Marijnen, De Jong en 
BiesheuveL Zozeer had zij zich met die rol verzoend, 
dat zij het zoveel agressievere DS'70 in 1972 alleen 
liet in de strijd van die partij voor liberale politieke 
uitgangspunten. Dat ging overigens niet zonder 
intern gekrakeel en zelfs een mislukte coup tegen de 
jonge leider, H. Wiegel. 

De zoektocht naar 
nieuwe politieke verhoudingen 

Politieke machtsverhoudingen worden op langere 
duur bepaald door maatschappelijke veranderingen, 
maar het kan een tijdje duren voordat die veranderin
gen helemaal in de politiek zijn doorgedrongen. 
Politieke verhoudingen zijn immers machtsverhou
dingen, geïnstitutionaliseerd en wel in gevestigde 
belangen, en dus zijn zij onderworpen aan histori
sche traagheid. 

De Tegenpartijen worden vanaf de jaren zestig 
beide geconfronteerd met het proces van ontkerkelij
king en deconfessionalisering. Een van de rivalise
rende bondgenoten, de KVP, begint in elkaar te zak
ken en de verleiding wordt zodoende wel erg groot 
aan de rivaliteit meer gewicht te geven dan aan het 
bondgenootschap. Zo kan het kabinet-Den Uyl ont
staan, waarin de KVP, naar Wiegels woord, niet eens 
meer 'bijwagen is, maar de rails schoon mag hou
den'. In een stilzwijgende coalitie pogen PvdA en 
VVD beide het confessionele midden leeg te vreten. 
De KVP resteert niets anders dan haar protestantse 
vrienden uit de vooroorlogse coalitie in de armen te 
vallen. 

In dat proces lijken PvdA en VVD pas goed de 
sociaal-economische links/rechts-as tot maatstaf van 
alle politiek te kunnen maken. Voor wie in die tijd 
goed toeziet, blijken de zaken ingewikkelder te lig
gen .. Polarisatie en tweedeling, vooral de bijbehoren
de agressieve politieke stijl, liggen de Nederlandse 
bevolking bovendien niet erg. Dus wint de PvdA en 
zij verliest tegelijkertijd: zij wint confessionele kie
zers in het zuiden en oosten, maar zij verliest tegelijk 
massaal in het westen. De recordzege van 1977 
brengt haar nauwelijks verder dan waar zij, onder 
Drees, in 1956 ook al was beland. De VVD daaren
tegen begint onder Wiegels leiding aan haar opmars 
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onder de kiezers, zowel in het westen als in het zui
den. Zijn partij ontwikkelt zich tussen '72 en '77 van 
een vrijzinnig-protestants elitegezelschap tot een 
echte volkspartij. 

Misschien is het goed er - bij wijze van inter
mezzo - op te wijzen dat niet iedereen in de VVD de 
aanpak van Wiegel, bestaande uit popularisering van 
het traditionele en behoudende liberalisme, onder
steunde. Mensen als Geertsema, Kappeyne van de 
Coppello, Vonhoff en Gruijters wilden juist van de 
VVD als Tegenpartij af. Pas achteraf kan worden 
gezegd dat Wiegel intuïtief gelijk heeft gehad met 
zijn polarisatie tegen de PvdA en toenadering tege
lijk tot de welvarend geworden aanhang van PvdA en 
KVP. Een aanhang die behalve welvarend immers 
ook behoudend was geworden. Aldus kon D66 ont
staan, maar dat is nooit een echte concurrent gewor
den van de VVD en juist wel van de PvdA. 

Niet alleen de PvdA raakt in problemen met zich
zelf, zoals is gebleken in 1977 en in 1981. Ook de 
VVD weet met haar opmars, hoe bemoedigend ook, 
niet goed raad. Beide lijden onder interne conflicten 
en beide beginnen lichtelijk te twijfelen aan de 
gedachte elkaars Tegenpartij te zijn. Vooral in de 
periode-Nijpels heeft de VVD de grootst mogelijke 
moeite de juiste houding te bepalen jegens zowel het 
CDA als de Partij van de Arbeid. In de jaren tachtig 
verschuift immers in de hele westerse wereld de ide
ologische hegemonie van sociaal gezinde stromingen 
naar neo-liberale opvattingen: niet alleen in de eco
nomie, maar ook op het sociaal-culturele terrein. Dat 
blijkt op lange duur het werkelijke effect van de jaren 
zestig, ook in Nederland. Wat er van het oude 
Bondgenootschap van Rivalen over was gebleven, is 
in het defensief geraakt, de sociaal-democratie in het 
bijzonder. 

De VVD weet dat de tijd van inschikkelijkheid 
en amenderen voorbij is, maar hoe haar gezag te ves
tigen en haar winst te verzilveren, dat weet zij voor
alsnog niet. Het zwaartepunt lijkt zodoende te ver
schuiven naar het pragmatische CDA van premier 
Lubbers, zoals het ook in Duitsland de CDU is die 
een hegemoniale positie verwerft, tot op de dag van 
vandaag. De tijd is er echter een van offensief libe
ralisme: anti-Keynes, anti-Beveridge en vooral anti
Gailbraith, uit op privatisering en deregulering. Den 
Uyls verweer in zijn Paradiso-rede 'Tegen de stroom 
in' klinkt nu als een echo uit een ver verleden. Het 
belang van hechte organisatie als sociale en politieke 
machtsfactor neemt snel af. De na 1970 in een 
stroomversnelling geraakte internationalisering van 
technologie, economie en politiek verzwakt de natio
nale staat als mechanisme van politieke coördinatie 
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en als vehikel van politieke hervorming. Het gaat er 
echter om die boodschap te verstaan en daar politiek 
werk van te maken. 

De VVD wordt vanaf 1989 daarin door twee fac
toren geholpen: de mislukking van het 'hersteld ver
band' van CDA en PvdA in het derde kabinet
Lubbers en de opkomst van Frits Bolkestein als de 
politieke leider van de VVD. Juist hij ziet dat er nog 
steeds grote verschillen zijn tussen de PvdA en zijn 
eigen partij, maar dat de oude sociaal-economische 
tegenstelling sterk aan relevantie heeft verloren. 
Partij van de Arbeid en VVD zijn opgehouden 
elkaars Tegenpartij te wezen: het spectrum van poli
tieke tegenstellingen is (definitief?) meerdimensio
naal geworden zonder één dominante links/rechts-as. 
Toch zijn het uiteindelijk de kiezers die een nieuwe 
coalitie afdwingen: CDA en PvdA verliezen een 
gekwalificeerde meerderheid aan de VVD en die 
andere vrijzinnige partij D66. Dat dwingt als het 
ware de zogenaamde 'paarse' coalitie af op een 
moment dat de VVD leeft in een embarras du choix. 
Bolkestein en de zijnen wagen de sprong en zij win
nen, zoals blijkt bij de Provinciale-Statenverkiezin
gen in het voorjaar van 1995. 

Maar is die 'Paarse coalitie' er nu een uit nood
zaak en dus voor tijdelijk gebruik, of is zij het begin 
van een nieuw bondgenootschap, misschien zelfs een 
nieuwe hegemonie in de politieke machtsverhoudin
gen? Of zullen VVD en PvdA toch in de belangrijk
ste opzichten - ook de culturele dus - elkaars dearest 
enemies blijven? Tussen de Brugse rede van 
Bolkestein en de Den Uyl-lezing van Kok gaapt nog 
een niet geringe kloof: de beide kinderen van de 
Franse Revolutie leven niet meer jegens elkaar als 
Kaïn en Abel, maar toch ... De compromisvorming 
tussen PvdA en VVD heeft voorts een ander karakter 
dan tussen PvdA en KVP, later CDA: zij is meer 
gebaseerd op ruil dan op zoeken naar gezamenlijk
heid. 

Ten slotte, vanuit de PvdA gezien: het leven met 
twee liberale partijen, met bijbehorende overmacht, 
in een coalitie is niet erg eenvoudig. Het heeft de 
charme van het onverwachte, maar in de politiek is 
dat nu juist een probleem: het onvoorspelbare char
meert zelden. Het dwingt zowel PvdA als VVD iets 
te doen wat sinds 1945 nooit nodig is geweest: zich 
in elkaars geesteshouding en partijhistorie verplaat
sen, omdat anders veel gedragingen en geconditio
neerde reflexen totaal onbegrijpelijk blijven . 
Interessant is het allemaal wel. 

Persoonlijk neig ik nog naar de opvatting dat 
deze blauw-rode coalitie (geen paarse dus) er een is 
uit noodzaak. Als het meer blijkt te worden, dan kan 
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het alleen maar meevallen. Het is als met onze eco
nomische politiek: laten wij ons, veiligheidshalve, 
oriënteren op het ' behoedzame scenario ' . 
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Prof.Mr. B.M. Teldersstichting 

VVD-Partijcommissie Wetenschap en Technologiebeleid 

Symposium De kwaliteit van het natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek 
op Nederlandse universiteiten 

Datum 
Locatie 

18 maart 1996 's middags (14.00- 17.30 uur) 
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag 

Op 18 maart a.s. organiseren de Teldersstichting en 
de VVD-partijcommissie Wetenschap en Techno
logiebeleid een symposium over de kwaliteit van het 
natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek. 
Centraal staat de positie van dü onderzoek op 
Nederlandse universiteiten. 

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van dit onder
zoek? Is er sprake van een evenwichtige verhouding 
tussen zuiver wetenschappelijk onderzoek en het toe
gepaste onderzoek? Zijn de bestuursstructuur binnen 
de universiteit en de wijze waarop het onderzoek 
wordt gefinancierd, adequaat gezien de gewenste 
kwaliteit van het onderzoek? 

Aanmelding symposium 

Naam 

Deze kwesties worden belicht in inleidingen van: 
- profdr.ir. B.P.Th. Veltman, voorzitter van het 

College van Bestuur van de Universiteit Twente; 
- dr. J. Nieuwenhuis, directeur Unilever Research 

Laboratorium; 
- profdr. J.H. van der Waals, emeritus hoogleraar 

Rijksuniversiteit Leiden. 

Indien u aan dit symposium wilt deelnemen, moet de 
onderstaande strook ingevuld worden toegestuurd 
aan de Teldersstichting. Het aantal deelnemers is 
beperkt. De toelating wordt bepaald door de volgor
de van binnenkomst van de aanmeldingen. De deel
nemers krijgen zo spoedig mogelijk het definitieve 
programma toegestuurd . 

Orgarusatie --------------------------------------------------------------------------

Adres 

Telefoon 

wil graag deelnemen aan het symposium over de kwaliteit van het natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek. 

Retourneren aan: 
Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den Haag 
telefoon: 070 - 3631948; fax: 070 - 3631951 

15 



.. 

~ Liberaal Reveil nummer 1 1996 

Globalisering en 
de positie van Europa 
in de wereldeconomie 
Frits Bolkestein 

Nationale economieën zijn in steeds sterkere mate 
onderhevig aan de invloed van de ontwikkelingen in 
de internationale economie. Hoe dienen de 
Europese verzorgingsstaten te reageren op deze 
globalisering? 

Velen kennen ongetwijfeld de Wet van Murphy: 'lf 
sarnething can go wrong, it wiJL' Dit is de zoge
noemde Eerste Wet van Murphy. De Tweede Wet van 
Murphy is waarschijnlijk minder bekend. Deze luidt: 
'When left to themselves, things always go from bad 
to worse.' Veel mensen geloven dat vooral deze twee
de Wet van toepassing is op de globalisering van de 
economie. Onder globalisering wordt in het alge
meen een versnelling van het economisch internatio
naliseringsproces verstaan, ZOlllS die in de jaren tach
tig is begonnen. Het is een ontwikkeling waarbij 
(toegevoegde) waarde en welvaart hoe langer hoe 
meer worden geproduceerd en gedistribueerd binnen 
wereldwijde netwerken. Hierbij spelen de grote mul
tinationale ondernemingen een cruciale rol. Deze 
versnelling van de internationalisering is het resultaat 
van deregulering, toenemende mobiliteit van kapitaal 
en integratie van de financiële markten, waardoor 
aandelenbeurzen overal in de wereld als communice
rende vaten gaan werken. Bij 'kapitaal' dient te wor
den gedacht aan financieel kapitaal (aandelen, obli
gaties, en dergelijke) en directe buitenlandse investe
ringen. Vooral door de toegenomen mobiliteit van 
kapitaal zouden overheden steeds meer greep op hun 
nationale economieën dreigen te verliezen, zo wordt 
vaak gevreesd. De invloed van globalisering verschilt 
overigens van regio tot regio. Vooral in Zuid-Oost 
Azië heeft zij bijgedragen aan een spectaculaire 
groei. Helaas heeft Afrika er echter tot op heden nog 
nauwelijks van kunnen profiteren . 

In de ontwikkelde wereld staan grote delen van 
het bedrijfsleven positief ten opzichte van de moge
lijkheden die globalisering biedt, bijvoorbeeld door 
intensivering van de handels- en investeringsbetrek-
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kingen met landen die een dynamische groei verto
nen. Vele nationale overheden daarentegen maken 
zich zorgen over de grotere kapitaalmobiliteit Zij 
vrezen dat die leidt tot een verlies aan controle over 
belangrijke macro-economische in trumenten, die zij 
traditioneel gebruikten om de eigen economie enigs
zins te sturen, zoals het monetaire beleid (vooral de 
rentevoet en de wisselkoersen) en het budgettaire 
beleid. Bovendien zijn velen beducht dat globalise
ring zal leiden tot een massaal verlies aan banen ten 
gunste van de lage-lonen-landen, hetgeen uiteinde
lijk zou uitmonden in een achteruitgang en zelfs 
Verelendung van brede lagen van de bevolking in de 
ontwikkelde landen . 

Is deze vrees gerechtvaardigd? Is de wereldeco
nomie vatbaarder geworden voor instabiliteit, bij
voorbeeld ten aanzien van de wisselkoersen? Toe
gegeven: men mag het gevaar van dóórschieten in de 
ene of de andere richting niet bagatelliseren. De 
financiële markten functioneren nu eenmaal niet per
fect en niet altijd rationeel, bijvoorbeeld door gebrek 
aan informatie of het kudde-instinct van de markt
partijen. Maar de klok kan niet meer worden terug
gedraaid. Het is ondenkbaar dat het vrije kapitaalver
keer weer aan banden wordt gelegd. Bovendien moe
ten wij de risico's van kapitaalmobiliteit niet over
drijven. De nationale monetaire autoriteiten hebben 
de afgelopen twintig jaar hun lesje geleerd. Centrale 
banken hebben thans meer oog voor het belang van 
prijsstabiliteit en zijn vastberaden de inflatie onder 
de duim te houden. 

Wat het begratingsbeleid betreft, hebben regerin
gen geleerd dat een beleid van permanente begro
tingstekorten tot een verlies aan vertrouwen zal lei
den en uiteindelijk door de markt zal worden gecor
rigeerd in de vorm van een depreciatie van de valuta 
van de betrokken landen . Dit betekent dat de liberali
satie van het kapitaalverkeer een belangrijke impuls 
vormt voor het voeren van een gezond budgettair en 
monetair beleid. 
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De verlokkingen van het protectionisme 

De economische ontwikkeling van de zogenoemde 
Derde Wereld is reeds lange tijd een expliciet onder
schreven doelstelling van het buitenlands- en ontwik
kelingsbeleid van de geïndustrialiseerde landen. Nu 
een aantal van deze landen, vooral in Azië, daarmee 
succes heeft en geduchte concurrenten van ons zijn 
geworden, lijkt het oorspronkelijke enthousiasme 
voor hun economische vooruitgang bij velen te 
tanen. Naar mijn mening is dat niet terecht. Wij zou
den ons daarover eerder dienen te verheugen, ook 
omdat hun succes aan miljarden mensen elders in de 
wereld de weg wijst hoe zich aan hun armoede te 
ontworstelen. 

Sommigen bepleiten protectionisme om zich te 
kunnen verdedigen tegen wat zij als oneerlijke con
currentie van de Janden in opkomst beschouwen. In 
dit verband wordt wel van sociale dumping en van 
ecodumping gesproken. Met sociale dumping wor
den de concunentievoordelen bedoeld die samenhan
gen met het feit dat deze landen een lager loonniveau 
kennen en een Jager niveau van sociale zekerheid. 
Ecodumping heeft betrekking op de lagere ecologi
sche eisen die in de betrokken landen aan de produk
tie worden gesteld. Naar mijn mening dienen deze 
argumenten niet te worden gebruikt als voorwendsel 
om protectionistische maatregelen te nemen, omdat 
protectionisme een hoop narigheid met zich brengt. 

Protectionisme vormt namelijk een belemmering 
voor de landen in opkomst om een hogere levens
standaard te bereiken omdat zij in dat geval minder 
van hun comparatieve voordelen in de internationale 
arbeidsverdeling kunnen profiteren. Het leidt voorts 
tot welvaartsverliezen doordat inefficiënte bedrijven 
in de landen die protectionistische barrières opwer
pen, kunstmatig in leven worden gehouden. Als men 
eenmaal de protectionistische weg is opgegaan, rijst 
voorts de vraag waar de grens dient te worden 
getrokken. Waarom moeten bijvoorbeeld de land
bouw, de staalindustrie, de scheepsbouw en de tex
tielindustrie worden beschermd en andere sectoren 
niet? Protectionisme brengt daarenboven het gevaar 
van vergelding en sneeuwbaleffecten met zich, waar
bij er vele verliezers en weinig winnaars zijn. 

Noch dient te worden vergeten dat lage lonen en 
lage niveaus van sociale zekerheid in het algemeen 
een lage produktiviteit weerspiegelen. Indien de pro
duktiviteit stijgt, zullen - na enige tijd - gewoonlijk 
ook de lonen en de sociale lasten stijgen. Immers, de 
mensen willen de exportsuccessen van hun land ook 
in een hogere levensstandaard en een betere sociale 
zekerheid vertaald zien. Het is bijvoorbeeld weinig 
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waarschijnlijk dat de Japanse burger tot in lengte van 
dagen genoegen zal nemen met relatief lage lonen en 
zich tevreden zal stellen met kruiphokjes in plaats 
van comfortabele woningen, opdat Japanse bedrijven 
al hun geld in het buitenland kunnen investeren. Het 
ligt voorts niet voor de hand dat de Japanse consu
ment nog veellanger bereid zal zijn exorbitante prij
zen voor zijn dagelijks voedsel te betalen omdat inef
ficiënte boeren tegen de concurrentie van hun effi
ciënte collega's elders in de wereld worden 
beschermd. Ook is het niet aannemelijk dat de 
Aziaten nog veellanger zullen berusten in het feit dat 
vijf van de zeven meest verontreinigde steden in de 
wereld in hun regio zijn gelegen. Daarom verwacht 
ik veranderingen in attitudes en gedrag in Azië. De 
levensomstandigheden zullen verbeteren en de lage 
lonen zullen stijgen. Derhalve mag worden aangeno
men dat het playing field meer level zal worden. 

Verder mag niet worden vergeten dat de lopende 
rekening van de betalingsbalans van de geïndustriali
seerde landen met de landen die van eerdergenoem
de soorten dumping worden beticht- bijvoorbeeld de 
Centraaleuropese landen - een overschot vertoont. 
Maar wij horen gewoonlijk alleen de klachten van 
een luidruchtige minderheid van bedrijven die last 
hebben van de concurrentie van êlie landen. De meer
derheid van bedrijven en consumenten die daarvan 
profiteren hoort men niet. 

Ik trek hieruit de conclusie dat wie wat tegen 
sociale dumping en ecodumping wil doen dit in 
beginsel niet moet koppelen aan de handelspolitiek, 
maar moet aanpakken via de internationale organisa
ties die juist voor dat doel zijn opgericht. Dat bete
kent: de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) en 
het Milieuprogramma van de VN (UNEP). 

Al met al zouden wij moeten ophouden met het 
zoeken van zondebokken elders voor de economi
sche moeilijkheden waarmee wij worden geconfron
teerd. Die zijn immers vaak het gevolg van onze 
eigen tekortkomingen. 

Europa en het Rijnlandkapitalisme 

In zijn boek Capitalisme contre capitalisme verheer
lijkte Michel Albert de eigenschappen van het zoge
naamde Rijnland-kapitalisme, of, met andere woor
den, van de verzorgingsstaat met zijn tripartite over
legeconomie, die zo kenmerkend voor het noordwes
telijke deel van het Europese continent is. Sommigen 
zijn van oordeel dat de verzorgingsstaat een van de 
hoogtepunten van de menselijke beschaving vormt. 
En daarin schuilt natuurlijk een grote kern van waar
heid. Maar de verzorgingsstaat laboreert tegelijk aan 
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een aantal tekortkomingen. Hij gaat gepaard met een 
sociaal-economische verstarring die op gespannen 
voet staat met de behoefte aan flexibele aanpassing 
aan de snelle veranderingen in de wereldeconomie. 

Hoe verhouden de economische prestaties van 
Europa zich tot die van andere belangrijke regio's in 
de wereld? Over een periode van zo'n twi ntig jaar is 
de reële groei van Europa achtergebleven, niet alleen 
bij die van Japan maar ook van de Verenigde Staten. 
Dat komt neer op relatieve achteruitgang·. Het BNP 
per hoofd, uitgedrukt in koopkrachtpariteiten - wat 
men werkelijk voor zijn geld kan kopen - ligt in de 
Verenigde Staten zo'n 40% boven dat in Europa, ter
wijl het overeenkomstige cijfer voor Japan 20% 
hoger is. Zowel in absolute getallen als in percentage 
van het BNP overtreft de totale bruto staatsschuld 
van de lidstaten van de Europese Unie die van de 
Verenigde Staten, terwijl de Europeanen de 
Amerikanen in het recente verleden zo fel vanwege 
hun begrotingstekorten hebben gekritiseerd. Europa 
wijst voorts de gedachte van een Fortress Europe met 
verontwaardiging van de hand. Maar toch valt slechts 
30% van de buitenlandse handel van de lidstaten van 
de Europese Unie onder het meest-begunstigingsbe
ginsel van de GATT/WTO. De andere 70% valt 
onder allerlei geprivilegieerde regimes die in wezen 
strijdig zijn met de meest-begunstiging. Bovendien 
heeft de Europese industrie voortdurend terrein ver
loren in de wereldhandel in goederen met een hoog 
high-tech-gehalte. Wie had bijvoorbeeld ooit kunnen 
denken dat een Koreaanse onderneming zich als 
overnamekandidaat van Fokker zou aanmelden? Ten 
slotte is het niveau van werkloosheid in Europa, uit
gedrukt als percentage van de beroepsbevolking, 
twee maal zo hoog als in de Verenigde Staten en vier 
maal zo hoog als in Japan. Al met al is dit bepaald 
geen economische prestatie om trots op te zijn. 

EMU 

Wat doet Europa om in deze situatie verbetering te 
brengen? Van het Witboek over groei, concurrentie
vermogen en werkgelegenheid van de Europese 
Commissie dat destijds onder de vorige voorzitter 
van de Europese Commissie, Jacques Delors, werd 
opgesteld als antwoord op deze uitdaging, is de laat
ste tijd weinig meer vernomen. 

Een ander antwoord op de uitdaging van globali
sering is de Economische en Monetaire Unie (EMU). 
De EMU is naar mijn oordeel een noodzakelijke, zij 
het niet voldoende voorwaarde voor de verbetering 
van de economische prestaties van Europa. Zij is het 
complement van de gemeenschappelijke markt. 
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Monetaire instabiliteit bezorgt bedrijven en burger 
veel last. Zij is verspillend want onvoorspelbare wis
selkoersen kunnen tot verkeerde beslissingen leiden. 
En de daarmee verbonden onzekerheid schrikt i nves
teerders af, wat tot een lager niveau van investerin
gen, lagere economische groei en minder banen leidt. 

Naar mijn mening kan het belang van de geloof
waardigheid van de EMU, door nauwgezette toepas
sing van de convergentiecriteria, zoals ten aanzien 
van de inflatie, het begrotingstekort en de staats
schuld, nauwelijks worden overschat. Een strikte 
naleving van deze criteria is niet zozeer nodig omdat 
de Deutsche Bundesbank in Frankfurt het wil, maar
belangrijker - om toekomstige ontsporingen te voor
komen die waarschijnlijk zijn als landen die niet vol
doen aan de criteria, tàch zouden toetreden. Daarom 
maak ik mij zorgen over de koppeling die 
Bondskanselier Kohl met de Politieke Unie legt als 
voorwaarde om de Duitse Mark op te geven in ruil 
voor de Euro. Wat bedoelt de Bondskanselier met 
een dergelijke Politieke Unie? Een soort federatie, 
geënt op .het Duitse model? Die zal niet tot stand 
komen, want er is geen Europees volk, geen Europees 
rechtssysteem, geen Europese taal en geen Europese 
publieke opinie. Of bedoelt de heer Kohl de integra
tie van de zogenaamde tweede pijler (een gemeen
schappelijk beleid op het gebied van buitenlandse 
zaken, veiligheid en defensie) en derde pijler (een 
gemeenschappelijk beleid ten aanzien van immigra
tie, asielrecht, de bestrijding van de grensover
schrijdende criminaliteit, terrorisme, de handel in 
drugs, financiële en computerfraude) van het Verdrag 
van Maastricht in de eerste pijler (gemeenschappelij
ke markt en EMU)? Dit zou betekenen dat de twee
de en derde pijler ook alle kenmerken van de eerste 
zouden krijgen. Dat wil zeggen: gekwalificeerde 
meerderheidsbesl u i tvorming, ex cl u sief initiatiefrecht 
van de Europese Commissie, medebeslissing van het 
Europese Parlement en jurisdictie van het Hof van 
Justitie. 

De hiervoor aangeduide integratie van de tweede 
en derde pijler in de eerste is niet haalbaar, omdat 
daarvoor binnen Europa te weinig steun bestaat. De 
meerderheid van de lidstaten wil niet verder gaan dan 
intergouvernementele samenwerking in de tweede en 
derde pijler, die besluitvorming bij unanimiteit impli
ceert. Dat wil zeggen: het behoud van veto-macht 
van de individuele lidstaten. Bovendien dient de 
Europese Unie zich tot haar kerntaken te beperken. 
Dat betekent hoofdzakelijk: een goed functionerende 
gemeenschappelijke markt, een liberale internationa
le handelspolitiek, een level playing field in het kader 
van een Europees mededingingsbeleid, grensover-
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schrijdende samenwerking op het gebied van techno
logie en infrastructuur en de EMU. Maar er bestaat 
een sterke neiging de Europese bemoeienis uit te 
breiden naar terreinen die niets met de kerntaken te 
maken hebben. Er is mijns inziens bijvoorbeeld in 
het geheel geen behoefte aan Europese bemoeienis 
op gebieden van sociaal beleid, die niet van invloed 
zijn op het vrije verkeer van arbeid of de distorsie 
van de concurrentieverhoudingen. 

De koppeling van de EMU aan een Politieke 
Unie lijkt mij nog om een andere reden niet wense
lijk. Immers, dan bestaat het gevaar dat de hand met 
de EMU-criteria wordt gelicht, als concessie om de 
steun van onwillige partners te verkrijgen voor de 
totstandkoming van die Politieke Unie. Dat is niet in 
het belang voor de geloofwaardigheid van de EMU 
en evenmin in ons nationaal belang. Nederland heeft 
thans de sterkste munt en de laagste rente binnen de 
Europese Unie. Alle lidstaten kunnen winnen bij de 
totstandkoming van de EMU. Maar zeker is dat 
Nederland het meest heeft te verliezen. Als wij onze 
gulden straks inruilen, moeten wij er dus zeker van 
zijn dat wij een minstens even harde munt terugkrij
gen. 

Hervorming van de verzorgingsstaat 

Niet alleen op het niveau van de EU, ook op natio
naal niveau moeten wij een antwoord vinden op de 
uitdaging van de globali sering. De open marktecono
mie, die is gebaseerd op het beginsel van vrije con
currentie, impliceert een fundamentele bereidheid tot 
voortdurende aanpassing. Globalisering brengt een 
versnelling van veranderingsprocessen met zich mee, 
wat een_ grotere flexibiliteit van overheden en onder
nemingen in hun aanpassing aan nieuwe internatio
nale concurrentie- en marktverhoudingen vergt. 
Helaas stuit dit maar al te vaak op de sociaalecono
mische verstarring, die samenhangt met een te ver 
doorge choten verzorgingsstaat, zoals deze in grote 
delen van Europa is ontstaan. Daarom dient de ver-
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zorgingsstaat te worden gestroomlijnd. 
Volgens opgave van de Verenigde Naties zijn er 

thans 37.000 multinationale bedrijven met 200.000 
buitenlandse vestigingen. Ten einde in de huidige 
wereldwijde concurrentiestrijd te kunnen overleven, 
zijn deze bedrijven voortdurend gespitst op zelfs 
minuscule veranderingen in de verhouding tussen 
produktiviteit en (loon)kosten, en zijn zij voortdu
rend bezig hun produktie, of delen daarvan, te ver
plaatsen naar landen waar deze verhouding het gun
stigst ligt. Men kan zich echter moeilijk aan het 
gevoel onttrekken dat vele economisch~ actoren in 
West-Europa zich onvoldoende bewust zijn van dat 
feit. In loononderhandelingen bijvoorbeeld blijkt het 
moeilijk afstand te nemen van de gewoonte meer te 
eisen dan de markt toelaat. Maar ook overheden die
nen zich terughoudend op te stellen. Zij dienen bij
voorbeeld voorzichtig te zijn met beleid dat een 
opwaartse druk op de arbeidskosten uitoefent, zoals 
in geval van nieuw Europees beleid op sociaal gebied. 

Men dient niet de illusie te koesteren dat de ver
zorgingsstaat zonder aanpassing behouden kan blij
ven. In dat geval zou onze concurrentiepositie, die 
het materiële fundament van diezelfde verzorgings
staat vormt, worden ondergraven. Het is ook gevaar
lijk te geloven dat de verzorgingsstaat zou kunnen 
worden geconserveerd door protectionistische bar
rières op te werpen. De recente geschiedenis biedt 
voorbeelden te over die aantonen dat de protectionis
tische reflex gelijk staat aan uitstappen uit de wereld
economie, met alle schadelijke gevolgen voor de 
welvaart van onze samenleving van dien. Wij mogen 
niet vergeten dat onze hoge welvaartsstandaard uit
eindelijk op superieure produktiviteit is gebaseerd, 
die alleen in stand kan worden gehouden indien wij 
ons blootstellen aan de koude wind van de interna
tionale concurrentie. 

Mr. drs. F. Bolkestein is voorzitter van de WD-fractie 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
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Waarom ik 
geen WD 'er ben 

Riek van der Ploeg 

De opdracht van de redactie is uit te leggen waarom 
ik met mijn sterke oriëntatie op de markt de voorkeur 
geef aan de sociaal-democratie en de PvdA boven 
het liberalisme en de WD. Mijn titel ontleen ik aan 
Eertrand Russells 'Why I am nota Christian?' waar- 
in hij argumenten aandraagt waarom hij niet in God 
gelooft. Als het inderdaad zo is dat in dit fin-de-siè
cle iedereen liberaal is, dan heeft het begrip liberaal 
alle betekenis verloren. In ieder geval geloof ik niet 
in makkelijke ongenuanceerde versies van het libe
ralisme. De kunst is immers een goed evenwicht te 
vinden tussen liberaal en sociaal. 

De WD wil een minimale waarborgstaat. Dit 
komt neer op een vangnetconstructie voor de sociale 
zekerheid. De overheid is dus slechts voor het mini
male niveau van sociale uitkeringen verantwoorde
lijk. Dit betekent een verlaging van zowel de hoogte 
als de duur van de uitkeringen voor met name de 
middenklassen en dus een verloedering van het 
draagvlak voor de verzorgingsstaat. Burgers zullen 
zich moeten bijverzekeren bij particuliere verzeke
raars, maar die kijken wel uit om mensen met een 
vlekje een aanvullende polis te bieden. Risicoselectie 
kan vermeden worden wanneer werknemers zeggen 
'of u verzekert ons allemaal of u krijgt geen van ons 
als klant', maar de VVD is tegen het algemeen ver
bindend verklaren van CAO's door de overheid. Hier 
gaat het terugtreden van de overheid regelrecht ten 
koste van de solidariteit tussen jong en oud en tussen 
gezond en ziek. 

De PvdA zet modernisering van de sociale zeker
heid hoog op haar politieke agenda. Er is immers 
geen financiële reden om, na de herkeuringen bij de 
WAO, het gevoerde volumebeleid gericht op preven
tie en reïntegratie en de privatisering van de 
Ziektewet, de uitkeringen nog verder te versoberen. 
Sterker, er zijn miljarden meevallers bij de sociale 
zekerheid. Wel is er een urgente reden om meer 
zekerheid te bieden aan het opkomende leger van 
flexwerkers met kortdurige dienstverbanden - vaak 
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met deeltijdcontracten. Een dynamische economie 
die zich goed kan handhaven op internationale 
markten, vereist de inzet van flexibele arbeidskrach
ten. Bovendien kunnen mensen niet meer rekenen op 
één baan tot het pensioen, maar zullen meerdere car
rières moeten aangaan. Waar het de PvdA om gaat, 
is dat mensen die het meeste risico nemen vergelijk
bare rechten krijgen als werknemers met een vast 
dienstverband. Ik denk dan vooral aan het recht trek
ken van de scheve verhoudingen bij de opbouw van 
rechten op sociale zekerheid en pensioen. Maar ook 
denk ik aan meer keuzevrijheid voor werknemers. 
Waarom kan iemand in ruil voor een jaartje langer 
werken niet recht krijgen op betaald scholings- of 
zorgverlof? Hoe zit het sowieso met de uitruil tussen 
een langere duur van de uitkering (bijvoorbeeld eer
der met pensioen gaan) en een lagere uitkering (pen
sioen)? De politieke agenda van de WD is wat 
betreft de sociale zekerheid naar mijn smaak van 
archaïsch-liberale stempel: nadruk op versoberingen 
terwijl alleen de sterkste burgers kunnen profiteren 
van meer keuzevrijheid. 

De uitkeringen zijn sinds jaar en dag bevroren en 
dus de laatste tien jaar zo'n twintig of dertig procent 
achtergebleven bij de lonen. Dit jaar wordt voor het 
eerst sinds lange tijd weer gekoppeld. Hoewel de wet 
zegt dat in volgende jaren gewoon doorgegaan wordt 
met koppelen zolang het aantal inactieven niet te 
hoog is in vergelijking met het aantal actieven, lijkt 
de VVD dit jammer genoeg niet te willen. Koppelen 
lijkt me een teken van politieke geloofwaardigheid en 
fatsoen. De PvdA is, gegeven dat er gekoppeld wordt, 
een voorstander van nivellering tussen werkenden 
('Rob in Hood'-beleid) en is bereid het aantrekke
lijker te maken voor werkenden om eenvoudige 
banen te nemen. Het geijkte instrument daartoe is 
een fiscale arbeidsmarkttoeslag voor de laagst 
betaalde werknemers - een werknemersaftrek. Nu 
bedrijven recordwinsten boeken en veel arbeid uit
stoten, moet de lastenverlich!ing ten goede van de 
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laagst betaalde werknemers in plaats van bedrijven 
komen. Dit is goed voor de koopkracht, de loonmati
ging en dus de werkgelegenheid. Dergelijk beleid 
verdient de steun van een liberale volkspartij, maar 
daar wacht ik nog op. 

In plaats daarvan word ik moe van het terugke
rende WD-refrein dat de staatsschuld zo snel en zo 
fors mogelijk om laag moet. Wat een malle basis voor 
een ideologie. The Economist geeft goed aan dat de 
argumenten domweg niet deugen. Waar het om gaat, 
is dat er ten behoeve van de produktiviteit, de con
currentiepositie en de werkgelegenheid geïnvesteerd 
wordt in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en 
infrastructuur. De koek en dus de grondslag voor 
belasting- en premieheffing wordt dan groter zodat 
de staatsschuld vanzelf daalt: het paard niet achter, 
maar voor de kar! Een te snelle en forse daling van 
de staatsschuld kan averechts werken. Natuurlijk wil 
de WD dat de tweede schijf van de inkomstenbelas
ting uiteindelijk verlengd wordt enlof het toptarief 
verdwijnt om mensen die welvaart scheppen niet weg 
te jagen en de achterban van de tevreden meerder
heid gunstig te stemmen. Dat wil ik ook, maar ik ver
wijt de VVD dat ze niet het lef heeft tegelijkertijd te 
ple~ten voor beperking van fiscale subsidies aan de 
hoogste inkomens. Ik denk aan omzetting van de 
belastingvrije som en de hypotheekrenteaftrek in een 
'tax credit', zodat iedereen een aftrek tegen het tarief 
van de eerste schijf geniet. 

WD is te weinig sociaal, 
te nationalistisch en te monolithisch 

In Nederland is sprake van scheefgroei tussen 
mensen die huren en die een eigen woning bezitten. 
De minima betalen soms meer dan de helft van hun 
inkomen aan huur- en woonlasten. In plaats van voor 
rondpompen van geld, pleit de PvdA voor een fat
soenlijke individuele huursubsidie (een liberaal in
strument - een 'voucher') voor de mensen die deze 
het meeste nodig hebben. Welnu, waarom staat de 
WD toe dat er honderden miljoenen aan meevallers 
elk jaar afgeboekt worden ten gunste van het finan
cieringstekort terwijl de minima met schrijnende 
problemen kampen en er steeds meer segregatie op 
de woningmarkt plaatsvindt? 

In de volksgezondheid is solidariteit tussen jong 
en oud, gezond en ziek, en arm en rijk een basis
voorwaarde voor de PvdA. Daarom streven we naar 
convergentie: een uniform pakket van gepaste zorg 
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voor iedereen - dus ziekenfondsverzekerden en parti
culier verzekerden. Wat mij betreft mag dit pakket 
onder de juiste voorwaarden zowel door ziekenfond
sen als door particuliere verzekeraars aangeboden 
worden. Essentieel is dat er een acceptatieplicht is en 
dat premies niet gedifferentieerd worden naar 
gezondheid enlof leeftijd. Ik ben liberaal genoeg om 
te zien dat inkomensafhankelijke premies de markt
werking kunnen verstoren, dus ik heb geen probleem 
met een discussie over nominale premies mits de 
mensen met lage inkomens kunnen genieten van een 
fatsoenlijke individuele zorgsubsidie. Bolkestein pleit 
voor opheffing van het ziekenfonds en invoering van 
individuele zorgsubsidies, maar nergens hoor ik de 
WD over acceptatieplicht, vermijden van risicose
lectie, convergentie en een fatsoenlijke invulling van 
het basispakket. Het liberale zit wel in de genen van 
de WD-er, maar het lijkt wel of het sociaal-gen eruit 
gepeuterd is. 

De PvdA wordt metaalmoeheid en het vermijden 
van risico's verweten. Dit lijkt me onzin: het paarse 
kabinet hakt knopen door en oogst daar waardering 
voor. Niet Kalma bepaalt het beleid van de PvdA, 
maar Wim Kok en de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA. Wel vind ik met Nijpels, Winsemius en anderen 
dat het huidige milieubeleid lang niet ambitieus 
genoeg is. Solidariteit ook met toekomstige genera
ties! Waarom hoor ik geen pleidooi van de WD voor 
marktconforme instrumenten van milieubeleid zoals 
markten voor verhandelbare emissierechten? 
Sowieso vind ik dat de VVD niet vooraan staat waar 
het gaat om nieuwe marktconforme invullingen van 
de rol van de overheid. Globalisering en meer markt
werking is onvermijdelijk, maar dat vereist een ster
kere en andere overheid. Het gaat niet om meer 
markt en minder overheid, maar om hoe de overheid 
effectiever haar taak kan uitvoeren. De overheid niet 
meer als uitvoerder, maar als regisseur, opdrachtge
ver en katalysator. 

Met de beste wil van de wereld kan ik niet waar
nemen dat de WD de partij is die kartels en prijs- en 
marktverdelingsa/spraken aan de kaak stelt. Waar 
was de WD bij de discussie rond de exorbitant hoge 
medicijnprijzen? Waarom probeert de WD niet iets 
te doen aan de monopolies van notarissen en aan het 
feit dat de burger nog steeds zijn eigen huis niet zelf 
mag transporteren? Wat te denken van betaling per 
verrichting van medische specialisten en de overcon
sumptie van zorg die daarmee gepaard gaat? Wat mij 
betreft gaat het om een keuze tussen koopman of 
zorgverlener, maar niet een of ander monopolistisch 
gedrocht ertussenin. Dus of vrije concurrentie tussen 
notarissen of apothekers of een ambtelijk inkomen. 
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De WD heeft een schandalige visie op studiefinan
ciering: prestatienormen afzwakken en tegelijkertijd 
pleiten voor een hogere basisbeurs en een Lagere 
aanvullende beurs voor studenten uit minder draag
krachtige gezinnen. Een regelrechte lobby voor de 
zuipende corporale student. De PvdA wil de presta
tienormen daarentegen opschroeven, opdat meer 
geld beschikbaar komt om de toegankelijkheid van 
het hoger onderwijs voor kinderen uit achterstands
gezinnen te verbetere'l. 

Ik ben ooit Lid geworden van de PvdA vanwege de 
waarde die zij hecht aan internationale solidariteit. 
D66 viel af vanwege zijn gebrek aan historische en 
maatschappelijke wortels. De WD is in mijn ogen 
een te nationalistische partij daar waar het Europa, 
asielzoekers, ontwikkelingshulp en zelfs vrijhandel 
voor de derde wereld betreft. Dit is de belangrijkste 
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reden dat ik geen WD'er ben. Ook vind ik de VVD 
een monolithische partij met te weinig kritische dis
cussies en met dames en heren politici die te slaafs 
de leider volgen. Daarnaast is de keuze voor een 
liberale partij als D66 of de VVD te gemakkelijk voor 
een econoom en biedt zij te weinig ruimte voor 
droom of ideaal. Het tegenspel en de vaak terechte 
kritiek van PvdA-collega's op mijn ideeën vervullen 
een essentiële rol in mijn zoektocht naar het beste 
evenwicht tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid. 

Prof.dr. F. van der Ploeg is algemeen financieel 
woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA en hoogleraar staathuishoudkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
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Te veel gewaagd, 
te weinig gewonnen 

R.G. van de Wetering 

De mislukte kandidatuur van Ruding, Braks, Van 
den Broek en Lubbers, de vestiging van de Europese 
Bank buiten Nederland, 'zwarte maandag': het 
maken van beoordelingsfouten lijkt een structureel 
probleem te worden in de Nederlandse buitenland
se politiek. Al deze fouten hebben in feite één oor
zaak, namelijk een onjuist beeld bij onze beleids
makers van de Nederlandse positie in de wereld. 

De strijd tussen Lubbers en Dehaene om het voorzit
terschap van de Europese Commissie leek destijds de 
climax in een reeks Nederlandse beoordelingsfouten 
in benoemingskwesties. In een interview met NRC 
Handelsblad in juli 1994 zei de Belgische premier 
Jean-Luc Dehaene: 'Als klein land kun je op verschil
lende manieren reageren. In Nederland had men ver
wacht dat alle kleine landen zich achter de kandida
tuur van Ruud zouden scharen. Men was verwonderd 
dat dat niet is gebeurd. Dat ik juist de steun had van 
alle kleine landen, zou tot nadenken moeten stem
men.'1 

De .les die Dehaene de NRC-lezer leert, bevat 
meer inhoud dan men in eerste instantie zou vermoe
den. De uitspraak is niet slechts een uiting van frus
tratie of rancune. Dehaene legt treffend de vinger op 
een zere plek; een oud Hollands zeer. Nederland 
heeft een merkwaardige opvatting over zijn identiteit 
en daarin ligt de oorzaak van een opvallende reeks 
pijnlijke beoordelingsfouten in de Nederlandse bui
tenlandse politiek. In dit artikel zullen enkele beoor
delingsfouten aan de orde komen om aan te geven 
dat hier sprake is van een structureel probleem. 

Een reeks fiasco's 

Getuige de voorzichtige aanpak van premier Kok en 
minister Van Mierlo bij de meest recente kandidatuur 
van Lubbers, leek het paarse kabinet een les geleerd 
te hebben uit de fiasco's van het verleden. Ook 
Lubbers zelf heeft slechts na aandringen van Van 
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Mierlo ingestemd met een publieke en formele kan
didatuur. En ook nu zag de ogenschijnlijk favoriete 
Lubbers zijn kandidatuur gedwarsboomd. Onthutst 
werd in de Nederlandse media gereageerd op de 
beide mislukkingen van Lubbers' kandidatuur voor 
de posten bij de Europese Commissie en de NAVO. 
Eerder hadden wij ons, trots, goede kansen toege
dicht met Ruding, Braks, Van den Broek en de vesti
ging van de Europese Bank in Nederland. Daarnaast 
weet de lezer zich waarschijnlijk zwarte maandag te 
herinneren; het Nederlandse ontwerpverdrag voor 
Maastricht werd op 30 september 1991 door de lid
staten van de toenmalige Europese Gemeenschap 
van tafel geveegd. Bij de Nederlandse pessimist 
tekent zich een nationaal trauma af; ze wilJen ons 
niet meer. Maar de meeste betrokken politici en amb
tenaren blijken bij elk Nederlands optreden, of het nu 
een idee of een kandidatuur betreft, optimistisch. 
Wellicht ligt daarin juist de oorzaak van de reeks uit
glijders. 

De media zijn geneigd de mislukking van de laat
ste kandidatuur van Lubbers in eerste instantie te wij
ten aan zijn eigen optreden. Lubbers zou een slechte 
indruk gemaakt hebben bij zijn gesprek in de 
Verenigde Staten. Hij bleek onvoldoende kennis te 
bezitten over actuele kwesties en had, naar smaak 
van de Amerikanen, een te veel op Europa georiën
teerde visie op de NAV0.2 Enkele maanden na het 
debacle wordt duidelijk dat de betrokken partijen niet 
voorzichtig met de oud-premier zijn omgesprongen. 
Major, Chirac en Kohl hebben, door vroegtijdig 
Lubbers te steunen, de Amerikanen onnodig voor het 
hoofd gestoten. De Amerikanen hebben zich verzet 
tegen wat in hun ogen een Europees onderonsje leek 
te zijn. Terwijl Lubbers zijn stoel in Washington aan
schoof voor een informatieve kennismaking, hadden 
zijn gastheren hem al veroordeeld tot een nieuwe 
persoonlijke tragedie. Dat Lubbers' visie en kennis 
niet voldeden aan de Amerikaanse eisen, deed er in 
feite niet meer toe. Kok en Van Mierlo hebben de 



-

~ Liberaal Reveil nummer 1 1996 

gevoeligheid van de Atlantische relatie, evenals de 
grote Europese landen, sterk onderschat.3 Dat Van 
Mierlo maanden later nog een verklaring van zijn 
Amerikaanse collega Christopher eist, getuigt van 
chauvinistische naïviteit. Van Mierlo heeft een 
beoordelingsfout gemaakt die debet is aan een fiasco 
dat zich nationaal doet voelen en probeert dit te ver
hullen door een verklaring te vragen die hij nooit zal 
krijgen. 

De voorbeelden waarbij Nederlandse bewinds
voerders het deksel op hun neus krijgen zijn, zoals 
gezegd, talrijk. Ook bij zijn kandidatuur voor de 
Europese Commissie leek de persoonlijkheid van 
Lubbers een belangrijke reden te zijn voor de afwij
zing. De Duitsers waren niet gecharmeerd van het 
optreden van de oud-premier. Thatcher vermeldt in 
haar memoires een opvallende en in haar ogen 'moe
dige' opmerking van Lubbers tijdens een diner van 
regeringsleiders. Aan de vooravond van de Duitse 
hereniging stelt Lubbers in zijn tafelrede dat het 
maar beter is om niet van één Duits volk te spreken 
en hij wijst op verdere gevaren van de Duitse een
wording.4 Een maand later bevestigt Lubbers in een 
toespraak, gehouden in Tilburg, zijn kritiek op de 
Duitse gretigheid inzake de eenwording.5 Hoewel de 
opvatting van Lubbers door meerdere regeringslei
ders gedeeld werd, was hij de enige die de moed had 
deze, voor de Duitsers confronterende mening onver
bloemd uit te spreken. 

Ruim een jaar later, in de zomer van 1991, gaat 
Lubbers wederom een confrontatie met de Duitsers 
niet uit de weg. Als voorzitter van de Europese 
Gemeenschap blokkeert Nederland de door de 
Duit ers voorgestelde erkenning van Kroatië en 
Slovenië. Rozemond, medewerker van het instituut 
Clingendael, noemt als een van de oorzaken voor 
' zwarte maandag' dat de Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken, Genscher, zijn gram wilde 
halen voor deze Nederlandse tegenwerking.6 

Nederland gidsland 

Het nadeel van bovenstaande beschouwing is dat 
deze nooit volledig zal zijn . Het persoonlijke element 
is in dergelijke kwesties moeilijk volledig bloot te 
leggen, zelfs al hebben betrokken politici hun rol 
keurig in memoires uiteengezet. Bovendien zouden 
persoonlijke overwegingen, rationeel gezien, geen 
rol mogen spelen bij belangrijke kwesties. Opvallend 
is dat hun persoonlijke houding de Nederlandse poli
tici vaker parten heeft gespeeld. 

Lubbers is zeker niet de enige die zichzelf op het 
internationale toneel een tè belangrijke rol toedicht-
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te. Uit de naoorlogse geschiedenis zijn talloze voor
beelden te noemen. Een minder recent voorbeeld is 
de poging van minister van Buitenlandse Zaken, 
Stikker, die probeerde de Verenigde Staten tot een 
ander inzicht te brengen aangaande de Indonesische 
onafhankelijkheid. De Amerikanen hadden met hun 
steun voor deze onafhankelijkheid Stikker dusdanig 
dwarsgezeten dat hij besloot te dreigen het Atlantisch 
Verdrag niet te tekenen en de deelname aan het 
Marshall-project op te schortenF Dat de Amerikanen 
niet onder de indruk waren van deze dreigementen, 
laat zich raden. 

De historicus Von der Dunk meent zelfs dat de 
Indonesische Republikeinen hun succes te danken 
hebben aan de Nederlandse zelfoverschatting. 
'Nederland had domweg niet de middelen om de 
archipel te heroveren en de onafhankelijkheidsbewe
ging met geweld te vernietigen en dat laatste was een 
vereiste. Het had die middelen niet, ook omdat het 
afhankelijk was, politiek en economisch, van de VS , 
Engeland en de wereld. Een afhankelijkheid die hier 
- en daarin lag een kardinale fout - niet, of niet vol
doende werd doorzien; bevangen als men was in de 
zelfsuggestie van eigen gelijk, nog versterkt door de 
nationale compensatiedrang na het trauma van de 
bezetting.' 8 Von der Dunk geeft aan dat de Republi
keinen onder de Indonesische bevolking aanvanke
lijk weinig steun genoten, maar het hooghartige, 
koloniale gedrag van de Nederlanders dreef de 
Indonesiërs in de armen van Soekarno en de zijnen. 

Het zijn opmerkelijke anekdotes. Het aantal van 
dergelijke obscuriteiten dat de Nederlandse naoor
logse buitenlandse politiek rijk is, doet vermoeden 
dat hier sprake is van een structurele overschatting 
van eigen kunnen, dan wel 'onderschatting van eigen 
zwakheid' .9 

Deze perceptie wordt verklaard - en gevoed -
door heersende opvattingen in de wetenschap over de 
Nederlandse identiteit en traditie in het buitenlands 
beleid. Boogman, Voorhoeve en Scheffer hebben bij
voorbeeld op dit gebied een aantal interessante pubti
katies op hun naam. Bekend zijn de uiteenzettingen 
over de tradities en constanten van het Nederlandse 
buitenlands beleid. Een vaak terugkerende waarne
ming is de zogeheten gidslandgedachte die in de 
politiek en op de departementen veelvuldig weer
klank vindt. Deze gedachte is gebaseerd op de ver
onderstelling dat Nederland als klein land ver
schoond blijft van zucht naar macht en overheersing 
en als zodanig een betrouwbare hoeder is van univer
sele normen en waarden. De onzelfzuchtigheid en 
zuiverheid in zijn beleid maakt Nederland een voor
beeld, liefst norm, voor ande.re landen. De publicist 
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Scheffer stelt in zijn boek Een tevreden natie dat 
Nederland zijn identiteit ontleent aan het schijnbaar 
ontbreken van nationale belangen. 10 Onze bescheiden
heid, of zoals de historicus Van Sas het noemt 'het 
vanzelfsprekende gevoel van eigenheid' is onze 
kracht. 11 Bescheidenheid waaruit pretentieuze kracht 
wordt geput, kan met recht vals genoemd worden. 
Recentelijk verscheen een boek van de historicus 
Hellema waarin een nuchterder beeld van het 
Nederlandse buitenlands beleid wordt gegeven . 
Hellema grijpt terug op het machtsrealisme. 12 Staten 
streven in de eerste plaats nationaal eigenbelang na, 
om dit vervolgens te verhullen met een glimmend 
laagje idealisme. 

De Nederlander die zich bezighoudt met buiten
lands beleid, moet de schone schijn van de gidsland
façade niet te lang volhouden, aangezien zijn buiten
landse collegae gemakkelijk door dit rookgordijn 
heenkijken. Achter dit rookgordijn verschuilt zich 
een klein land dat gewend is een paar maten te groot 
te leven. Het gechargeerde beeld dat alle (kleine) lan
den, behalve Nederland, interessante internationale 
posities toebedeeld krijgen, is een indicatie voor de 
veronderstelling dat er iets mis is met de Nederlandse 
opstelling. Belgen en Luxemburgers lijken meer in 
aanmerking te komen voor interessante benoemin
gen dan Nederlanders. Het feit dat deze landen een 
minder pretentieus en minder opvallend buitenlands 
beleid voeren, kan hiervoor een plausibele verklaring 
zijn. De noodzakelijke goodwill van andere landen 
kweek je blijkbaar niet met een grote mond en door 
boven je stand te leven, maar wel met gepaste 
bescheidenheid. Nederland waagt te veel en wint te 
weinig. 

Te weinig realisme 

Er is geen realistische perceptie van de positie van 
Nederland in de wereld. Diegenen die zich bezig
houden met buitenlands beleid, dienen doordrongen 
te zijn van de mogelijkheden en de beperkingen die 
de positie van Nederland met zich meebrengt. Tot op 
heden lijkt men uit te gaan van de status van middel
grote mogendheid; een status die Nederland voor de 
oorlog als koloniale mogendheid bezat. Met de onaf
hankelijkheid van Indonesië werd Nederland geredu
ceerd tot kleine mogendheid. De politicoloog Pijpers 
noemt deze onafhankelijkheid een 'traumatische 
ervaring voor de Nederlanders' .13 Gevreesd werd 
voor de economische gevolgenen het verlies aan 
internationale invloed en prestige. Degradatie tot 'de 
rang van Denemarken' of 'boerderij aan de 
Noordzee' waren het schrikbeeld. Pijpers meent dat 
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er in de decennia na de Indonesische onafhankelijk
heid sprake is van een post-koloniale compensatie
drang in de Nederlandse buitenlandse politiek: 'Deze 
( ... ) heeft zich tot aan het begin van de jaren tachtig 
gemanifesteerd in een opvallende reeks eigenaardig
heden en onevenwichtigheden in althans stijl en de 
presentatie van de Nederlandse buitenlandse poli
tiek.' 14 

Ter illustratie noemt Pijpers het halsstarrige 
optreden van Luns in de Nieuw-Guinea-kwestie en 
de schijnbaar grenzeloze trouw van Nederland aan de 
NAVO. Met het aantreden van minister Van den 
Broek in 1982 leek Nederland volgens Pijpers gene
zen van het Indonesië-syndroom. Het Nederlandse 
buitenlands beleid leek evenwichtiger en zelfstandi
ger te worden. De in de jaren tachtig toegenomen 
aandacht voor Europese samenwerking was hiervan 
een indicatie. Hoewel de Atlantische band werd 
gekoesterd, werden de voordelen en de noodzaak van 
een uitbreiding van de Europese samenwerking door 
Lubbers en Van den Broek ingezien. 

Met de toegenomen Europese samenwerking 
dreigt een nieuwe vermindering van de Nederlandse 
invloed. Het Europese, maar ook het Atlantische 
conglomeraat waarin Nederland vast verankerd is, 
heeft zijn oog laten vallen op Scandinavië en Oost
Europa. Met uitbreiding van de Europese Unie wordt 
de spoeling dunner. Meer landen, meer belang
hebbenden die een deel van de taart voor zich opei
sen, meer kandidaten voor internationale topfuncties. 
Stelt Nederland zich hier op in met aangepaste ambi
ties? 

De zogeheten 'herijking' die minister Van Mierlo 
bij zijn aantreden aankondigde, had het begin kunnen 
zijn van een gezonde pas op de plaats. Dat deze her
ijking slechts bestaat uit meer nadruk op nationale, 
economische belangen als onderdeel van het buiten
lands beleid, is teleurstellend. Van Mierlo streeft naar 
een accentverschuiving, maar een echte bezinning 
over het fnuikende imago van Nederland in het bui
tenland is er niet geweest. Een dergelijke bezinning 
bestaat ook niet zozeer in het sleutelen aan de orga
nisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken of 
het (her)definiëren van het nationaal belang van 
Nederland, maar in een mentaliteitsverandering bij 
de betrokken politici en ambtenaren. Een mentali
teitsverandering is een moeizaam proces, maar ook 
de Postbus 51-spots met de slogan 'Een beter milieu 
begint bij jezelf' zijn geleidelijk tot de burger door
gedrongen. 

De mislukking van Lubbers' laatste kandidatuur 
is- zoals gezegd- de zoveelste in de reeks van beoor
delingsfouten, die au fond allemaal dezelfde oorzaak 
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hebben, namelijk een verkeerd besef van de 
Nederlandse positie in de wereld. Langzaam moet 
duidelijk worden dat het Nederlandse wijsvingertje 
in het buitenland niet wordt gewaardeerd. 
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Van oude en nieuwe 
beschavingsconflicten 

S.W. Couwenberg 

De ideologische strijd in de Koude Oorlog viel te 
beschouwen als een conflict tussen beschavingen. 
Is met de ondergang van het communisme als alter
natief voor het westers-liberale project der moder
niteit een eind gekomen aan dergelijke bescha
vingsconflicten? 

In het kader van de huidige postmoderne tijdgeest 
gaat men ervan uit dat alle culturen niet alleen een 
geheel eigen karakter hebben, maar ook dat zij 
gelijkwaardig zijn en derhalve in hun eigenheid moe
ten worden gerespecteerd. Als men hiervan uitgaat, 
hoe valt dan het buitenlandse mensenrechtenbeleid 
van westerse landen te rechtvaardigen? Wordt door 
dat beleid de eigenheid van niet-westerse culturen 
die leven vanuit geheel andere tradities, niet aange
tast en is zo'n beleid op de keper beschouwd niet een 
uiting van westers cultuurimperialisme? 

Dit verwijt pleegt men van westerse zijde vanuit 
een universalistische visie te pareren door erop te 
wijzen dat mensenrechten en de democratische 
rechtsst~at als uitvloeisel daarvan krachtens hun 
wezen een universele strekking en betekenis hebben 
en als zodanig in mensenrechtenbeleid tot gelding 
worden gebracht. De ideeën van vrijheid en mense
lijke gelijkwaardigheid die in mensenrechten en de 
democratische rechtsstaat positiefrechtelijk gestalte 
hebben gekregen, zijn een uitvloeisel van de alge
meen-geldige idee van de menselijke waardigheid en 
hebben uit dien hoofde een universele strekking. Dit 
veronderstelt een universeel geldend mensbeeld. Hoe 
valt die veronderstelling te rijmen met de eeuwen
lange religieuze en ideologische strijd over mens- en 
wereldbeeld? Is de idee van de menselijke waardig
heid en de wijze waarop die operationeel is gemaakt 
in mensenrechten en democratische rechtsstaat niet 
lange tijd inzet geweest van ideologische en politie
ke strijd, ook in de westerse wereld? Is het opeisen 
van a priori universaliteit voor de eigen ideeën, zoals 
we in de geschiedenis telkens opnieuw zien gebeu-
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ren, niet een uitvloeisel van de op zichzelf begrijpe
lijke neiging op die manier sterker te staan in de ide
ologische en politieke machtsstrijd? 

Strijd om de voorrang van 
eigen ideeën en waarden 

In die strijd gaat het mijns inziens voortdurend om de 
vraag wat als normen, waarden en symbolen en dus 
als beschaving in een bepaalde ontwikkelingsfase 
behoort te gelden. Die vraag is inzet van een conti
nue ideeën- en waardenstrijd, een botsing van ver
schillende concepten van beschaving, die met elkaar 
om de voorrang strijden. Het zijn de meest strijdbare 
en levenskrachtige bewegingen en stromingen die 
erin slagen in een bepaalde ontwikkelingsfase hun 
beschavingsconcept door te zetten en zodoende in 
staat zijn een bepaald stempel te drukken op het 
beschavingsproces. 'Weltgeschichte i st Weltgericht', 
zo merkte de Duitse filosoof Regel in navolging van 
de Duitse dichter Schiller in dit verband op. De loop 
der geschiedenis en de uitkomsten daarvan bepalen 
wat als waarheid, moraal en recht in een bepaalde 
ontwikkelingsfase zal gelden. 

Het postmoderne vooroordeel dat alle culturen 
gelijkwaardig zijn en uit dien hoofde in hun eigen
heid gerespecteerd dienen te worden, staat haaks op 
deze zienswijze die als cultureel darwinisme geka
rakteriseerd kan worden. Het beschavingsproces vol
trekt zich in deze visie in en door een continue wis
selwerking tussen verschillende culturen, maar ook 
via een reeks van beschavingsconflicten tussen con
currerende religieuze, ideologische en politieke stro
mingen en bewegingen, die met elkaar om de voor
rang strijden over de vraag wat als waarheid, moraal 
en recht behoort te gelden. Het van westerse zijde 
gevoerde mensenrechtenbeleid is een actueel voor
beeld van deze strijd om de voorrang. Het gaat hier
bij om de voorrang van in het westerse beschavings
proces in en door ideologische strijd ontwikkelde 
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waarden en normen die ten voorbeeld gesteld worden 
aan de rest van de wereld, met andere woorden om 
een westersebeschavingsmissie, om een ouderwetse 
term nog eens te gebruiken. Die waarden vormden 
ook de inzet van de ideologische strijd van de wes
terse tegen de communistische wereld. 

De bekende Amerikaanse politicoloog S. 
Huntington heeft in een geruchtmakend artikel in 
Foreign Affairs erop gewezen dat na het pqlitiek-ide
ologische conflict tussen het reëel bestaandesocialis
me en het democratisch kapitalisme nu opnieuw een 
tijdperk aanbreekt van strijd en conflicten tussen ver
schillende culturen. 1 De ideologische strijd in de 
Koude Oorlog was mijns inziens echter ook in wezen 
een beschavingsconflict, een confrontatie namelijk 
tussen een westers-liberale en een communistische 
conceptie en interpretatie van het verlichte bescha
vingsproject der moderniteit. 

In het post-Koude Oorlogstijdperk ziet 
Huntington een herleving van de eeuwenoude religi
eus-culturele tegenstelling tussen de westerse en de 
islamitische beschaving. Die visie is door critici 
geduid als een kwalijke poging een nieuw vijand
beeld te creëren na het wegvallen van het communis
tische vijandbeeld dat in de wetenschappelijke car
rière van Huntington als anti-communistisch politi
coloog zo'n prominente rol heeft gespeeld. De 
Amsterdamse hoogleraar godsdienstwetenschappen 
P. van der Veer reageerde op de stellingname van 
Huntington met de opmerking dat het hele idee van 
beschavingsconflicten zonder meer absurd is.2 In 
mijn visie behoren die conflicten tot de meest funda
mentele in het beschavingsproces, zoals ik hier kort 
zal toelichten. 

Historische terugblik 

In pre-moderne culturen waren het hoofdzakelijk 
religieus-gefundeerde beschavingsconcepten en -tra
dities die om de voorrang streden. Ik herinner bij
voorbeeld aan de concurrentiestrijd tussen het opko
mende christendom ener- en de joodse religie en het 
heidendom anderzijds aan het begin van onze jaartel
ling. In die strijd heeft het christendom gezegevierd 
waarbij geweld, zo nodig, niet geschuwd werd. De 
meeste invloed heeft het christendom dáár gekregen 
waar het met het zwaard werd gebracht. Dank zij die 
overwinning op concurrerende religies was het chris
tendom in staat eeuwenlang een beslissend stempel 
te drukken op het Europese beschavingsproces. 

Ik herinner voorts aan de daarop volgende strijd 
tussen christendom en islam, culminerend in de 
kruistochten, die ertoe heeft geleid dat de invloed van 
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de islam in Europa is teruggedrongen; en tenslotte 
aan de strijd die na de middeleeuwen in christelijk 
Europa ontbrandt tussen een rooms-katholieke en 
een reformatorische opvatting van het christendom 
als religieus beschavingsconcept en een opdeling van 
Europa in katholieke en protestantse landen tot 
gevolg heeft overeenkomstig het bij de vrede van 
Münster in 1648 overeengekomen beginsel: cuius 
regio, eius religio. De invloed van het christendom 
als bron van beschaving raakt geleidelijk aan ver
zwakt door de opkomst van het project der moderni
teit in de zeventiende en achttiende eeuw. Het chris
tendom wordt daardoor steeds meer geconfronteerd 
met geseculariseerde concepten van het beschavings
proces, waarin niet langer het religieuze, maar het 
aardse heil centraal komt te staan. Over de wijze 
waarop het menselijk bestaan verbeterd kan en moet 
worden, ontstaan spoedig verschillende concurreren
de concepten. En opnieuw ontbrandt er een strijd om 
de voorrang. Die strijd spitst zich toe op het conflict 
tussen een liberaal concept dat zich belichaamt in de 
beginselen en instellingen van de liberale democratie 
en de markteconomie, en een aantal anti-liberale 
concepten die op gematigde wijze stelling nemen 
tegen het liberale concept, zoals conservatieve en 
confessioneel-christelijke tegenstromingen in de 
negentiende en twintigste eeuw, of op radicale wijze, 
zoals het marxistisch socialisme en het moderne 
autoritarisme (fascisme). 

Hoewel het liberale concept de afgelopen twee 
eeuwen door vele prominente denkers en schrijvers 
is afgeschreven als houdbaar beschavingsmodel, 
heeft het tot dusverre alle anti-liberale alternatieven 
overleefd. In een langdurige praktijk van trial and 
error waarin tevens een voortdurende confrontatie 
plaatsvond met concurrerende opvattingen van wat 
als beschaving behoort te gelden, is dit concept 
getest op zijn kwaliteit en vitaliteit en heeft het tot nu 
toebewezen de meest houdbare expressie te zijn van 
wat met het project der moderniteit wordt beoogd. 
Het dankt dat vooral aan zijn principiële openheid 
voor kritiek en oppositie en zijn responscapaciteit 
Daardoor was het in staat de telkens oplaaiende 
maatschappij- en cultuurkritiek in zijn oorspronkelij
ke burgerlijk-liberale opzet te verwerken en oor
spronkelijk anti-liberale stromingen, groepen en 
instituties van zijn geest te doordringen, zoals het 
socialisme en de christen-democratie, de arbeiders
klasse en de kerken. Het liberale concept is daardoor 
uitgegroeid tot het Algemeen Constitutioneel 
Patroon van de Moderniteit zoals Cliteur deze ont
wikkeling met een variant op Jan Romeins Algemeen 
Menselijk Patroon typeert.3 
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Westers-liberaal project der moderniteit 
als wereldmodel 

De universele pretenties van het westers-liberale pro
ject der moderniteit vonden in de periode der 
Verlichting steun in twee invloedrijke theorieën: de 
theorie van het moderne natuurrecht die de natuurlij
ke rede uitroept tot universele bron van algemeen 
geldige kennis en kunde en universele maatstaf van 
recht en onrecht; en de door Jeremy Bentham ont
wikkelde theorie van het utilitarisme die ook de pre
tentie had los van tijd en plaats dergelijke universele 
maatstaven te creëren. In onze tijd steunen die pre
tenties op het historische succes van dit project en de 
voorbeeldfunctie die het daardoor in het bescha
vingsproces in feite uitoefent. Dit succes verklaart 
ook waarom dit project zo'n aantrekkingskracht uit
oefent op niet-westerse landen en waarom het in een 
internationale gedragscode over 'good governance' 
nu model staat voor het ontwikkelingsproces in ont
wikkelingslanden. 

Al wordt het liberale project der moderniteit als 
wereld-model niet langer bedreigd door externe con
currerende alternatieven, het wordt wel opnieuw 
geconfronteerd met een aantal problematische kan
ten ervan. Zo groeit twijfel aan de hernieuwde domi
nerende invloed van het liberale economjsche sys
teem vanwege de ingrijpende sociale en ecologische 
problemen die het teweeg brengt. 

Dankzij de moderne westerse expansiedrang, 
eerst via kolonisatie van de niet-westerse wereld en 
daarna ook langs andere wegen, leven we in een 
steeds meer interdependente wereld met als gevolg 
de ontwikkeling van een wereldmaatschappij, waarin 
de strijd. over de vormgeving van het beschavings
proces een mondiaal karakter krijgt. Het Oost-West 
conflict was hiervan de eerste expressie. Dit conflict 
is beslecht ten gunste van het westers-liberale project 
der moderniteit. Daarover is in principe algemene 
consensus ontstaan zoals blijkt uit het CVSE
Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van 
1990. De beginselen van de democratische rechts
staat en het daarbij behorende liberale type economie 
worden daarin als meest verkieslijke samenlevings
vorm onderschreven en beleden en ten voorbeeld 
gesteld aan de rest van de wereld. Ondanks alle post
moderne twijfel aan de universele pretenties van 
deze beginselen fungeren zij thans op grond van hun 
historische succes als universeel model. 

De universalisering van het westers-liberale 
beschavingsproject geschiedt niet alleen door wes
ters mensenrechtenbeleid en ontwikkelingssamen
werking, maar ook door westerse multinationals, 
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door internationale organisaties als het Internationaal 
Monetair Fonds, de Wereldbank en de World Trade 
Organization en de wereldwijde invloed van de wes
terse, in het bijzonder Amerikaanse 'way of life'. De 
anti-apartheidsstrijd die sinds de jaren zestig gevoerd 
is, was ook een typisch voorbeeld van een bescha
vingsconflict, waarin het Zuidafrikaanse apartheids
regime als relict van het feodaal-koloniale tijdperk 
bestreden werd omdat het op gespannen voet stond 
met fundamentele waarden van het westers-liberale 
project der moderniteit, zoals die sinds 1948 interna
tionale erkenning gekregen hebben in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens van dat jaar. 

Nieuwe beschavingsconflicten 

In het post-Koude Oorlogstijdperk manifesteren zich 
nieuwe beschavingsconflicten. De talrijke etnisch
culturele conflicten in de wereld zijn daarvan specta
culaire voorbeelden. Aan die conflicten ligt een fun
damenteel mensenrecht ten grondslag, te weten het 
(collectieve) recht op nationale zelfbeschikking, 
zoals erkend in art. 1 van de Internationale Mensen
rechtenverdragen van 1966 en het daarvan afgeleide 
collectieve recht op bescherming van de culturele 
identiteit van nationale minderheden. 

Daarnaast ontwikkelt zich een mondiaal bescha
vingsconflict tussen het westers-liberale bescha
vingsproject en dat van culturen in de niet-westerse 
wereld die nog sterk verankerd zijn in een religieus 
wereldbeeld en daarmee samenhangende religieus
culturele waarden en normen. Op een drietal grote 
VN-conferenties is dit conflict al op de voorgrond 
getreden, eerst op de Wereldconferentie over men
senrechten te Wenen in juli 1993 en de voorbe
reidende conferenties in Azië, Afrika en Latijns 
Amerika waar men van niet-westerse zijde de ver
schillen in opvatting en vormgeving van de mensen
rechten in de westerse en de niet-westerse wereld 
benadrukte; en daarna op de VN-conferentie over 
Bevolking en Ontwikkeling in Caïro van september 
1994 en de vierde Wereldvrouwenconferentie een 
jaar daarna in Beijing. Een prominente Jordaanse 
auteur interpreteerde de controverses op de VN-con
ferentie te Caïro als uiting van een nieuw wereldwijd 
beschavingsconflict met als inzet de vraag welk 
beschavingsconcept in de 21e eeuw de toon zal aan
geven: het moderne westerse individualistische, libe
rale en materialistische concept dat de hele wereld in 
de ban wil brengen van de westerse produktie- en 
consumptieverslaving, of een meer traditioneel 
gebonden concept waarin niet het welzijn van het 
individu, maar dat van de groep, het volk vooropstaat 
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en aan familiebanden , religieuze waarden en loyali
teit aan de eigen stam en het eigen volk hoge waarde 
wordt gehecht.4 

De meest geprononceerde exponent van het ver
zet tegen het westers-liberale beschavingsconcept is 
het islamitisch fundamentalisme dat onverkort wil 
vasthouden aan het oude islamitische erfgoed en de 
daarin verankerde islamitische wetgeving. De 
invloed hiervan in de islamitische wereld is de laatste 
jaren zodanig gegroeid dat westerse politici en jour
nalisten daarin een nieuw potentieel gevaar zijn gaan 
zien voor vrede en stabiliteit aan de zuidflank van 
Europa, bestaande uit een explosief mengsel van reli
gieus fanatisme en religieus gelegitimeerd politiek 
terrorisme. 5 

Het moslim-fundamentalisme ontleent zijn 
invloed aan de impasse waarin de islamitische 
wereld al jarenlang verkeert. In tegenstelling tot 
Oost-Azië is de islamitische wereld in Noord-Afrika 
en het Midden-Oosten er niet in geslaagd tot een 
bevredigend compromis te komen tussen de eigen 
religieuze en sociale tradities en waarden en een 
geavanceerde markteconomie naar westers-liberaal 
model. Een sterke bevolkingsgroei gaat hier hand in 
hand met een stagnerende economie en corrupte 
politieke regimes die zich slechts staande kunnen 
houden door een politiek van intimidatie en repres
sie. Een dergelijke situatie is uiteraard een vruchtba
re voedingsbodem voor politiek ressentiment en dat 
vindt zijn uitweg in het moslim-fundamentalisme. 
Voor velen die in de nieuwe post-koloniale orde 
zwaar teleurgesteld zijn, biedt het de enige mogelijk
heid om tegen die regimes in verzet te komen. Het 
biedt hun ook een nieuw toekomstperspectief en een 
nieuw doel , te weten de verbreiding van de zuivere 
leer van de islam en van de islamitische revolutie, het 
terugdringen van de stoomwals van het westers-libe
rale moderniseringsproces en de uitschakeling van 
modernisten in eigen land die daarmee gemene zaak 
willen maken. 

Het islamitische fundamentalisme vertoont over
eenkomst met het christelijk confessionalisme dat in 
de vorige eeuw in Europa opkwam en net zoals nu 
het islamitisch-fundamentalisme stelling nam tegen 
het liberale moderniserings- en seculariseringspro
ces. Gemeenschappelijk in beide anti-Hberale tegen
stromingen is het streven naar handhaving of herstel 
van de centrale positie van de godsdienst als inspira
tiebron en richtsnoer voor politiek en maatschappe
lijk handelen en derhalve het verzet tegen de religi
eus neutrale staat van het liberale beschavingstype. 
Het christelijk confessionalisme trachtte dit te reali
seren door zijn streven naar (her)kerstening van de 
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moderne samenleving en cultuur, het islamitisch fun· 
damentalisme doet dit door zich te richten op een 
totale islamisering van de samenleving. In Europa is 
men erin geslaagd de religieus-culturele machtsstrijd 
die daarvan het gevolg was, langs democratische weg 
te reguleren. Het christelijk confessionalisme heeft 
zich daardoor geleidelijk aangepast aan de principes 
en instellingen van het westers-liberale beschavings· 
type en is daarvan een van de pijlers geworden. 

In de islamitische wereld is er voorlopig geen uit· 
zicht op een ootradicalisering van het islamitisch 
fundamentalisme. Door zijn religieus-culturele extre
misme vertoont het trekken en tendenties die in 
bepaalde opzichten herinneren aan het religieuze fas
cisme dat in de jaren dertig in Oostenrijk onder kan
selier Dollfuss op de voorgrond trad. Zoals Dollfuss 
onder de leuze 'God wil het' Oostenrijk wilde ver
nieuwen in de geest van Christus ('Austriam instau
rare in Christo'), zo ambiëren de moslim-fundamen
talisten de staatsmacht om daarmee de samenleving 
in te richten overeenkomstig Gods wil. Het is zeer de 
vraag of ze daarin zullen slagen. Als de tekenen niet 
bedriegen, lijkt hun invloed in het Midden-Oosten en 
de Maghreblanden (Algerije, Marokko en Tunesië) 
over haar hoogtepunt heen.6 De positie van het 
Algerijnse Islamitische Reddingsfront FIS is duide
lijk verzwakt na de mislukte oproep tot boycot van de 
presidentsverkiezingen in Algerije. De hoge opkomst 
bij die verkiezingen betekent een streep door de poli
tieke rekening van het FIS, dat nu ten prooi is aan 
hevige verdeeldheid. Veel hangt de komende jaren af 
van de vraag of de huidige regimes in staat blijken 
met westerse hulp de economische stagnatie te door
breken en nieuwe economische perspectieven voor 
de grote massa te openen. 

Erkenning voortrekkersrol 

De beïnvloeding van andere landen en culturen 
geschiedt uiteraard niet alleen in en door strijd, pro
paganda en conflictsituaties. Vaak is men bereid de 
voortrekkersrol en voorbeeldfunctie van andere lan
den te erkennen en wat daar bijvoorbeeld op staat
kundig en juridisch terrein tot stand is gebracht, als 
voorbeeld te nemen voor de eigen ontwikkeling. In 
het Europese beschavingsproces was het vooral 
Frankrijk dat zowel tijdens het ancien regime als 
daarna een grote rol heeft gespeeld als model van 
staatsinrichting. Dank zU de napoleontische codifica
tie van burgerlijk-, handels- en strafrecht (in de 
periode 1804-181 0) heeft Frankrijk ook een belang
rijke stempel gedrukt op de rechtsontwikkeling in 
Europa en daarbuiten (voora! door Franse kolonisa-
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tie). Ik noem hier verder de VS van Amerika die 
evenals Frankrijk een belangrijke pioniersrol en 
voorbeeldfunctie vervuld heeft op het terrein van de 
mensenrechten en voorts ook door de introductie van 
de eerste grondwet als grondslag van het staatsbestel. 
Ook is dit land voorop gegaan in de ontwikkeling van 
constitutionele rechtspraak, het federale staatstype 
als nieuwe staatsvorm en het presidentiële stelsel als 
nieuwe regeringsvorm. Dank zij de politieke domi
nantie van de VS op het Amerikaanse continent heeft 
dit land de staatkundige ontwikkeling op dit conti
nent in sterke mate beïnvloed. Engeland heeft sinds 
de achttiende eeuw vooral met zijn parlementaire 
stelsel een leidinggevende rol gespeeld in de staat
kundige ontwikkeling in Europa. Dit stelsel heeft 
ook als model gediend voor de voormalige Britse 
koloniën. 

In de communistische wereld wa het de 
Sovjetunie die met haar model van staatsinrichting 
een leidinggevende rol heeft vervuld. Wel stuitte het 
Sovjet-model in andere communistische landen op 
het streven een eigen nationale weg naar het socialis
me te ontwikkelen. Joegoslavië is hierin onder lei
ding van Tito vooropgegaan. De veroordeling van het 
Titoïsme door StaJin was vooral bedoeld om het 
Sovjet-model als het enig juiste voor alle communis
tische landen te handhaven. Na de ineenstorting van 
het Sovjet-blok eind jaren tachtig is het het westers
liberale concept der moderniteit dat nu in het voor
malige Sovjet-blok model staat bij de opbouw van 
een nieuwe samenlevingsstructuur. 

De hier gereleveerde voortrekkersrol en model
functie die bepaalde landen en culturen vervullen, 
zyn een steeds belangrijker ontwikkelingsfactor in 
het beschavingsproces geworden naarmate in de 
negentiende en twintigste eeuw de internationale 
interdependentie toeneemt. Wel ontstaan in de prak
tijk vaak niet onaanzienlijke afwijkingen van het oor
spronkelijke concept van beschaving en staatsinrich
ting dat als richtsnoer geldt als gevolg van grote ver
schillen in ontwikkeling en culturele tradities. Een 
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bekend voorbeeld hiervan is de constitutionele ont
wikkeling in Latijns-Amerika waar men zich zowel 
wat de staats- als wat de regeringsvorm betreft in 
sterke mate georiënteerd heeft op het voorbeeld van 
de Verenigde Staten. In de praktijk zien we daar ech
ter een ontwikkeling die sterk afwijkt van de in 
Latijns-Amerika heersende politieke cultuur en 
maatschappelijke structuur waarin feodale en kolo
niale tradities nog lang nawerken en mede daardoor 
de krijgsmacht ook na de dekolonisatie een belang
rijke politieke rol blijft spelen. Een ander bekend 
voorbeeld is de ontwikkeling van het parlementaris
me op het Europese continent die zoals gezegd sterk 
beïnvloed is door het Britse parlementaire stelsel. De 
continentale varianten wijken echter op meerdere 
punten af van het Britse model vanwege andere poli
tieke verhoudingen en een andere politieke cultuur.7 

Noten 

I. Zie S. Huntington, 'The clash of civilizations?' in : Foreign Affairs, Vol. 72, 3, 
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Tocqueville en terreur 

O.M. van de Haar 

Alexis de Tocqueville staat te boek als een groot 
liberaal en een vrijheidslievende democraat. Dat hij 
zich ook sterk maakte voor terreur, is jammer 
genoeg minder bekend. Hoe men het liberalisme 
van Tocqueville ook beoordeelt, diens opvattingen 
inzake terreur kunnen daar - op straffe van mythe
vorming - niet van ontkoppeld worden. 

Wie zich in ons land enigszins wil verdiepen in het 
werk van Alexis de Tocqueville, heeft op het eerste 
gezicht geen reden tot kJagen. De Volkskrant, de 
Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad hebben 
de afgelopen tien jaar hun kolommen meer dan eens 
gevuld met aan de negentiende-eeuwse Franse graaf 
gewijde analyses. Op een meer wetenschappelijk
systematisch niveau is ook een en ander beschikbaar. 
Hierbij valt in eerste instantie te denken aan het gron
dige portret dat de juriste Inez Kotterman-van de 
Vosse schetste in de bundel Filosofen van het klas
sieke liberalisme van de Prof.Mr. B.M. Telders
stichting.1 Daarnaast hebben we gelukkig de beschik
king over vertaalde (her)drukken van de meester zelf, 
zij het dan wel in de vorm van grove selecties.2 

Twee onderling verbonden zaken springen bij dit 
alles in het oog. Ten eerste het feit dat de aangestip
te bijdragen - helaas ook die van Kotterman-van de 
Vosse - uitsluitend ingaan op de publikaties van 
Tocqueville die betrekking hebben op Frankrijk en . 
de Verenigde Staten. Met name zijn maatschappij
analyse van laatstgenoemd land maakte hem 
beroemd. In het bijzonder vanwege zijn keuze voor 
vrijheid en liberalisme, zijn waarschuwingen voor 
tendensen die deze begrippen bedreigden en zijn kri
tische ontleding van de aard van de democratie. Maar 
hierbij wordt helaas andersoortig en meer problema
tisch materiaal van zijn hand genegeerd. 

Ten tweede lijkt het wel alsof er zich een infor
meel 'Genootschap van Vrienden van Tocqueville' 
heeft gevormd, want de grote mate van beleefde 
instemming en conformiteit die er in Nederland 
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heerst rond diens werk is treffend. Deze toestand 
heeft in het geval van Inez Kotterman-van de Vosse 
geresulteerd in een exemplarisch en symbolisch eer
betoon als dit: 'Hij streed voor het liberale principe 
dat zich verzet tegen privileges en discriminatie ( ... ). 
Alexis de Tocqueville verdient ( ... ) onze grootste 
bewondering, omdat hij ruim anderhalve eeuw gele
den reeds de belangrijkste beginselen van het libe
ralisme op zo briljante wijze heeft vertolkt en 
bepleit.' 3 

Tocqueville heeft echter niet alleen geschreven 
over Frankrijk (en nog enkele andere Europese lan
den) en Amerika. Jaren achtereen was hij eveneens 
intensief geoccupeerd met de niet-Atlantische 
wereld, zoals met Algerije ('notre grande affaire') en 
in mindere mate met India. In de jaren veertig was hij 
Kamer-afgevaardigde en lid van verschillende com
missies die onderzoek verrichtten en aanbevelingen 
deden met betrekking tot Algerije. 

Meer dan driehonderd pagina's heeft hij over dit 
Afrikaanse land geschreven en dan laat ik zijn uitge
breide briefwis eling waarin hij ook nogal eens over 
Algerije rept, erbuiten. Deze belangstelling begon al 
in de jaren dertig van de vorige eeuw toen hij nog 
werkte aan zijn vermaarde Amerika-boek en ver
minderde pas tegen het midden van de negentiende 
eeuw. Tweemaal bezocht hij het land, in 1841 en in 
1846, en kennis van zaken kan hem niet worden ont
zegd. Hij wilde er zich zelfs metterwoon vestigen, 
maar dit bleef bij een plan. Het is daarom zinvol om 
' la pensée Tocquevillienne' vanuit een ander poli
tiek-geografisch kader onder de loep te nemen en 
hem voor korte tijd uit het bestaande overzicht te 
halen.4 Dit kan leiden tot een gevarieerder en vooral 
realistischer beeld van zijn gedachtengoed. 

Algerije 

Nadat in de jaren dertig een aarzelende en opper
vlakkige politiek vis-à-vis Algerije werd gevoerd, 
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veranderde dit omstreeks 1840. Vanaf die datum 
koerste Frankrijk af op een totale overheersing met 
alle daartoe geëigende middelen. Het zich tot in 
Noord-Afrika uitstrekkende Osmaanse Rijk was in 
deze periode weliswaar danig in verval, maar daar
mee was Frankrijks positie als plaatsvervanger in 
Algerije uiteraard nog niet gevestigd, laat staan sta
biel. Pas eind jaren veertig was het 'primaire verzet' 
gebroken en kon Tocquevme met opluchting en vol
doening vaststellen dat de beschaafde en christelijke 
maatschappij (voor de auteur twee even onverbreke
lijke als superieure begrippen) was gevestigd.5 Anno 
1840 was het zover nog lang niet. 

Vanuit deze constellatie concipieerde Tocque
ville in 1841 het omvangrijke geschrift Travail sur 
l'Algérie, waarin achtereenvolgens het doel en de 
middelen worden ontvouwd die moesten leiden tot 
de volledige Franse machtsovername. Aan het slot 
van deze politiek-persoonlijke nota schreef hij in een 
voetnoot: 'Er ontbreekt nog een overzicht om de 
opeenvolging van ideeën goed te bevatten.' 6 Dit mag 
zo zijn, maar zijn 'plan van aanpak' is voldoende 
gestructureerd en substantieel om er zijn centrale 
gedachten uit op te woelen. 

Het algemene doel en de kern van de legitimatie 
vinden we al direct op de eerste bladzijden 'Ik geloof 
niet dat Frankrijk serieus de gedachte kan hebben 
Algerije te verlaten. Als het Algerije in de steek zou 
laten dan zou dit in de ogen van de wereld worden uit
gelegd als het begin van zijn verval.' 7 Daar komt bij, 
zegt Tocqueville, dat als wij de kolonisatie nalaten, 
een ander (Europees) volk dit ter hand neemt. 
Diegenen die beweren dat de opofferingen eigenlijk 
veel te groot zijn, hebben gelijk, maar zij onderschat
ten de voÇ>rdelen. Indien Frankrijk namelijk dit land 
in zijn macht heeft en weet te houden, zal dat veel aan 
zijn kracht toevoegen en zijn invloed in de wereldpo
litiek omhoog stuwen. Volgens Tocqueville is het wel 
zaak dat Frankrijk snel handelt, zodat zijn acties 
elders in de wereld niet hoeven te worden opgeschort 
en 'zijn arm' niet verlamd raakt. Niet alleen de macht, 
maar ook de eer en de veiligheid van Frankrijk zijn 
hierbij in het geding. Doeltreffendheid staat voorop: 
'De vraag voor mij zal altijd zijn of het doelmatig is 
wat we doen en niet of wat we doen iets kost.' 8 

Vervolgens zet Tocqueville in zijn verhandeling 
uiteen op welke wijze Frankrijk zijn macht moet 
realiseren. De eerste manier is die door middel van 
'kolonisatie', dat wil zeggen (a): het tegen een erg 
lage prijs opkopen van de grond of de zonodig gefor
ceerde onteigening ervan, alsmede de exploitatie en 
(b): door midddel van het bestuur en de infrastruc
tuur. De tweede manier noemt Tocqueville 'heer-
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schappij', waarbij hij de militaire praktijk, de strate
gische oorlogvoering op het oog heeft. Het ware 
beter geweest, zegt hij, als Frankrijk het wapenge
weld achterwege had kunnen laten. Maar daarvoor is 
het anno 1841 reeds te laat, aangezien de vooroorde
len (sic) die Frankrijk heeft laten ontstaan al veel te 
heftig zijn geworden. Bovendien zal een overheer
sing zonder kolonisatie altijd precair, incompleet en 
improduktief zijn en omgekeerd geldt hetzelfde. 
Kortom, zo analyseert Tocqueville, de kolonisatie en 
de oorlogvoering moeten hand in hand gaan. Ook al 
bestaan er tussen de kolonisten en de militairen grote 
spanningen en belangentegenstellingen, ze kunnen 
niet buiten elkaar. 

Kolonisatie 

Tocqueville beseft ten volle dat er niets is dat de 
autochtonen zo verontwaardigd maakt als het afne
men en bebouwen van hun grond. Toch moet er niet 
worden gewacht tot de militairen het land hebben 
onderworpen. Wel stelt hij in Travail sur l'Algérie dat 
daar waar mogelijk voorzichtigheid moet worden 
betracht. 

In het algemeen, zegt Tocqueville, ben ik een 
groot tegenstander van geweld, maar in Algiers (dat al 
in 1830 had moeten capituleren) en het gebied erom
heen valt aan gewelddadige maatregelen niet te ont
snappen. Vandaaruit zal de rest moeten volgen. Het is 
hierbij opmerkelijk dat Tocqueville wel het probleem 
signaleert dat een dergelijke handelwijze Frankrijk 
erg weinig vrienden in Algerije oplevert, maar de oor
zaak hiervan - het kolonisatieproces zelf- niet kan of 
wil begrijpen.9 Tocquevilles diepste zorg geldt dan 
ook louter de belangen van de kolonisten die vaak nog 
in een hachelijke situatie verkeerden. Waar het op 
aankomt, volgens Tocqueville, is dat de kolonisten het 
leven dat ze in het vaderland leidden, in Algerije kun
nen verbeteren en hun handelingsvrijheid kunnen ver
groten. Daarom moet Frankrijk voor de kolonisten 
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden scheppen. We 
moeten ervoor zorgen, schrijft hij , dat de steden en 
dorpen in Algerije 'een volmaakte afspiegeling van 
het vaderland' worden. Met een kerk, een fontein, een 
school, een priester en een volkshuis. Daarnaast moe
ten verdedigingswerken en militaire training ter hand 
worden genomen. Net als de oude Grieken met hun 
talloze kolonies aan de oevers van de Middellandse 
Zee. Of de Romeinen die overal in de hun bekende 
wereld hun 'Rome in miniatuur' stichtten. Voor de 
'moderne tijd ' stelt Tocqueville op dit punt zijn lezers 
niet onverwachts Engeland en zijn reusachtige kolo
nie India ten voorbeeld. 
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Hierna volgt een gedeelte waarin Tocqueviile 
meer specifiek ingaat op het grote gebrek aan rechts
zekerheid voor de Franse kolonisten: het ontbreken 
van een Koloniale Vergadering, een falende recht
spraak en onvoldoende waarborg ten aanzien van de 
eerste der burgerlijke vrijheden, de individuele vrij
heid en het daarin verankerde eigendomsrecht. De 
Franse militairen legden namelijk naar believen 
beslag op het vee en de oogst van de kolonisten. 
Tocqueville bepleit overigens twee totaal verschillen
de wetgevingen omdat er in Algerije twee gescheiden 
maatschappijen bestaan, die van de Fransen en die 
van de overigen. 

Terreur 

De tweede manier waarop Algerije moet worden 
onderworpen is, zoals vermeld, de militaire over- . 
heersing als noodzakelijk complement van de kolo
nisatie. Vooral de emir Abd-el-Kader trotseerde de 
nieuwe overheersers. Met enig ontzag omschrijft 
Tocqueville hem als een 'Cromwelliaanse moslim', 
een uitzonderlijk en uiterst gevaarlijk man, een men
geling van oprecht en geveinsd enthousiasme. 
Welnu, deze figuur moet volgens Tocqueville zo snel 
mogelijk worden vernietigd. Maar hoe? Wat voor 
soort oorlog moet Frankrijk voeren om de Arabieren 
op de knieën te dwingen? Tocqueville ziet wel in dat 
dit onmogelijk in een grote slag kan gebeuren, aan
gezien de 'Algerijn e Cromwell' het daar niet toe zal 
laten komen. 

Het beste is, naar het inzicht van de Franse graaf, 
om te opereren met mobiele korpsen die zich op 
ieder gewenst moment op de 'Arabische stammen' 
kunnen storten en de bondgenoten van Frankrijk in 
bescherming kunnen nemen. Dit neemt overigens 
niet weg dat een grote legermacht soms eveneens 
vruchten kan afwerpen. Hierdoor raakt de Arabier 
volgens Tocqueville namelijk doordrongen van het 
besef dat niets Frankrijk in Algerije kan tegenhou
den. Tocqueville toont zich afkerig van de door som
migen geopperde 'Turkse manier', dat wil zeggen: 
dood iedereen die je tegenkomt. Deze methode is 
hem niet alleen te grof, maar ook schadelijk, aange
zien de Fransen dan als 'christen-barbaren' gebrand
merkt zullen worden. De Turkse 'barbaren' waren 
tenminste nog móslims. Maar de auteur van De la 
démocratie en Amérique wil evenmin iets weten van 
gevoelige Franse zielen die het platbranden van de 
oogsten, het leeghalen van de silo's en het houden 
van razzia's afwijzen. Geen enkele stad mag naar de 
opvatting van Tocqueville blijven bestaan of ontstaan 
in het domein van Abd-el-Kader. Ook het veroorza-
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ken van een schisma tussen de verschillende autochl· 
one vorsten en het verbod om handel te drijven zij r. 
volgens Tocqueville uiterst probate middelen. 'Dit Î! 
volgens mij een noodzakelijk kwaad waaraan iede1 
volk dat oorlog met de Arabieren wil voeren, zich zal 
moeten onderwerpen ' . Alle middelen zijn hierbij, 
schrijft Tocqueville, geoorloofd. Hij maakt alleen 
een voorbehoud voor datgene wat 'de medemense
lijkheid' en ' het internationaal recht' uitsluiten. 10 

Ook al is de strijd zwaar, we hoeven niet te wan
hopen, schrijft hij, want: 'Het hart van een inboorling 
is net als een altijd woelige zee, maar waar de wind 
niet altijd uit dezelfde richting waait' .11 De haat van 
de half-geciviliseerde autochtoon kan plotsklap 
omslaan van fel anti- naar pro-christelijk en pro
Frans, noteert Tocqueville. 

Rechtvaardigheid voor Tocqueville 

In een recente bespreking van een in boekvorm ver
schenen symposium dat in 1990 aan de universiteit 
van Caen werd gehouden en 'de actualiteit van 
Tocqueville' als onderwerp had, telde de emeritus 
hoogleraar J.M.M. de Valk: 'De stroom van publika
ties over Alex.is de Tocqueville wast nog steeds aan. 
Geen aspect van persoon of werk blijft onbespro
ken.' 12 Ik twijfel niet aan deze woorden, maar houd 
wel staande dat er een wanverhouding waarneembaar 
is tussen de hoeveelheid aandacht die de verschillen
de aspecten toebedeeld krijgen. Daarom is het nuttig 
om te signaleren dat opvallend veel ingrediënten van 
een koloniaal schrikbewind onverholen zijn terug te 
vinden . in het bewierookte werk van één van de 
belangrijkste liberale denkers van na de Franse 
Revolutie. 

Duidelijk is bij Tocqueville dat aan het bestaan 
van het kolonialisme volstrekt niet getornd kon wor
den. Integendeel, Frankrijks expansie werd door de 
auteur juist gezien als tegengif tegen nationale 
decadentie en kleinburgerlijk individualisme. Waar 
Tocqueville zich druk om maakte was een goed func
tionerend bestuursstelseL De rol van de autochtone 
bevolking hierbij was op zijn best een inferieure. 
Voorzover zij zich tenminste neerlegde bij de Franse 
presentie. 

Uiteraard moet erkend worden dat de gedachte dat 
de rest van de wereld kon en moest worden gekneed 
vanuit het superieure Europa in de vorige eeuw een 
bredere en meer vanzelfsprekende ondersteuning 
ondervond dan heden ten dage. Dat ook de opvattin
gen van een bekende negentiende-eeuwse westerse 
radicaal als Friedrich Engels deel uitmaakten van deze 
consensus, is veelzeggend. Deze had er een handje van 
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verscheidene niet-westerse volkeren al gauw als 'irre
levant voor de werelgeschiedenis' te beschouwen. 13 

Vast staat dan ook dat we iemand uit 1850 niet kunnen 
meten met de maat van het jaar 2000. Hier staan ech
ter wel een paar argumenten tegenover die voor een 
gezonde spanning kunnen zorgen. 

Ten eerste zijn er in Tocquevilles eigen werk 
directe uitspraken van hem die er onmiskenbaar op 
duiden dat de man af en toe zijn twijfels had. In zijn 
Rapports sur l'Algérie (1847) bijvoorbeeld vraagt hij 
zich af of de Franse kolonisten niet op het fatale punt 
zijn aangekomen waar 'de Europeanen van Noord
Amerika' geëindigd zijn met betrekking tot de 
Indianen en hij waarschuwt: 'We moeten ervoor 
waken dat ons niet hetzelfde overkomt.' 14 Even ver
derop schetst hij een somber en een verontrustend 
scenario indien de Fransen er niet in slagen 'un bon 
gouvernement' in Algerije te realiseren: '( ... ) als we 
hen zouden omsluiten, niet om hen in onze armen 
groot te brengen naar het welzijn en het licht, maar 
om hen in onze armen te wurgen en te laten stikken, 
dan zou tussen beide rassen de kwestie van leven of 
dood ontstaan. Vroeg of laat zou Algerije, geloof het 
maar, een strijdtoneel worden, een ommuurde arena 
waar de twee volken elkaar meedogenloos zouden 
moeten bestrijden en waar één van beide het onder
spit zou moeten delven. Laten we hopen, Mijne 
Heren, dat God ons een dergelijke bestemming zal 
besparen ! Laten we, middenin de negentiende eeuw, 
niet opnieuw beginnen met de geschiedenis van de 
verovering van Amerika.' 15 

Maar ook tijdgenoten van Tocqueville hadden 
twijfels en kritiek. Het onverzoenlijke Franse optre
den in Algerije onder auspiciën van generaal 
Bugeaud .- waar Tocqueville niet onwelwillend 
tegenover stond - gaf in 1846 aanleiding tot een 
debat in de Kamer van Afgevaardigden. Het is de 
moeite waard om te signaleren dat zeer uiteenlopen
de opinies werden geuit. Aan de ene kant bestond er 
volledige in temming met het aldaar gevoerde 
beleid . Daarnaast was er echter ook sprake van 
getemperde kritiek en felle afkeuring. Lamartine bij
voorbeeld klaagde in zijn speech Bugeauds razzia's 
aan als een systeem van uitroeing dat verschrikke
lijker was dan dat ten tijde van Nero en Tiberius, 
omdat het plaatsvond in een eeuw die zich graag 
beriep op verlichting. Wreder dan welke individuele 
praktijk dan ook, zei hij, is de kille wreedheid van 
een vals systeem. 16 

Hoezeer het geestelijk klimaat van toen ook van 
belang is bij een rechtvaardige beoordeling van 
Tocqueville, ditzelfde verleden weerspiegelt even-
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eens aarzeling en dissidentie. Of na dit 'Algerijnse 
signalement' nog steeds geconcludeerd moet worden 
dat Tocqueville 'streed voor het liberale principe dat 
zich verzet tegen privileges en discriminatie' en dat 
hij 'ruim anderhalve eeuw geleden reeds de belang
rijkste beginselen van het liberalisme op zo briljante 
wijze heeft vertolkt en bepleit', is een vraag die ik in 
het midden wil laten. Maar welk antwoord men op 
deze vraag ook formuleert, wie vandaag, zoals Inez 
Kotterman-van de Vosse, serieus beweert dat 
Tocqueville 'onze grootste bewondering' verdient, 
heeft de fles met bruisende champagne ten onrechte 
ontkurkt. Het liberalisme van Tocqueville is - geluk
kig - niet reduceerbaar tot diens terroristische ver
handeling inzake Algerije, maar het is er wel onlos
makelijk mee verbonden. 
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De Euro: 
een Europees dilemma 

A. Szász 

Naarmate 1 januari 1999, de datum waarop de 
Economische en Monetaire Unie in werking moet 
treden, dichterbij komt, worden de lidstaten van de 
Europese Unie steeds nadrukkelijker met een aan
tal politieke en economische dilemma's geconfron
teerd. Hoe dienen de lidstaten om te gaan met deze 
dilemma's, die mede in de hand worden gewerkt 
door onevenwichtigheden in het Verdrag van 
Maastricht? 

Sinds in Maastricht naast de zogenoemde convergen
tiecriteria ook (op het laatste moment) 1999 als uiter
lijke begindatum werd vastgelegd, bevat het Verdrag 
een potentiële inconsistentie. Het Verdrag van 
Maastricht bepaalt in artikel 109 J dat, als er in 1996 
geen meerderheid van lidstaten is die aan de over
eengekomen zogenaamde convergentiecriteria vol
doen, de Economische en Monetaire Unie op 1 janu
ari 1999 begint. Het enige waarover dan- volgens het 
Verdrag - nog te beslissen valt, is welke landen vol
doen: die doen automatisch mee (met uitzondering 
van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, die 
daarover alsnog zelf kunnen beslissen). Deze beslis
sing die, zoals door de Europese Raad in december 
1995 in Madrid werd aangekondigd, zo vroeg moge
lijk in 1998 zal worden genomen, is in beginsel con
staterend van aard en binnen zekere grenzen inter
preterend. Zij wordt door de Europese Raad geno
men met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. 

Met het naderen van 1998 komen de lidstaten van 
de Europese Unie steeds dichter voor een dilemma te 
staan. 

36 

Bij een strikte interpretatie van de overeengeko
men criteria zou het aantal gegadigden weleens 
beperkt kunnen blijken. Economisch zijn daar
mee de te verwachten voordelen van de gemeen
schappelijke munt, de Euro, voorlopig beperkt. 
Politiek zou de EMU een splijtzwam kunnen zijn 
tussen deelnemers en niet-deelnemers. 
Bij een ruime interpretatie zouden landen tot de 

EMU worden toegelaten die daar niet horen. Dat 
vergroot de kans op mislukking, en mislukking is 
erger dan niet beginnen. 
Uitstellijkt in die situatie voor de hand te liggen. 
Maar de te verwachten negatieve gevolgen van 
uitstel moet men niet onderschatten, zeker nu er 
zulke verwachtingen zijn gewekt. 
Uitstel, anders dan om technische redenen en 

voor een beperkte periode, kan niet anders dan ten 
koste gaan van de geloofwaardigheid van de EMU, 
en daarmee ook van de convergentiecriteria (waarom 
je inspannen als het voorlopig toch niet moet?). Het 
alternatief van een Monetaire Unie wordt wel aange
duid als een D-mark-blok. In feite is dat een voort
zetting van de huidige situatie, waarin alle lidstaten 
zich op de D-mark (de sterkste munt in Europa) 
oriënteren, maar ieder op zijn manier: sommige 
strikt, andere nauwelijks merkbaar, vele daartussen
in. Periodieke valuta-onrust is te verwachten, zoals 
ook in de afgelopen jaren, maar vermoedelijk ver
scherpt door de aangetaste geloofwaardigheid van de 
EMU en van de convergentiecriteria die tot nu toe 
een gemeenschappelijk kompas vormden. Dit is geen 
stabiele situatie: pogingen om alsnog tot een EMU te 
komen zullen weer opleven, maar met gedaalde 
geloofwaardigheid en gestegen kosten. 

Uitstel zal niet beperkt blijven tot de EMU. Er is 
een samenhang tussen de EMU, die niet op de agen
da staat van de Intergouvernementele Conferentie, en 
punten die daar wel op staan. Ook is er een nauwe 
samenhang tussen 'verdieping' en 'verbreding' . 
Zoals bekend wil vooral Duitsland de uitbreiding van 
de Europese Unie tot landen van Centraal-Europa. 
Frankrijk heeft zich bij de onvermijdelijkheid daar
van neergelegd, maar het vreest in een Europa dat 
zich uitbreidt naar het noorden en het oosten, te wor
den gemarginaliseerd. Dat te voorkomen, en te zor
gen dat Europa - in de woorden van preinier Balladur 
- voor Frankrijk een additionele bron wordt van 
kracht en invloed, is voor Fran~ijk een fundamente-
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Ie doelstelling van de verdieping; daarvan vormt de 
Monetaire Unie een niet weg te denken onderdeel. 
Stagneert de verdieping, dan ook de verbreding. 
Vermoedelijk stagneert dan alles in de Europese 
samenwerking. Zulke perioden van stagnatie -
'Eurosclerose' - zijn er ook vroeger wel geweest. Ze 
zijn niet goed voor de onderlinge verhoudingen, en 
gevaarlijker nu er zoveel in Europa aan het verande
ren is na het einde van de koude oorlog. 

Onevenwichtigheden 
in het Verdrag van Maastricht 

De convergentiecriteria vormen niet het enige knel
punt op weg naar verdere integratie. Het Verdrag van 
Maastricht in zijn huidige vorm kent twee oneven
wichtigheden die zullen moeten worden verholpen of 
verminderd, wil een EMU houdbaar zijn. 

Er is een onevenwichtigheid tussen de Monetaire 
Unie en de Economische Unie zoals voorzien in het 
Verdrag. De Monetaire Unie houdt in: een gemeen
schappelijke munt en een gezamenlijk monetair 
beleid, gevoerd door een Europese Centrale Bank. 
De Economische Unie houdt geen gemeenschappe
lijk beleid in. Zij houdt de verplichting in om het 
nationale beleid van de deelnemende landen te coör
dineren en om buitensporige tekorten in de nationale 
overheidsfinanciën te vermijden. Maar de afdwing
baarbeid van die verplichtingen als eenmaal de derde 
fase is begonnen, is ontoereikend geregeld, en zonder 
afdwingbaarbeid geen duurzaamheid. 

Er is nog een tweede onevenwichtigheid. De lid
staten zijn het wel eens geworden over een EMU, 
maar niet over een EPU, een Europese Politieke 
Unie. Duitsland streeft sinds de dagen van Adenauer 
naar een Europese Politieke Unie, en ook Kohl ziet 
dat als het uiteindelijke doel. Met een Monetaire 
Unie geeft Duitsland zijn huidige dominerende posi
tie op monetair gebied op. Het is daar - mits aan de 
overeengekomen voorwaarden is voldaan - toe 
bereid, maar alleen in het kader van een integratie die 
meer omvat, 

Tot vermindering van de eerste onevenwichtig
heid heeft de Duitse minister van Financiën Waigel 
in november 1995 voorstellen gedaan . Deze houden 
in dat de Janden die deel uit zullen maken van de 
EMU, onderling nadere regelingen treffen om te ver
zekeren dat de verplichtingen van het Verdrag van 
Maastricht in de derde fa e ook daadwerkelijk kun
nen worden afgedwongen. 

Wat de tweede onevenwichtigheid betreft, is het 
nog niet geheel duidelijk wat de Duitsers precies 
onder de Politieke Unie verstaan. Wel blijkt steeds 
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meer dat een wezenlijk onderdeel daarvan in hun 
ogen een gezamenlijke Europese besluitvorming op 
het gebied van het buitenlandse en veiligheidsbeleid 
moet zijn. Daarbij wensen zij meerderheidsbeslissin
gen, wat betekent dat de samenwerking uit moet 
gaan boven het huidige intergouvernementele kader 
van de tweede pijler, en het creëren van de mogelijk
heid dat een beperkte groep landen namens de 
Europese Unie kan optreden. Ook aan nauwere 
samenwerking inzake criminaliteitsbestrijding en 
migratie hechten zij veel betekenis. 

Verwachtingen met betrekking tot de EMU 

Het voorgaande komt erop neer dat een Economische 
en Monetaire Unie in afzienbare tijd slechts te ver
wachten is met die lidstaten die: 

in staat zijn hun bestaande economische ver
plichtingen na te komen, en 
bereid zijn additionele verplichtingen aan te 
gaan, deels om de naleving van de huidige ver
plichtingen te verzekeren, deels om meer even
wicht te brengen tussen EMU en EPU. 
Bij de beantwoording van de vraag welke landen 

aan de convergentiecriteria voldoen, is er in 1998 op 
grond van het Verdrag enige ruimte voor politieke 
interpretatie. Maar de ruimte voor souplesse wordt 
door twee politieke factoren beperkt. De ene is de 
noodzaak voor Duitsland om een strikte interpretatie 
toe te passen, wil het voor de EMU in het binnenland 
de noodzakelijke steun vinden. De andere is de bepa
ling dat de vraag welke landen voldoen, moet worden 
beantwoord met gekwalificeerde meerderheid. Een 
land als Italië zal alleen meewerken aan een interpre
tatie die deelneming van België (en wellicht 
Nederland!) mogelijk maakt, als de criteria voldoen
de worden opgerekt om ook zelf binnen te glippen. 
Dat zou weer in Duitsland onaanvaardbaar zijn. Aan 
deze beperkingen van de ruimte voor politieke inter
pretatie wordt naar mij voorkomt soms wat te licht 
getild. 

Volgens artikel 104 C van het Verdrag mag de 
schuldquote (de verhouding tussen de overheids
schuld en het bruto binnenlands produkt) niet hoger 
zijn dan 60%, 'tenzij de verhouding in voldoende 
mate afneemt en de (60%) in een bevredigend tempo 
benadert' . In Nederland bedraagt de schuldquote 
bijna 80%, en in het tempo waarin deze in 1995 en 
1996 daalt, zou het bijna een halve eeuw duren voor
dat de 60% wordt bereikt. Om bij de beslissing in 
1998 te kwalificeren, zullen we het dus moeten heb
ben van een substantiële daling in 1997, dit is één 
enkel jaar, en verder van de bereidheid van een 
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Europese meerderheid om zich op onze goede voor
nemens te baseren. Die goede voornemens zijn 
geenszins algemeen. Er is in Nederland een neiging 
om weliswaar de verplichting om de schuldquote te 
doen dalen, te aanvaarden, maar hen die de verplich
ting ook willen nakomen, aan te merken als 'boek
houders'. Dit is niet nieuw. Onder de leus dat het 
financieringstekort niet heilig is en dat men oog moet 
hebben voor de maatschappelijke gevolgen van 
tekortreductie, heeft men de schuldquote sinds het 
begin van de jaren zeventig laten verdubbelen. Het 
gevolg is dat de rentelasten van de overheid, met een 
omvang van 6% van het binnenlands produkt, op één 
na de grootste uitgavenpost vormen. Volgens de 
Miljoenennota 1996 zal de vergrijzing leiden tot een 
extra budgettaire druk van bijna 5% BBP in 2040. 
Daarvoor moet ruimte worden gemaakt, ook zonder 
Europa. 

Conclusie 

Hoe zullen de lidstaten in 1998 het dilemma oplos
sen dat ik aan het begin heb genoemd? Twee factoren 
kunnen daarvoor bepalend zijn. 

De eerste is dat de werkelijke motieven voor de 
Monetaire Unie politiek zijn en niet economisch. De 
economische argumenten zijn zo onzeker en de kos
ten - zowel finacieel als politiek- zo hoog dat de eco
nomische voordelen alléén niet de doorslag zouden 
geven. Politieke overwegingen kunnen dat wèl. Maar 
zij gelden niet voor de Monetaire Unie alléén, doch 
voor een Monetaire Unie als onderdeel (hoe belang
rijk ook) van een 'verdieping' die meer omvat. 

De tweede factor is dat, zoals steeds bij de 

38 

Europese samenwerking, de houding van Duitsland 
en Frankrijk uiteindelijk beslissend zal zijn 
Naarmate beide zwaarder tillen aan de politieke 
bezwaren van uitstel is de kans groter op een verge· 
lijk. Zo'n vergelijk zal op institutioneel gebied en in 
de politieke samenwerking naar alle waarschijnlijk 
heid een mengvorm inhouden van communautaire en 
intergouvernementele samenwerking, op basis van 
wederzijdse concessies. Communautaire regelingen 
waarborgen de belangen van kleinere landen beter 
dan intergouvernementele samenwerking, waar het 
recht van de sterkste geldt. Ook Duitsland is voor 
communautaire regelingen; het is ons belang dat het 
daarin niet te veel concessies doet. Zolang een Frans· 
Duits vergelijk in de maak is, kunnen wij trachten dat 
te beïnvloeden. Onze kans op succes is groter, naar· 
mate onze eigen deelneming minder afhangt van een 
soepele uitleg van de voorwaarden. Is dat vergelijk er 
eenmaal, dan kunnen wij ons er niet aan onttrekken. 

De vraag of er wel of geen EMU moet komen, is 
met de ratificatie van het Verdrag van Maastricht 
beantwoord. De vraag is nu een andere. Als een 
EMU zonder een zekere mate van politieke integra· 
tie niet houdbaar is en het de grootste lidstaat juist 
om die politieke integratie gaat, als niemand een 
Europese superstaat wenst, wat is dan de vereiste 
politieke integratie en hoe kan worden gewaarborgd 
dat de rest decentraal blijft? 

Profdr. A. Szász is bijzonder hoogleraar Europese 
Studies aan de Universiteit van Amsterdam en oud· 
directeur van de Nederlandsche Bank. 
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Boekbespreking: 
Frontsoldaat in de politiek 
Bespreking van Joris Voorhoeve, Labiele vrede 

G.C. Berkhof 

'Labiele vrede is een verrassend en actueel boek voor 
wie zich wereldburger noemt - of dat wil worden', 
zegt uitgever Balans op de flaptekst wervend. Wat de 
lezer daarmee aan moet, is niet duidelijk. Even 
ervoor staat echter: 'Op grond van zijn ervaringen 
met de operaties van de VN in Bosnië doet hij prak
tische voorstellen om die vredesmissies te verbete
ren.' Dat is andere koek. Na zo'n zin verwacht de 
lezer een spannend relaas van de auteur over wat daar 
mis ging, zijn ervaringen tijdens zijn optreden als 
'opperbevelhebber' in de bunker van het crisiscen
trum - heeft dat nu wèl of niet bijgedragen tot de ver
warring in Srebrenica?- en de lessen die daaruit voor 
Nederland kunnen worden getrokken. Kortom, de 
ervaringen van een Nederlandse civiele - in beide 
betekenissen van het woord - Veldmaarschalk 
Montgomery; de besnorde man op de achterflap die 
ons met priemende ogen aankijkt, het rechtervinger
tje belerend geheven. In het boek vinden we helaas 
niets van dit alles. 

Nu is de auteur natuurlijk niet verantwoordelijk 
voor de flaptekst, maar toch is hetjammer dat hij 'het 
stimulerend verzoek van Uitgeverij Balans' om dit 
boek te schrijven (zoals het in het dankwoord heet), 
niet onmiddellijk van de hand heeft gewezen. Want 
uiteraard verwacht de lezer- juist omdat de auteur als 
minister van Defensie door zulke kwesties als 
Srebrenica meermaals in de politieke schijnwerpers 
is komen te staan - enige toelichting van zijn kant. 
Dat onheilsoord komt echter pas op pagina 196 voor 
het eerst aan de orde en wel in uitgerekend twaalf 
regels. Die eindigen met: 'Het kostte grote moeite 
een ander land te vinden dat de estafettestok van 
Nederland wilde overnemen. Oekraïne verklaarde 
zich in juni 1995 bereid. Voordat aflossing plaats kon 
vinden, werd de enclave echter militair onder de voet 
gelopen door de Bosnische Serviërs.' Wie elders een 
nadere toelichting verwacht, komt bedrogen uit. Op 
pagina 244 staan nog wel zes regels. 'Wie extra 
moeilijke taken op zich neemt, loopt extra risico's. 
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Zo werd Nederland aanvankelijk zeer geprezen voor 
zijn moed toen het in 1994-95 de verantwoordelijk
heid voor peacekeeping in de moslim-enclave 
Srebrenica droeg, maar kreeg het kritiek toen de 
enclave door Servische strijdkrachten onder de voet 
werd gelopen.' Ja, ja, dat is misschien wel zo, maar 
was die kritiek nu terecht of niet? Geen woord daar
over. 

Uit zijn dankwoord blijkt voorts dat veel hoofd
stukken bewerkingen zijn van eerder geschreven 
stukken. Daar is op zichzelf niets tegen, maar het 
resultaat blijft wel erg mager gezien het eerder gesig
naleerde gebrek aan toelichting op de recente 
gebeurtenissen in het voormalige Joegoslavië. 
Bovendien is paragraaf 18, 'Uitzending van militai
ren', een bewerking van een stuk (Toetsingskader 
Uitzending Militaire Eenheden) dat op 28 juni 1995 
door de minister aan de Tweede Kamer is gezonden. 
Het is niet alleen van een slaapverwekkende ambte
lijke saaiheid, maar op grond van de gehanteerde cri
teria kun je Nederlandse militairen naar vrijwel elke 
plek op aarde sturen waar de veiligheid van de 
wereld in gevaar is. Het begrip veiligheid wordt door 
de auteur bovendien niet krap bemeten. Het gaat vol
gens hem niet alleen om conflicten tussen of in sta
ten, maar ook om de economische, sociale, technolo
gische en zelfs ecologische dimensies ervan. 

Zoon Alex pleegde het onderzoek voor paragraaf 
13, Milieuconflicten, waar dit laatste aspect aan de 
orde komt. Ook in deze paragraaf veel kommer en 
kwel. 'Per minuut worden er op de wereld 146 men
sen geboren', wordt er verontrustend vastgesteld en 
als dat zo doorgaat zal in het jaar 3400 de 'wereldbe
volking 1022 bedragen, dat wil zeggen 10.000 miljard 
maal miljard.' Maar het loopt natuurlijk al eerder 
spaak: bodemdegradatie, vermindering van het land
bouwareaal met 7% per tien jaar, vergiftiging van de 
grond, gebrek aan water, zure regen en wat dies meer 
zij, zullen een massale sterfte veroorzaken. De con
clusie op pagina 136 is dan ook duidelijk (zij het niet 
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in taalkundig opzicht), namelijk dat 'als deze groei 
niet door menselijk ingrijpen of andere oorzaken tot 
stilstand komt, we in de loop van de volgende eeuw 
een onvoorstelbare vernietiging van leven op aarde 
zullen zien, niet alleen van mensenlevens, maar ook 
planten en dieren, die door de bevolkingsdruk, de 
milieu-uitputting en klimaatverandering uit zullen 
sterven'. Heel ellendig allemaal, maar is het ook 
waar? Mijn advies voor een cadeau voor de volgen
de verjaardag van Alex is snel gevonden: een boek en 
wel dat van Aaron Wildavsky, But is it true? A citi
zen's guide to environmental health and safety issues 
(Cambridge: Harvard University Press, 1995). 

Nog een advies. Op pagina 9 schrijft de auteur: 
'Tijdens het avondeten staat het televisienieuws aan. 
De dagelijkse portie granaatscherven, terroristische 
aanslagen, hongeroedeem of cholera ontneemt je alle 
eetlust. Uit zelfbescherming druk je op de uitknop 
van de afstandsbediening. Je zou je willen terugtrek
ken in je eigen kleine wereldje, vervroegd met pen
sioen gaan en op een boerderijtje in een mooie streek 
van Frankrijk een nieuwe kleine aarde willen schep
pen. Leven van het land, in harmonie met de natuur, 
opstaan als de haan kraait, en 's middags een siësta 
op het gras onder de appelboom.' Mijn advies is sim-

40 

pel: of geen televisie aan tijdens het eten of ver
vroegd met pensioen gaan en memoires schrijven. 
Het kan niet beide zijn. Voor iemand die zich in een 
recent interview in het Reformatorisch Dagblad 
'frontsoldaat in de politiek' noemt, is de keuze uiter
aard niet moeilijk. 

Helaas kan ik Labiele vrede alleen aanbevelen 
aan die lezers die volgens Balans nog 'wereldburger 
willen worden'. Alle anderen - mogelijk met uitzon
dering van eerstejaars studenten politieke weten
schappen die ook uiterst argwanend staan tegenover 
het gerommel in deze wereld - hebben er weinig aan. 
Toch hoop ik dat het boek goed verkoopt. Het 
auteurshonorarium is namelijk bestemd voor het 
Nederlandse Rode Kruis. Die brave Joris, het wach
ten is nu nog op zijn memoires! 

Joris Voorhoeve, Labiele vrede, Amsterdam, 
Uitgeverij Balans, 1995, 288 pagina's, f 49,50. 

Prof G.C. Berkhof is Luitenant-generaal der Genie 
b.d. en hoogleraar Strategische Studies aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. 
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Een keuzemenu voor 
Europa 

Hans Hoogervorst 

In de aanloop naar het Verdrag van Maastricht 
woedden felle publieke debatten over de politieke 
toekomst van de Europese Gemeenschap. 
Federalisten pleitten onverbloemd voor een 
Verenigde Staten van Europa naar Amerikaans 
model. Anderen waarschuwden voor de komst van 
een Europese superstaat en spraken een banvloek uit 
over het 'F-woord'. 

Inmiddels heet de Gemeenschap 'Europese 
Unie', maar mag de nationale staat zich in her
nieuwde populariteit verheugen. Het 'F-woord' 
wordt door vrijwel niemand meer gebezigd. In de 
Tweede Kamer spreekt alleen D66-fractievoorzitter 
Wolffensperger zich nog openlijk uit voor een 
Europese federale staat. Vlak voor de Inter
gouvernementele Conferentie 1996-97, waarin het 
Verdrag van Maastricht zal worden herzien, doen de 
voorstanders van ingrijpende versterking van de 
Europese instellingen er angstvallig het zwijgen toe. 
Alle hoop is gevestigd op de Economische en 
Monetaire Unie, die Europa het momenturn moet 
geven dat de politici niet kunnen of durven verschaf
fen. De burger verdraagt intussen discussies over het 
acquis communautaire en codecisie en wacht in 
spanning af of in het Verdrag een artikel over de 
werkgelegenheid zal worden opgenomen, zodat ook 
hij een baan kan vinden. 

Gelukkig is onlangs een boekwerkje verschenen 
dat voor de vertwijfelde Unieburger (zoals wij sinds 
het Verdrag van Maastricht allen heten) orde schept 
in de Eurochaos. Onder leiding van de Belgische ex
premier Tindemans heeft een groep van 47 mensen in 
Europe Your Choice (Harvill Press) een aantal toe
komstvisies over de Europese Unie gepresenteerd. In 
minder dan negentig pagina's wordt niet alleen een 
historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van 
de Europese instellingen, maar worden ook vijf sce
nario's voor de toekomst ontwikkeld. Dank zij het 
kristalheldere schrijfwerk van redacteur Sammy van 
Tuyll van Seroaskerken (Nederlands ambtenaar bij 
de Europese Commissie) gaat de beknoptheid niet 
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ten koste van de begrijpelijkheid. Waar het Europese 
debat vaak gebukt gaat onder jargon en verbositeit, 
is dit een verfrissende bijdrage. 

De vijf toekomstscenario's die het boek schetst, 
doorlopen het gehele spectrum van extreem-federalis
tisch naar extreem-intergouvernementeel. In het meest 
federalistische model wordt de Commissie een vol
waardige Europese regering en wordt de rol van de 
Raad (en daarmee van de lidstaten) fors terugge
drongen. Het Europees Parlement ontvangt volledige 
bevoegdheden en krijgt een Union Chamber, waarvan 
de leden niet meer op nationale lijsten worden geko
zen. In het extreem-intergouvernementele model wordt 
de Commissie gedegradeerd tot een administratief 
orgaan, gaat alle macht naar de Raad en heeft het 
Europees Parlement nog slechts een adviserende rol. 

De charme van Europe Your Choice is dat de 
Tindemans-groep de keuze aan de lezer laat. Elk sce
nario wordt objectief beschreven, gevolgd door een 
korte, zakelijke discussie over de voor- en nadelen. 
De heterogene samenstelling van de Tindemans
groep, waarin Eurosceptici en federalisten zij aan zij 
zitting hadden, heeft er zorg voor gedragen dat de 
lezer nooit het gevoel krijgt dat hij steels een bepaal
de richting in wordt geduwd. 

Slechts op enkele momenten klinkt de federalisti
sche voorkeur van voorzitter Tindemans en redacteur 
Van Tuyll door. Zoals op pagina 50, waar geschreven 
wordt dat de lage opkomst bij de Europese verkiezin
gen moet worden verklaard uit het feit dat geen enke
le instelling volledig verantwoording schuldig is aan 
het Europees Parlement. De impliciete aanbeveling 
is dat het Europees Parlement meer bevoegdheden 
moet krijgen. Een parlement dat een vuist kan 
maken, zou meer tot de verbeelding kunnen spreken. 

Het is echter sterk de vraag of dit het gebrek aan 
betrokkenheid van de burgers met het Europees 
Parlement zal verhelpen. Het echte probleem is 
namelijk dat 'de Unieburger' niet bestaat. Het 
Europees Parlement heeft een uiterst lastige taak in 
een Unie die evenveel volkeren als talen en culturen 
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herbergt. Democratie vergt een continue dialoog tus
sen kiezer en gekozene, waarbij de wisselwerking 
met de publieke opinie en de media onontbeerlijk is. 
Op nationaal niveau bestaat die wisselwerking wel, 
op Europees niveau niet. Zonder Europese taal, 
Europese media en Europese publieke opinie zal de 
afstand tussen de kiezer en het Europees parlement 
moeilijker te overbruggen blijven dan in ons kleine 
kikkerlandje al het geval is. 

Het is precies om deze reden dat ik denk dat de 
federalistische scenario's van de Tindemans-groep 
de minst waarschijnlijke zijn, ook op de langere ter
mijn. Voor een Commissie die gaat opereren als een 
echte Europese regering, bestaat eenvoudig geen 
politieke basis. Voor de meeste Europeanen zal de 
nationale staat toch het niveau blijven waarin zij zich 
het meest herkennen. Ook in Nederland, waar juist 
de meest Eurogezinde politici vaak het meest hechten 

aan eigenzinnige Nederlandse opvattingen, zoa 
inzake het drugsbeleid. 

Het is echter de verdienste van de Tindeman 
groep dat hij met opzet geen acht heeft geslagen c 

de politieke haalbaarheid van de diverse opties op a 
kortere termijn. Want de toekomstvisies die de dee 
nemers aan de komende JGC in hun achterhooj 
hebben, zullen wel degelijk van invloed zijn op a 

richting van de kleine stapjes die dan gezet zulle 
worden. Het keuzemenu van de Tindemans-groep Zt 

voor politici en experts de opties nog eens helder o. 
een rij. Maar het rapport is ook een waardeVl 
'Europa voor beginners ' voor de burger die doord 
bomen eindelijk eens het bos wil zien. 

Drs. J.F. Hoogervorst is lid van de WD-fractie in d 
Tweede Kamer. 

Onlangs verschenen 
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Geschrift 82 van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting 

TUSSEN VRIJBLIJVENDHEID EN PATERNALISME 
Bespiegelingen over communitarisme, liberalisme en individualisering 

Op 11 mei organiseert de VVD in Hotel Mercure in Papendrecht een themadag over 
'Individualisering en liberalisme'. Op deze inhoudelijke discussiedag worden inleidingen verzorgd 

door K. Groenveld, C.J. Klop, Th. Wöltgens en J.A.A. van Doorn. Uitgangspunt van de bijeenkomst 
vormt het geschrift Tussen vrijblijvendheid en paternalisme, waarin een werkgroep van de 

Teldersstichting afrekent met het idee dat liberale politiek zou leiden tot 
maatschappelijke desintegratie. 

Voor deelnemers aan de themadag bestaat de mogelijkheid het rapport tegen een gereduceerde 
prijs te ontvangen. 

U kunt het rapport bestellen door f 20,00 over te maken op giro 33.49.769 t.n.v. de Prof.Mr. B.M. 
Teldersstichting onder vermelding van 'geschrift 82- 11 mei 1996 '. 
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Alleen bij uiterste noodzaak 
Notities naar aanleiding van Europese notities 

E.H.B.M. Cremers 

Onlangs is de Intergouvernementele Conferentie 
(/GC) betreffende de herziening van het Verdrag 
van Maastricht gestart. Deze conferentie zal niet 
alleen voor de Europese Unie (EU) maar ook voor 
de positie van Nederland in die Unie van groot 
belang zijn. De conferentie zal zich buigen over 
aspecten die samenhangen met de aanstaande uit
breiding van de EU met nieuwe lidstaten en tevens 
nagaan op welke gebieden verbeteringen kunnen 
worden aangebracht. Op de agenda zullen onder
werpen als het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheids Beleid (GBVB), samenwerking op het 
gebied van politiële en justitiële zaken, immigratie
en asielvraagstukken en institutionele hervormin
gen staan. De Nederlandse regering heeft in een 
viertalnotities gedachten en voorstellen aangaande 
de IGC neergelegd. Dit artikel tracht die notities op 
verschillende onderdelen van commentaar te voor
zien en sluit af met een pleidooi voor een andere 
Nederlandse politiek ten overstaan van de voort
gaande integratie in het kader van de EU. 

Uitbreiding van de Europese Unie: mogelijk
heden en knelpunten 

Aldus de titel van de eerste notitie die de toetreding 
van de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-lan
den) als uitgangspunt neemt. Als belangrijkste reden 
voor de toetreding wordt genoemd het tegengaan van 
in tabiliteit in die regio. Hierbij mogen, en dit laat de 
notitie van de regering na, enige kanttekeningen wor
den geplaatst. 

Het is niet geheel duidelijk welke vorm van insta
biliteit in die landen wordt bedoeld. Men kan gerust 
of minder gerust zijn na de recente verkiezingsover
winningen van nieuwe of oud-communisten en men 
kan misschien twijfelen aan de juistheid van bepaal
de politieke of economische beslissingen aldaar, 
maar van instabiliteit is nauwelijks sprake. Een lid
maatschap in 2005 of daaromtrent draagt niet wezen-
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lijk bij aan het bevorderen van stabiliteit in een perio
de waarin de MOE-landen een moeilijke tran forma
tie ondergaan en de bedoelde in tabiliteit nog enig -
zins aannemelijk valt te maken. Kortom, het instabi
liteits-argument dat wordt gebruikt om de toetreding 
van de MOE-landen te rechtvaardigen, lijkt betrek
kelijk willekeurig gekozen. 

Het is aannemelijker dat de uitdrukkelijke wen 
van Duitsland om zijn oostgrens niet tegelijkettijd de 
oostgrens van de EU te laten zijn en de toetredings
wens van de MOE-landen de ware achtergrond vor
men. Mogelijke onrust in de MOE-landen is, hoe men 
het ook wendt of keert, in eerste instantie een Duits 
probleem. Niet geheel ten onrechte merkt de notitie 
dan ook op dat de mediterrane landen en Ierland, 
geografisch-politiek en economisch gezien, mogelijk 
minder belang hebben bij toetreding van de MOE
landen. Deze observatie geldt evenzeer voor 
Nederland. De bufferstaat Duitsland behoedt ons voor 
al te sterke invloed van politieke ongelukken in het 
oosten. Als men tot de erkenning raakt dat uitbreiding 
van de EU in eerste instantie een Duits belang dient, 
dan wil dit nog niet zeggen dat uitbreiding moet wor
den tegengewerkt, maar wel dat men voor steun aan 
het uitbreidingsictee compensatie moet trachten te 
verkrijgen . De notitie gaat hier niet op in. 

De zuidelijke leden hebben zeer cherp deze tac
tische mogelijkheid gezien en een verbinding op het 
hoogste Unie-niveau weten te leggen tu sen het 
MOE-beleid en de creatie van een geldstroom ten 
behoeve van de Middelland e-Zeelanden van tien 
miljard gulden voor de jaren 1995-1999 al mede de 
belofte dat de volgende uitbreiding van de Unie 
betrekking zal hebben op Cyprus en Malta. 

Geconstateerd moet worden dat anderen com
pensatie hebben gezocht en verkregen, dat Nederland 
zu lk heeft nagelaten en ook blijkens de notitie niet 
nastreeft. Een rechtvaardiging voor de opvatting dat 
de problemen of de verlangens van anderen in gelij
ke mate voor Nederland gelden of door Nederland 
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moeten worden gedeeld, wordt niet gegeven. Het is 
op zijn minst opmerkelijk dat eventuele problemen 
die kunnen voortvloeien uit situaties in hetzij Algerije 
of Roemenië voor Nederland dezelfde consequenties 
hebben als voor Frankrijk of Duitsland. 

Ten aanzien van de financiële middelen die met de 
toetreding van de MOE-landen zijn gemoeid, is de 
notitie somber. Bij handhaving van het huidige beleid 
ten aanzien van landbouw en structuurfondsen zullen 
de uitgaven van de EU bij de gewenste uitbreiding 
ongetwijfeld fors toenemen. Voor een forse stijging 
van afdrachten noch voor een structurele hervorming 
van het landbouw- en structuurbeleid lijkt veel steun 
aanwezig, constateert de Nederlandse regering. Zij is 
bang dat extra afdrachten ten koste zullen gaan van het 
economisch en maatschappelijk draagvlak voor haar 
beleid met betrekking tot de EU. Dit klemt te meer. 
omdat Nederland tegen het eind van dit decennium de 
hoogste netto-betaling per capita verricht. 

De regering denkt in haar notitie ook na over 
meer-snelheden integratie omdat zij het waarschijnlijk 
acht dat alleen hierdoor de dynamiek van het integra
tieproces behouden kan blijven. Tegen een integratie 
met verschillende snelheden, omschreven als het voor 
allen vastleggen van één beleidsdoelstelling maar met 
een verschil in tempo van verwezenlijking, bestaat bij 
de regering geen overwegende bezwaren. De variant 
géométrie variabie (waarbij niet alleen het tempo maar 
ook de beleidsdoelstelling verschilt) kan niet op een 
positief onthaal rekenen aangezien het risico van 
geleidelijke desintegratie wordt vergroot. Een 'Europa 
à la carte' wordt door de Nederlandse regering zonder 
nadere motivering afgewezen. Voor wat betreft het 
GBVB-beleid en het beleid ten aanzien van Justitie en 
Binnenland e Zaken sluit de regering onder verwij
zing naar Schengen en de WEU, meer snelheden-inte
gratie en zelfs géométrie variabie niet uit. 

Geconcludeerd mag worden dat toetreding van 
MOE-Janden onvermijdelijk en zelfs in bepaalde 
opzichten gewenst is. Echter, beseft dient te worden 
dat de toetreding voor Nederland niet louter positief 
zal zijn. Wat de gevolgen op handelsgebied ook 
mogen blijken, afgewacht zal moeten worden welke 
financiële consequenties ons te wachten staan. 
Institutionele hervormingen die worden verdedigd 
met een verwijzing naar de aanstaande uitbreiding 
met de MOE-landen, zullen voor de po itie van 
Nederland in de EU grote gevolgen hebben. Het 
gewicht van de grote leden zal aanmerkelijk worden 
versterkt. Ook de Tweede Kamer zal gevolgen onder
vinden: meer besluitvorming bij gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen betekent geringere contro
Jerende en sturende invloed. Overigens zou de notitie 
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wel duidelijk mogen maken waarom institutionel 
hervormingen in werking moeten treden ruim voord< 
ook maar één MOE-land lid is geworden van de EU 

Het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
VeiligheidsBeleid (GBVB) 

De EU heeft een GBVB en wel ter bevestiging van dt 
identiteit van de Unie op het internationale vlak. Dt 
Nederlandse regering zoekt naar wegen om he 
GBVB slagvaardiger te maken. Het vermogen var 
individuele landen om adequaat te reageren word 
door de problemen overstegen, aldus de desbetreffen 
de notitie. Wat hierbij opvalt, is dat kortweg word 
gesproken van 'de problemen'. Een nadere aandui· 
ding daarvan en (al is het maar een begin van) eer 
analyse in het licht van de belangen van Nederlanl 
ontbreken volledig. Het risico dat te gemakkelijk er 
te snel problemen van anderen als Nederlandse pro
blemen gaan gelden, wordt hierdoor zeker niet inge· 
perkt. Verwijzingen naar probleemgebieden it 
Noord-Afrika of de Balkan snijden weinig hout. Van 
een directe bedreiging is geen sprake, niet alleen niet 
van Nederland maar ook niet van andere lidstaten. 
Door de nadruk te leggen op problemen wordt geen 
recht gedaan aan de bevoorrechte geografische posi· 
tie van ons land. Zowel voor ontwikkelingen in hel 
oosten als in het zuiden zijn wij betrekkelijk immuun. 
Daarnaast is het in genen dele zo dat een eventuele te 
zwakke individuele reactiemogelijkheid automatisch 
moet leiden tot een GBVB in het kader van de EU. 
Bezien vanuit het perspectief van de noodzakelijkheid 
van handhaving van het nationale parlementaire sys· 
teem verdient een losser, flexibel verband, gericht op 
consultatie en coördinatie en met een mogelijkheid de 
samenwerking uit te breiden tot een gezamenlijke 
actie, veruit de voorkeur. 

Een geheel andere reden voor het GBVB schijnt 
te zijn dat Europa een duidelijker plaats in de wereld 
moet krijgen. De vraag waarom Europa die plaats 
moet krijgen, wordt niet beantwoord. Het antwoord 
zal waarschijnlijk zijn de duiding van de Verenigde 
Staten en Japan als grootmachten waar tegenover 
slechts een verenigd Europa gewicht in de schaal kan 
leggen. Dergelijke zwart-wit redeneringen in de trant 
van 'wij tegen de anderen' zijn niet dienstig aan het 
Nederlands belang. In de eerste plaats zijn zowel de 
Verenigde Staten als Japan geen vijanden van 
Nederland, maar bevriende naties waarmee wordt 
samengewerkt op velerlei gebied en intens handel 
wordt gedreven. Het zal in de toekomst juist om meer 
onderlinge samenwerking draaien en niet om de cre
atie van overbodige tegenstèllingen. In de tweede 
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plaats verhult deze redenering dat wij binnen Europa 
niet alleen vrienden hebben maar ook concurrenten. 

De voortgang van het Europese integratieproces 
zou een andere reden voor het voeren van een GBVB 
zijn. Voortgang als reden op zich lijkt mij onvoldoen
de. Daarnaast voldoet bedoelde voortgang helaas niet 
aan nuttige criteria als noodzakelijkheid en onvermijd
baarheid. Criteria zoals deze zouden moeten worden 
gehanteerd als het gaat om het beperken van soeve
reiniteit en van de rechten van het parlement. 'Alleen 
bij uiterste noodzaak ' zei mgr. No lens in de jaren twin
tig over samenwerking met de SDAP. Deze stellingna
me zou een niet onverdienstelijke rol bij de 
Nederlandse benadering tegenover het GBVB (en 
tegenover de EU als geheel) kunnen spelen. 

De mogelijkheid van een Alleingang van de grote 
lidstaten dient te worden voorkomen, wederom een 
bestaansreden voor het GBVB. Of solistisch optreden 
nu binnen of buiten de EU plaatsvindt, lijkt niet van 
wezenlijk belang. Het is onzinnig te veronderstellen 
dat de grote lidstaten zich van bet behartigen van het 
eigen belang zullen laten afhouden. Bij een GBVB in 
EU-verband bestaat echter de mogelijkheid dat 
Nederland in diplomatieke, financiële of militaire zin 
wordt meegesleept in een politiek waar geen behoef
te aan bestaat. 

Ten aanzien van de besluitvorming wordt opge
merkt dat de IGC zich zal moeten richten op alterna
tieven voor de unanimiteitsregel (stemming bij 
gekwalificeerde meerderheid, onthouding van stem
ming en consensus min een als alternatieven). Als 
gevolg van het verlaten van unanimiteit verliest de 
democratische controle op nationaal niveau aan 
kracht. Slechts via parlementaire controle op 
Europees niveau kan dit verlies daadwerkelijk wor
den gecompenseerd, aldus de notitie. Het moet echter 
in hoge mate worden betwijfeld of een dergelijke con
trole afdoende is en voldoende oog heeft voor de 
Nederlandse belangen. Voor wat betreft het gemeen
schappelijk defensiebeleid zal het unanimiteits-ver
eiste moeten blijven gelden. Het wordt niet voorstel
baar geacht een besluit over de inzet van troepen te 
nemen tegen de wil van een troepenleverend land in. 

Het buitenlands beleid (van Nederland) dient 
gericht te zijn op het laten voortbestaan van de soeve
reiniteit van het land, de bescherming van zijn institu
ties, de handhaving van de democratische rechtsstaat, 
bet uitdragen van opvattingen die onder de bevolking 
leven en het bevorderen van het economisch belang. 
De beslissingen op buitenlands-politiek gebied die
nen zo veel mogelijk te worden genomen door 
Nederlandse staatsinstellingen en invloeden van bui
ten moeten zo veel mogelijk op afstand worden 
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gehouden. Als de Tweede Kamer het niet wenselijk 
acht dat de minister van Buitenlandse Zaken een 
bezoek brengt aan het Orient House, dan dient die uit
spraak voor de minister richtinggevend te zijn en niet 
het EU-beleid dienaangaande. Het is heel wel moge
lijk een beleid te voeren dat de facto leidt tot een (al 
dan niet tijdelijke) inperking van de soevereiniteit in 
verband met externe omstandigheden die een dergelij
ke inperking noodzakelijk en onvermijdelijk maken. 
Als voorbeeld kan worden genoemd de gemeenschap
pelijke defensie in het kader van de NAVO die inder
tijd met het oog op de reële dreiging uit het oosten in 
het leven is geroepen. De vraag dringt zich op of de 
redenen zoals die in de nota zijn genoemd ook leiden 
tot de conclusie dat er sprake is van externe omstan
digheden die noodzakelijkerwijs en onvermijdelijk tot 
een voortgaande afdracht van soevereiniteit op het 
gebied van buitenlandse politiek dwingen. Als deze 
redenen worden bekeken, dan valt op dat in genen dele 
sprake is van een ituatie waarin dient te worden afge
zien van het voeren van een eigen buitenlands beleid 
en waarin de democratische verhoudingen moeten 
worden geofferd. 

Bij de formulering van een GBVB moet er sprake 
zijn van een gemeenschappelijke visie op de machts
positie van de EU. Moet zij een economische macht 
zijn, een regionale macht of de ambities van een 
wereldmacht hebben? De twee permanente leden van 
de Veiligheidsraad zullen zeker kiezen voor het mon
diale model terwijl Duitsland lijkt te twijfelen tussen 
regionale en mondiale macht. Nederland daarentegen 
zou er verstandig aan doen de EU geen andere macht 
toe te kennen dan een economische. De kleine landen 
bezitten nu eenmaal niet de ambitie of de innerlijke 
drang tot het spelen van een hoofdrol in de internatio
nale politiek (of zij ontberen het blote verlangen naar 
macht), terwijl de grote landen hierin de essentie zien 
van het GBVB. Deze landen kunnen die mondiale rol 
slechts aan in het kader van de EU en hebben dan ook 
een onevenredig groot belang bij een verdere uitbouw 
van het GBVB. Individueel zijn zij te klein en te 
beperkt in hun vermogen. Het GBVB zal meer en 
meer opschuiven in de richting van het nastreven van 
een mondiale rol, en de vraag is of zulks het 
Nederlands belang dient. 

In het huidige tijdsgewricht draagt het buiten
lands beleid een steeds grotere economische compo
nent. Er dient voor te worden gewaakt dat de econo
mische belangen van de een niet beter bediend wor
den dan die van de ander. Toch zal dit gebeuren. Bij 
wijze van voorbeeld: China tracht de EU tot een 
ander mensenrechtenbeleid te verleiden . Om dit te 
bereiken kan het verstrekken van belangrijke econo-
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mische opdrachten aan het bedrijfsleven van enige 
grote lidstaten waarschijnlijk voldoende zijn om het 
gewenste resultaat te bereiken. Kleinere leden zullen 
wat dit betreft veel minder aanbiedingen krijgen. 

De samenwerking op het gebied van Justitie 
en Binnenlandse Zaken 

Tot nu toe, aldus de notitie die de samenwerking op 
het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ
beleid) beschrijft, vindt deze samenwerking plaats op 
intergouvernementele wijze. Het JBZ-beleid betreft 
onderwerpen zoals vrijheid van personenverkeer, 
visum- en asielbeleid, immigratie, bestrijding van 
georganiseerde misdaad en drugsbeleid. Interna
tionaal kunnen deze problemen niet meer afdoende 
worden aangepakt. Als de problemen, zoals crimina
liteit en migratiestromen, grensoverschrijdend zijn: 
dan moeten de oplossingen dat ook zijn. De 
afschaffing van de grenscontroles hebben geleid tot 
grotere mobiliteit en internationalisering van het eco
nomisch en maatschappelijk leven. Gelet op het feit 
dat de onderwerpen die tot het JBZ-beleid behoren, 
traditioneel tot de kern van de soevereiniteit van een 
land worden gerekend, vindt besluitvorming bijna uit
sluitend bij unanimiteit plaats. 

Ten dele is het zo dat heden ten dage het vermo
gen van de individuele staat niet altijd volledig toerei
kend is om bepaalde problemen te lijf te gaan. 
Samenwerking met anderen is dan gewenst, ja zelfs 
noodzakelijk en onvermijdelijk. Niet voldoende aan
dacht wordt geschonken aan een van de belangrijkste 
oorzaken voor de creatie van het JBZ-beleid, name
lijk de afschaffing van de binnengrenzen. Het lijkt 
aantrekkelijk, een ruimte zonder grenzen, maar beseft 
moet worden dat deze niet gratis komt. Verlies van 
soevereiniteit en van parlementaire controle is de 
keerzijde van de medaille. De vraag of het vrij ver
keer van personen wel voldoende rechtvaardiging 
hiervoor is, mag best worden gesteld. 

Juist met oog op die parlementaire controle lijkt 
het niet gewenst dat in het Verdrag beginselen, doel
einden en middelen worden opgenomen, zoals wordt 
voorgesteld door de regering. Thans staat in artikel 
K.l van het Verdrag van Maastricht dat het asielbeleid 
een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang is. 
Deze formulering laat nog flexibiliteit en nationale 
speelruimte toe. Een nadere uitwerking van een der
gelijke bepaling maakt vrijwel zeker een einde aan de 
eigen beleidsvrijheid. 

Potentieel zeer gevaarlijk is de gedachte aan een 
communautair visum- en asielbeleid. Gaat de 
Commissie de criteria opstellen op grond waarvan 
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visa voor Nederland worden uitgereikt? Zal 
Europee Parlement medebeslissen of in Nederlar 
wel of niet asiel zal worden verleend aan vluchteli 
gen? Of er een Nederlands belang is gediend met ee 
gecommunautariseerd visum- en asielbeleid, wordt 
de notitie niet duidelijk gemaakt. Voorshands moei t 
dan ook van worden uitgegaan, dat dit belang on 
breekt. Er is geen enkele reden anderen dan de eige 
regering en het eigen parlement te laten beslissen ovt 
de vraag wie wel en wie niet toegang dient te verkri. 
gen tot Nederland. 

Al een gecommunautariseerd visum- en a ielbt 
leid een consequentie zou blijken te zijn van het vr 
verkeer van personen en de afgeschafte binnengrer 
zen van het Schengen-gebied, dan moeten dez 
aspecten van de Europese integratie kritisch onder d 
loep worden genomen. Het mag hierbij niet worde 
uitgesloten dat het vrij personenverkeer in verban 
met de noodzakelijkheid het nationale parlementair 
stelsel in stand te houden een minder prominente r~ 
krijgt toebedeeld. 

Institutionele hervorming van de Europese 
Unie 

Uitbreiding van de EU noopt tot herziening van dt 
samenstelling van en de wijze van besluitvormin1 
door de EU-instellingen, aldus de vierde notitie. He 
systeem van proportionaliteit en gelijkwaardigheü 
zoals opgezet in 1957 kan niet langer in stand worder 
gelaten. Ten aanzien van de Raad pleit de regerin1 
vóór het beginsel van stemming bij gekwalificeerd! 
meerderheid en tegen unanimüeitsbeslissingen in de 
-eerste pijler (het EG-Verdrag). Unanimiteit moet wor
den gereserveerd voor fiscale kwesties, het eigen mid 
delenbesluit en besluiten met een constitutionee~ 

karakter zoals verdragswijzigingen, het talenregime 
en toetreding van nieuwe lidstaten. De regering is van 
mening dat een redelijke balans dient te bestaan tus
sen het gewicht van de grote, de middelgrote (welke 
zouden dat zijn?) en de kleine lidstaten. 

Gedacht kan worden aan het toebedelen van extra 
stemmen aan grote landen of aan de invoering van een 
dubbele sleutel waarbij de gekwalificeerde meerder
heid van stemmen ook een bepaald percentage (in 
principe 50%) van de EU-bevolking moet vertegen
woordigen. 

Het voorzitterschap van de Raad wisselt thans op 
half-jaarlijkse basis. Dit systeem creëert een gebrek 
aan continuïteit en zorgt voor een enorme belasting 
van de nationale administratie van een land. Daarom 
wordt gepleit voor een team-voorzitterschap van een 
land met twee vice-voorzitters die gedurende een jaar 
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de taken verdelen. 
Voor wat betreft de Commissie hecht de 

Nederlandse regering er bijzondere waarde aan dat 
iedere lidstaat in deze instelling is vertegenwoordigd. 
Niet afwijzend staat de regering tegenover een kern
commissie aangevuld met junior-commissarissen. 
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn de aanvaar
ding van een systeem waarbij er minder Com
missarissen zijn dan lidstaten, maar dan moeten alle 
landen afzien van hun recht op permanente vertegen
woordiging. 

Het vertrouwen van de burgers in de EU moet toe
nemen, aldus de regering. Hoe dit kan worden bereikt? 
Door besluitvorming doorzichtiger te maken en door 
meer openheid te betrachten. Het valt natuurlijk niet 
geheel uit te sluiten dat dergelijke maatregelen inder
daad een positieve uitwerking zullen hebben, maar al 
te veel moet hier toch niet van worden verwacht. Het 
is overigens zeer triest dat de regering tot de conclusie 
moet komen dat 'confidence building measures ' nood
zakelijk zijn om de burger vertrouwen in de hele 
onderneming te laten krijgen. Kennelijk is hier geen 
sprake van vanzelfsprekendheid en dit is eerder aan de 
voorstanders van een zich voortdurend uitbreidende 
Europese integratie te wijten dan aan de burger. 

Het is moeilijk, zoal niet onmogelijk de 
(Nederlandse) burger te interesseren voor en vertrou
wen te laten krijgen in een proces dat telkenmale de 
nationale parlementaire invloed op een haast syste
matische wijze terugdringt en er daardoor voor zorgt 
dat besluiten die de burger rechtstreeks aangaan op 
steeds grotere afstand van hem worden genomen. Het 
proce van de Europese integratie ontneemt taken en 
bevoegdheden aan de natie-staat en brengt deze over 
naar een· meer ongrijpbaar niveau. Dit niveau kan 
voor sommige onderdelen van beleid meer efficiëntie 
betekenen, maar wat het zeker betekent, is een ver
dergaand verlies van controle over de eigen leefwe
reld en een verlies van overzichtelijke en democrati
sche verhoudingen. 

De regering maakt een ernstige fout als zij toe
staat dat de grote landen hun macht in de EU verder 
versterken. Introductie van bevolkingsgrootte bij de 
weging van de stemmen zal Nederland naar verwach
ting niet veel goeds brengen. Elke verandering die de 
positie en het gewicht van Nederland aantast, moet 
onverkort worden afgewezen. Met een beroep op de 
noodzakelijkheid van slagvaardigheid kan men alles 
op zijn kop zetten, maar het gaat ten principale niet 
om louter technische aanpassingen ten behoeve van 
het beter functioneren van de machinerie, maar om 
een uitbreiding van macht en invloed van sommigen 
ten koste van anderen. Daarnaast wordt in de notitie 

47 

niet duidelijk gemaakt welk verband er zou bestaan 
tussen een groter ledental van de EU en meer 
bevoegdheden voor het Europees Parlement of een 
verband tussen uitbreiding van het ledental in de verre 
toekomst en een wijziging van de institutionele ver
houdingen op voorhand. 

Conclusie 

De regering is van mening dat de Europese integratie 
een controleerbaar proces moet zijn en dat zij van 
vitaal belang is voor vrede, welvaart en welzijn. Het is 
deze in zekere zin blijmoedigheid die het zicht ont
neemt op andere, ongemakkelijke aspecten van de 
Europese integratie. 

Van een beheersbaar proces is geen sprake. Een 
recente illustratie is het stemgedrag van de Tweede 
Kamer naar aanleiding van het Eigen Middelen
besluit. Eigenlijk werd wel gevoeld voor afwijzing 
daarvan, maar de consequenties van een dergelijk 
besluit werden als te overweldigend gezien. Steeds 
meer bevoegdheden en beleidstaken worden overge
dragen aan de EU. Het veld van maatschappelijke acti
viteiten dat thans wordt bestreken door beleid uit 
Brussel danwel daardoor wordt vastgesteld, is zodanig 
uitgestrekt dat nationaal beleid en nationaal parlemen
tair toezicht in grote mate onmogelijk zijn geworden. 

Van een beheersbaar proces kan ook geen sprake 
zijn als, zoals de Nederlandse regering doet, het con
cept van de interne markt te ruim wordt uitgelegd. Als 
gevolg hiervan worden beleidsterreinen die deze 
markt slechts zijdelings beroeren, al gauw tot onder
deel van het door de EU bestreken terrein en dien
tengevolge speelbal van de interne krachtsverhoudin
gen binnen de EU. De consequentie hiervan is dat de 
parlementaire democratie weer meer wordt uitgehold. 
De Economische en Monetaire Unie wordt eveneens 
verdedigd met een verwijzing naar de interne markt. 
Deze zou niet compleet zijn danwel ophouden te 
bestaan zonder een gemeenschappelijke munt. Veel 
economen denken hier echter volslagen anders over. 
Helaas zal de EMU zelf als een olievlek gaan werken . 
De macht over economisch beleid zal geleidelijk aan 
volledig wegvloeien, fiscale politiek en ook het socia
le beleid zullen éénvormig worden vastgesteld. Op 
aandrang van Duitsland moet de EMU worden inge
bed in een politieke unie. Wat zulks precies inhoudt, 
kan niet worden overzien, maar ook hier zal er sprake 
zijn van inlevering van soevereiniteit en uitholling 
van het nationale parlementaire stelsel. De mogelijk
heid van beheersbaarheid van het proces moet dan 
ook met veel scepsis worden bekeken. Beïnvloeding 
van dit proces vindt plaats naar rato van de macht en 
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de invloed die een lidstaat heeft. Voor Nederland is 
het dan ook veeleer een kwestie van volgen en niet 
van beheersen. 

Een aantal lidstaten gebruikt de EU als podium 
om een rol op mondiaal niveau te spelen. Dit gold en 
geldt voor Frankrijk en thans ook voor Duitsland. De 
Frans-Duitse as mag soms enige haperingen veito
nen, toch biedt zij beide landen de volle mogelijkheid 
de hegemoniale positie die zij hebben weten te ver
werven, verder uit te bouwen. De Nederland e rege
ring lijkt genegen aan deze as een belangrijke rol toe 
te kennen. Waar sprake is van hegemonie, is machts
evenwicht ver te zoeken. Dit evenwicht dient te wor
den hersteld om een te vergaand gebruik van de hege
monie tegen te gaan. Het hiervoor noodzakelijke 
gewicht kan alleen maar van het Verenigd Koninkrijk 
komen en het zou verstandig zijn als de Nederlandse , 
regering zich hiervan bewust toont. Vooralsnog lijkt 
dit niet het geval te zijn. Integendeel, steeds vaker 
wordt in de Nederlandse politiek met een beschuldi
gende vinger naar de overzijde van het Kanaal gewe
zen. Helaas gaan de notities niet in op strategische 
kwesties zoals hegemonie van twee lidstaten en 
machtsevenwicht en de vraag of het Nederlands 
belang hegemonie verdraagt danwel machtseven
wicht nodig heeft. 

Ook andere grondpatronen van de integratie 
komen in de notities niet helder naar voren. 
Natuurlijk, de IGC kan worden voorgesteld als een 
technische ingreep in een proces dat alleen maar 
geluk en voorspoed brengt. Echter, in werkelijkheid is 
er meer aan de hand. De creatie van een Europese 
superstaat gaat onverdroten voort. Er is sprake van 
een sluipend proces waarbij telkenmale, vaak met 
horten en stoten, nieuwe elementen aan de Europese 
staat worden toegevoegd. De voortdurende verwij
zing naar slagvaardigheid versterkt het karakter van 
de superstaat De notities hadden deze creatie zeker 
niet zonder meer mogen passeren. 

De fundamentele beknotting van de parlementai
re democratie op nationaal niveau lijkt niet veel 
gewicht in de schaal te leggen bij de oordeelsvorming 
over de EU. Sterker nog, voortdurend wordt gepleit 
voor een uitbreiding van stemming bij gekwalificeer
de meerderheid. Als de Nederlandse regering denkt 
dat het verlies aan betekenis van het Nederlandse par
lement kan worden goedgemaakt door parlementaire 
controle op Europees niveau, vergist zij zich. Er zijn 
immers maar zeer weinigen onder ons die zich verte
genwoordigd voelen door het Europees Parlement 
terwijl de Nederlandse verhoudingen in die grote 
massa van parlementariërs volledig verloren gaan. 
Als het EP waarachtig de rol van substituut van de 
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Staten-Generaal zou kunnen spelen, dan moet maa 
eens worden nagedacht over de vraag welk parlemen 
in de toekomst aan het Binnenhof moet zetelen. 

Teneinde de nadelen van de gekozen weg 11 

omzeilen moet een aantal wezenlijke beleidsbeslissin 
gen worden genomen. Een Europa à la carte word 
beschouwd als een minimalistische benadering me 
betrekking tot integratie. Intergouvernementeh 
samenwerking heeft in dit concept de overhand. Danl 
zij het intergouvernementele karakter wordt de natio 
nale parlementaire democratie intact gelaten. Lander 
kunnen deelnemen aan samenwerking op een bepaall 
beleidsterrein, terwijl zij die niet willen hierbij geer 
hindernissen kunnen opwerpen. De basis voor eer 
dergelijk Europa zou moeten bestaan uit een vrijhan· 
delszone; overig beleid kan worden gekozen en 
gemaakt op vrijwillige basis. In een Europa dat op 
deze wijze is georganiseerd, is er niet of nauwelijks 
sprake van niet te rechtvaardigen inkomensoverdrach· 
ten, blijft te allen tijde de mogelijkheid voor intensie· 
ve en vergaande samenwerking maar ook voor even 
vergaande onthouding over en wordt recht gedaan aan 
de recente polièieke ontwikkelingen in Europa. 

De tijd van externe bedreigingen op een schaal 
zoals die in de Koude Oorlog heeft bestaan, is voor· 
bij. De erfvijanden Frankrijk en Duitsland hebben 
zich verzoend en ook de andere buren van Duitsland 
hebben geen appels meer met dit land te schillen. 
Duitsland heeft zich ontwikkeld tot een modeldemo
cratie. Erkend moet worden dat de factoren die gedu
rende veertig jaren de noodzaak van het integratie
keurslijf hebben bepaald, geen rol meer spelen in de 
Europese politiek. Het wordt de hoogste tijd daarvoor 
oog te krijgen en in te zien dat het integratiemodel 
verknoopt is geweest met een politieke situatie die 
niet meer bestaat. Een ander soort Europa dat de teke
nen van de tijd verstaat, is dan ook hard nodig. 
Dwangmatig voortgaan op de integratie-weg zal uit
eindelijk worden afgestraft omdat de burger de uit
holling van de democratie en de onoverbrugbaar grote 
afstand tussen 'Brussel' en zijn eigen leefsituatie uit
eindelijk niet meer accepteert. 

Wat burgers verlangen van politici, is een wijde 
blik over de grenzen en oog voor onderlinge samen
werking. Dit wordt bereikt in een Europa à la carte. 
Het valt te betreuren dat de Nederlandse regering hier, 
althans blijkens haar notities, geen oog voor heeft. 
Voortdurend meer van hetzelfde lijkt nog steeds het 
motto van de Nederlandse Europa-politiek. 

Mr. E.H.B.M. Cremers houdt zich beroepsmatig bezig 
met de activiteiten van de Europese Unie. 
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De wenselijkheid van een 
conservatief liberalisme in 
Nederland 
P.B. Cliteur 

Het Nederlandse liberalisme heeft er een nieuw dis
cussieplatform bij: de Benedielus de Spinoza
Stichting. Deze Stichting is een uitvloeisel van een 
initiatief van de ProfMr. B.M. Teldersstichting. 
Ieder jaar nodigt de Teldersstichting een aantaljon
geren uit om deel te nemen aan de zomercursus 
'Grondslagen van het liberalisme'. Lidmaatschap 
van de VVD is geen vereiste, slechts (gebleken) inte
resse in het liberalisme. Gedurende een week wordt 
er door de deelnemers gediscussieerd over de 
grondslagen van het liberalisme in relatie tot ande
re politieke stromingen. Dit jaar zal voor de vijfde 
keer een zomerschool worden gehouden. Bij veel 
oud-deelnemers aan de zomerschool bleek de 
behoefte te bestaan om vaker in dit verband bijeen 
te komen. Een aantal van hen heeft onlangs de 
Benedielus de Spinoza-Stichting opgericht, met als 
doel de oud-deelnemers van de zomerschool te ver
enigen en hun de mogelijkheid te bieden in geza
menlijk verband politieke theorieën te bediscussië
ren. De Spinoza-Stichting zal drie keer per jaar dis
cussiebijeenkomsten organiseren voor haar leden. 
Daarnaast zal zij één maal per jaar te zamen met de 
Teldersstichting een grote, voor iedereen toeganke
lijke lezing organiseren. 

Op zaterdag 30 maart vond de eerste, drukbe
zochte bijeenkomst van de Spinoza-Stichting plaats 
in Stadskasteel Oudaen te Utrecht. Onderwerp van 
discussie was de (on)wenselijkheid van een conser
vatief liberalisme in Nederland. Behalve door F. 
Bolkestein en H.B. Entzinger werd het woord 
gevoerd door P.B. Cliteur. In zijn lezing behandelde 
hij de tegenstelling tussen een modern, principieel 
en een postmodern, pragmatisch liberalisme. 

De uitnodiging van het bestuur van de Benedierus de 
Spinoza-Stichting om vandaag te komen spreken 
over 'de wenselijkheid van een conservatief Liberalis
me' heb ik in dankbaarheid aanvaard. Maar, zoals 
altijd, pas nadat men heeft toegezegd gaat men echt 
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nadenken over de aangegane verplichting. Wat kan ik 
vertellen bij zo'n titel? Ik werd op een spoor gezet 
door een brief waarin de beginselen van de Spinoza
Stichting worden uiteengezet. Daarin vinden we een 
interessante zinsnede: 'De Spinoza-Stichting erkent 
dat de VVD veruit de voornaamste Nederlandse dra
ger van het liberale gedachtengoed is, maar zij 
beperkt zich niet tot VVD-leden. Net als de 
Teldersstichting met haar zomerschool, richt zij zich 
op het volledige spectrum van het liberalisme. Dit 
betekent dat ook de grenzen van het liberalisme die 
buiten de VVD liggen, bijvoorbeeld bij D66 of het 
humanisme, afgetast zullen worden.' 

Hier wordt een polariteit geïntroduceerd die ook 
voor de hedendaagse partijpolitieke realiteit van 
groot belang is. Er wordt gesproken van een libe
ralisme, zoals dat wordt gedragen binnen de VVD en 
een ruimer spectrum van liberalisme waartoe dan 
kennelijk ook een liberalisme behoort zoals het door 
D66 wordt gepropageerd. Ik zal die twee liberalis
men als uitgangspunt nemen. De relatie met conser
vatisme ligt dan vervolgens voor de hand. Als we het 
liberalisme van D66 met dat van de VVD vergelij
ken, dan ligt het voor de hand het liberalisme van de 
VVD als het conservatieve type aan te duiden, waar
van ik vervolgens ook nog de wenselijkheid zou wil
len bepleiten. Maar omdat de term 'conservatief' 
zoveel aanleiding geeft tot misverstand, haast ik mij 
om uit te leggen wat ik ermee bedoel. 

Sommigen zullen 'conservatief liberalisme' een 
tautologie achten. Voor hen is liberalisme namelijk 
uit de aard der zaak een conservatieve ideologie. Dat 
is een standpunt dat men doorgaans aantreft bij die
genen die zich tot de linkervleugel van de politiek 
rekenen. Voor anderen zal 'conservatief liberalisme' 
een contradictio in terminis zijn. Dat standpunt vindt 
men bij diegenen die sympathiek staan tegenover de 
liberale ideologie en die deze niet graag in diskrediet 
gebracht zien door associatie met het conservatisme. 
Weer anderen zullen een liberalisme willen verdedi-
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gen dat bepaalde elementen uit de conservatieve tra
ditie opneemt en dàt als 'conservatief liberalisme' 
naar voren schuiven. 

De eerste twee posities zijn - hoe courant ook -
intellectueel weinig interessant. Voor de derde voel 
ik wel iets. Conservatisme is geen 'term of abuse'. 
Het conservatisme is als politieke ideologie zeker zo 
indrukwekkend als het socialisme en het liberalisme 
en heeft een geschied nis, woordvoerders (van Burke 
tot Oakeshott) en een stijl die respect afdwingt. Men 
kan 'conservatisme' zelfs als een geuzennaam opvat
ten, zoals de Amerikaanse neo-conservatieven deden 
(onder anderen Irving Kristol). Maar ook als men 
daar niets voor voelt, kan men putten uit het rijke 
gedachtengoed van de conservatieve traditie. Het 
laatste geschrift van de Teldersstichting, Tussen vrij
blijvendheid en paternalisme, zou men als een con
servatief liberalisme in deze laatste betekenis kunnen 
zien: een liberalisme dat tevens waardevolle inzich
ten ontleent aan conservatieve theoretici. 

Hoewel ik voor dat laatste 'conservatief liberalis
me' dus wel enige sympathie heb, gaat het mij in dit 
verband om conservatief liberalisme in een andere 
zin. Met 'conservatief liberalisme' gaat het mij om 
een vorm van liberalisme dat zich plaatst in een klas
sieke traditie van politieke filosofie, waarbij men 
probeert tot een ideologische totaalvisie op de poli
tieke werkelijkheid te komen. Het is op dit punt 
namelijk, dat een duidelijke tegenstelling kan wor
den gecreëerd met het liberaJisme van D66. 

D66 is eigenlijk geen politieke partij 

En laat ik dan voor de duidelijkheid ook maar 
meteen zeggen waar ik sta. Het liberalisme van D66 
is een zeer onbevredigende vorm van liberalisme en 
wel om twee redenen: (i) het liberalisme van D66 is 
een postmoderne variant van wat een gezond en 
levenskrachtig liberaljsme zou moeten zijn en (ii) 
D66 is ook eigenlijk geen politieke partij . Met dat 
laatste wordt bedoeld dat D66 niet doet wat een poli
tieke partij wel zou moeten doen. Het ontwikkelt 
geen theoretisch kader van uitgangspunten die rich
tinggevend zijn voor de partijpolitieke praktijk. D66 
is een - het is al vaak gezegd, ook door sympathisan
ten van D66 zelf- pragmatische partij. En pragma
tisme kan wel eens ons richtsnoer zijn in sommige 
situaties, maar nooit bij een politieke partij. Een poli
tieke partij behoort te denken en werken vanuit zo 
nauwkeurig mogelijk omschreven ideologische prin-
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cipes. Wanneer een partij dat streven opgeeft, is da 
de euthanasie van de politiek. 

Deze kritiek op het liberalisme van D66 heeft du 
niets te maken met inhoudelijke standpunten van d1 

Democraten66. Vaak zijn dat wel verstandige stand 
punten . Het gaat om de wijze waarop men politie\ 
bedrijft - of liever nalaat dat te doen. 

Wanneer men de tegenstelling tu sen het libe 
ralisme van D66 en dat van de VVD met enkele eti 
ketten van elkaar zou willen onderscheiden, gaat he· 
om de volgende tegenstelling. Een modern tegenove1 
een postmodern liberalisme. Een principieel tegen· 
over een pragmatisch liberalisme. Een explicie1 
tegenover een impliciet liberalisme. Maar het kom1 
telkens op hetzelfde neer. De VVD heeft zich over· 
wegend georiënteerd op het eerste; D66 op het laat· 
ste. Het gaat hierbij om twee verschillende manieren 
van denken die ook aansluiting kunnen zoeken bij 
verschillende 'patroonheiligen'. Het principiële libe· 
ralisme gaat terug op klassieke liberale denkers al ~ 

John Locke, John Stuart Mill, maar vooral Friedrich 
Hayek. De wortels van het pragmatische, postmoder· 
ne en impliciete liberalisme gaan minder ver terug. 
Dat ligt voor de hand. Postmodern gedachtengoed is 
- onder die naam - slechts enkele decennia oud. Toch 
is het niet moeilijk een welsprekend vertegenwoor· 
diger van die stroming te vinden. Het is de 
Amerikaan Richard Rorty, een inspirerend denker en 
boeiend schrijver. Maar ook nergens komt het echec 
van het postmodern liberalisme, het liberalisme van 
D66, beter tot uiting dan bij hem. 

Richard Rorty (1931) heeft zijn opvattingen over 
liberalisme voornamelijk uiteengezet in Con· 
tingency, irony, and solidarity. Het verscheen in 
1989, hetzelfde jaar waarin de Berlijnse Muur viel en 
het opstel van Francis Fukuyama werd gepubliceerd. 
In zekere zin vertoont de boodschap van Rorty en die 
van Fukuyama ook overeenkomsten. Men kan het 
een vermoeid soort liberalisme noemen. Liberalisme 
is gewoon de 'way we live now'. Daar hoef je verder 
niet zoveel ophef over te maken. Liberalisme is een 
manier van doen, een stijl van denken, een houding. 
Rorty is daar niet tegen, hij is ervoor. Maar hij verzet 
zich ertegen om het te gaan verdedigen, te funderen, 
er argumenten voor aan te gaan dragen. Hij noemt 
zich dan ook een 'liberaal' , maar over ' liberalisme', 
een stroming waarbij hij aansluiting zou willen zoe
ken, heeft hij het niet. 

Het is interessant dat ook eens op onszelf te 
betrekken en ons af te vragen of we dat ook kunnen 
onderkennen bij D66 en VVD. Het lijkt erop dat een 
lid van D66 ook wel zal zeggen dat hU bepaalde 
standpunten onderschrijft die met enige goede wil als 
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' liberaal' zijn te typeren, maar hij zal zichzelf toch 
niet snel 'een liberaal ' noemen of zeggen ' ik ben 
liberaal'. Dat heeft niet alleen als reden dat een sym
pathisant van D66 zich niet wil verbinden met de 
VVD, maar hij wil zich ook niet graag identificeren 
met een politieke ideologie. Een sympathi sant van 
D66 zal de redenen van die weerzin wellicht door
gaans niet zo duidelijk uitspreken, maar ik denk dat 
wanneer hij dat zou doen, zijn betoog sterk zou lijken 
op datgene wat Rorty op dit punt te vertellen heeft. 

Laten we maar eens bezien hoe Rorty die libera
le houding typeert. Het boek Contingency, irony, and 
solidarity geeft reeds in de titel aan waarom het 
Rorty te doen is. Drie zaken staan kennelijk centraal: 
contingentie, ironie en solidariteit. Dat zijn in feite 
de drie sleutelbegrippen van het postmoderne libe
ralisme. De levenshouding die in die drie woorden 
tot uitdrukking komt noemt hij 'liberaal' en ook wel 
'democratisch' . Rorty kent aan deze termen eigen 
betekenissen toe. 

Contingentie. Contingentie is voornamelijk iets 
niet. Waar de postmoderne liberaal zich tegen verzet, 
is het idee dat de wereld of het zelf een intrinsiek 
wezen heeft, een wezen dat de wetenschapper of 
dichter zou kunnen onthullen, schrijft Rorty. 
Kenmerkend voor het postmoderne denken van deze 
tijd zou zijn dat we niets meer vereren. Niets verle
nen we de status van quasi-goddelijkheid. Of, anders 
gezegd, alles- onze taal , ons geweten, onze gemeen
schap - zien we als onderworpen aan tijd en verande
ring. 

Ironie. Als tweede kernbegrip van het postmo
derne liberalisme kunnen we dan het begrip ironie 
opvoeren. Het wordt in het werk van Rorty op een 
eigenzinnige manier geherdefinieerd. Ironie en de 
ironicus worden in verband gebracht met het eerste 
kernbegrip van het postmoderne liberalisme. De 'iro
nicus' is degene die zijn eigen centrale uitgangspun
ten als contingent ervaart, als iets dat niet boven tijd 
en verandering verheven is. 

Rorty illustreert zijn visie op de ironicus aan de 
hand van het volgende voorbeeld. Menselijke 
wezens, zo schrijft hij, hanteren woorden om hun 
ultieme daden , overtuigingen, ja hun leven, te recht
vaardigen. Het zijn woorden waarmee we onze vrien
den prijzen en onze vijanden kritiseren. Rorty 
spreekt van iemands 'final vocabulary'. Het is 
'fi naal ' in de zin dat wanneer deze woorden in twij
fel worden getrokken geen niet-circulaire argumen
ten voor de waarde daarvan kunnen worden aange
dragen. Er is een klein deel dat bestaat uit woorden 
als 'waar', 'goed', ' rechtvaardig' en ' mooi '. Maar 
een groter deel bestaat uit meer gemeenzame termen, 
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zoals 'Christus', 'Engeland ', 'vriendelijkheid ', 'de 
revolutie', 'de kerk' enzovoort. 

De ironicus is nu iemand die aan drie vereisten 
voldoet. (i) Hij twijfelt voortdurend aan het ultieme 
vocabulaire dat hij gebruikt, omdat hij onder de 
indruk is van het vocabulaire van anderen . (ii) Hij is 
zich ervan bewust dat hij nooit een laatste rechtvaar
diging kan geven van het vocabulaire. (iii) Wanneer 
hij over het vocabulaire nadenkt, realiseert hij zich 
dat het eigen vocabulaire niet méér (of beter) de wer
kelijkheid weerspiegelt dan dat van anderen. De iro
nicus staat daarmee tegenover de metafysicus. 

Solidariteit. Als derde spreekt Rorty over solida
riteit. Solidariteit zou te bereiken zijn door inbeel
ding: 'the imaginative ability toseestrange people as 
fellow sufferers'. Solidariteit wordt niet ontdekt door 
reflectie, maar wordt gecreëerd. Het wordt gecreëerd 
door onze toenemende gevoeligheid voor de concre
te details van pijn en vernedering die anderen onder
gaan. Het is deze gevoeligheid die het moeilijker 
maakt om anderen te marginaliseren. 

Het gaat erom door nauwkeurige beschrijvingen 
te laten zien wat anderen zijn en doen en een herbe
schrijving te geven van onszelf. Dat is niet een taak 
voor theorie, maar meer voor genres als de ethnogra
fie , het journalistiek verslag, de comics, maar ook 
voor literatuur. Dickens geeft ons details over het lij
den van mensen die ons voorheen niet bekend waren. 
En fictie zoals geschreven door Nabokov of 
Choderlos de Laclos opent een uitzicht op wreedheid 
waartoe wij allen in staat zijn, zodat een soort herbe
schrijving van ons eigen zelf mogelijk wordt. Zo 
hebben de roman, de film en televisieprogramma's 
geleidelijk de preek en het traktaat vervangen als de 
belangrijkste middelen voor zedelijke verandering en 
vooruitgang. 

Nu kan men zich afvragen wat dit met liberalis
me te maken heeft. In de - opnieuw - wat excentrie
ke manier waarop Rorty dit begrip omarmt hebben 
contingentie, ironie en solidariteit wel degelijk iets 
met het liberalisme te maken . Immers wat is libe
raal? Rorty zegt dat liberalen mensen zijn die wreed
heid zien als het ergste waartoe een mens kan verval
len. Liberalen kenmerken zich door hun hoop dat het 
lijden in de wereld zal worden verminderd en dat de 
vernedering van mensen door anderen zal verdwij
nen. 

Het behoeft nauwelijks betoog dat dit een hoogst 
excentrieke omschrijving is van het begrip 'liberaal'. 
De helden van het liberalisme in deze betekenis van 
het woord zijn dan ook niet mensen als Adam Smith 
en Friedrich Hayek, maar Orwell en Nabokov. Met 
name deze romanschrijvers hebben namelijk door 
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middel van hun kunst ons begrip of liever gevoel bij
gebracht voor de wreedheid in de wereld. Wat zij 
voorstonden was: 'sensitizing an auctienee to cases of 
cruelty and humiliation which they had not noticed'. 

Het denken van Rorty is om verschillende rede
nen interessant en aantrekkelijk. Allereerst, wat hij 
over de basis van solidariteit schrijft, is overtuigend. 
Hij staat in een niet-rationalistische traditie van den
ken over ethiek waarbU men ervan uitgaat dat door 
identificatie met het slachtoffer mensen bewogen 
kunnen worden tot compassie, tot mede-lijden. Het 
lijkt mij ook terecht dat hij stelt dat een documentai
re op de televisie, een roman of een film meer los kan 
maken dan een wijsgerige verhandeling. 

Ten tweede: ook wat hij schrijft over de beteke
nis van vrijheid is overtuigend. Een liberale samenle
ving is een samenleving die geen ander doel heeft 
dan vrijheid, schrijft hij. Het lijkt een beetje op wat 
Kar! Popper na de Tweede Wereldoorlog typeerde als 
de 'open samenleving' en men kan zich dus afvragen 
wat het ideaal van Rorty hier wezenlijk aan toevoegt. 
Maar het valt te waarderen dat hij in een nieuw voca
bulaire klassieke inzichten van het liberale erfgoed 
opnieuw formuleert. 

Met de idealen van Rorty is dus niets mis. Toch 
is zijn filosofie als basis voor liberalisme uiterst 
onbevredigend en wel om twee redenen. Allereerst 
zal een principiële liberaal zich ernstig tekort gedaan 
moeten voelen door de manier waarop Rorty het 
principiële liberalisme typeert. 

Wie probeert om bepaalde waarden overeind te 
houden, wordt door hem onmiddellijk geplaatst in 
het kamp van mensen die een 'quasi-goddelijkheid' 
willen verlenen aan een bepaald idee. Iemand die 
probeert om uit de chaotische en vluchtige indrukken 
enkele waarden als van meer belang dan andere te 
selecteren, is meteen een protagonist van platoonse 
essenties. 

Ook heeft men de indruk dat Rorty voortdurend 
grenzen overschrijdt die hij niet beargumenteert. 
Neem zijn typering van de ironicus. De ironicus twij
felt aan het vocabulaire dat hij gebruikt. Goed, daar 
kan ook een principiële liberaal zich misschien wel 
in vinden. Een zekere mate van twijfel aan het eigen 
gelijk is een deugd. Ook kan men zich nog wel voor
stellen dat elke rechtvaardiging van een standpunt 
ergens ophoudt. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
men zich behoeft te bekennen tot de positie dat alle 
waarden 'even goed de werkelijkheid weerspiege
len'. 

Voortdurend overdrijft Rorty het categorische 
van de positie van de liberaal die iets meer wil dan 
het liberalisme zien als een stijl, een houding, een 
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verzameling van ad hoc-standpunten. Wil men ie 
meer, dan omarmt men een ' buitenwereld van esset 
ties die kunnen worden ontdekt en waar zijn'. 

Wat Rorty verdedigt, zijn wel degelijk libera1 

idealen. Maar het probleem schuilt in de zwakk 
basis die hij hieraan wil verschaffen of zelfs het vo 
slagen gebrek aan basis. Dat is het tweede bezwm 
tegen Rorty. Hij heeft het over de discussie die in d 
vrije samen leving zou plaatsvinden. Maar als er gee 
meetpunt meer bestaat, als de waarheidspretentie i 
opgegeven, hoe kan men dan nog juiste van onjuist 
standpunten onderscheiden? 

Het postmoderne liberalisme van D66 
is naïef en zelfgenoegzaam 

Het fatale misverstand van het postmoderne libe 
ralisme is dat men denkt het zonder uitgangspunter 
en waarheidspretentie te kunnen stellen. Men ziet he' 
liberalisme als een aardige verworvenheid van deze 
tijd. Voor de pragmatische liberaal kan het niet stuk 
zo lijkt het; het loopt allemaal vanzelf wel. 

Daarmee is het wereldwijze standpunt van de 
postmoderne liberaal tevens heel naïef. Voortdurend 
zullen we ons de idealen van een liberale samenle· 
ving voor ogen moeten stellen om die samenleving te 
kunnen laten voortbestaan . Morele opvattingen han· 
gen niet in de lucht, maar moeten als het ware wor· 
den onderhouden, gecultiveerd, geëxpliciteerd en 
herbevestigd. Moraal wordt elke dag opnieuw 
gemaakt. Doen we dat niet, dan raakt het in verval. 
Niet ideologiseren en moraliseren is ook ideologise· 
ren en moraliseren. Het is op dit punt dat het princi· 
piële liberalisme betere papieren heeft dan het prag· 
matische liberalisme. 

Rorty is zich van dat bezwaar overigens wel 
bewust. Over zijn eigen benadering schrijft hij dat de 
'sociale lijm ' die zijn liberale samenleving bij elkaar 
houdt, weinig meer is dan een consensus dat het doel 
van sociale organisatie is om iedereen een kans te 
geven tot zelfontplooiing binnen het raam van de 
eigen mogelijkheden. Dat doel veronderstelt naast 
vrede en welvaart de burgerlijke vrijheden. Maar wat 
Rorty zich niet realiseert, is dat hij met dergelijke 
woorden bijval betuigt aan een complex van waar
den, normen en institutie die niet van zichzelf 
bestaan. Men zal voortdurend moeten theoretiseren 
over grondrechten, een onafhankelijke rechterlijke 
macht, de grondwet en mensenrechten. Hayek voelt 
dat veel beter aan: 'So far as the West is concerned, 
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we must hope that here there still exists wide consent 
on certain fundamental values. But this agreement is 
no longer explicit; and if these values are to regain 
power, a comprehensive restarement and revindica
tion are urgently needed.' Aldus Hayek in 1960. 

De meest bondige kritiek op het postmoderne 
liberalisme zou dan ook zijn dat het blind is voor de 
overlevingsvoorwaarden van het liberalisme. Het is 
een zelfgenoegzaam liberalisme. Men kan de prag
matische liberaal nog het beste vergelijken met een 
topsporter of concert-violist die een grote prestatie 
heeft geleverd en die nu denkt dat hij zonder te oefe
nen toch wel dezelfde prestaties zal kunnen blijven 
leveren. De postmoderne liberaal is als de zoon van 
een groot zakenman die denkt dat hij door rond te rij-
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den in sportauto's en gepoch de fabrieken wel draai
ende kan houden. Maar in vijf jaar heeft hij het door 
zijn vader opgebouwde naar het faillissement 
gebracht. 

Helaas is de mentaliteit van het postmoderne 
liberalisme wijd verbreid. Niet alleen bij D66, maar 
ook bij de PvdA. Daarom hebben we een conserva
tief liberalisme nodig om de belangen van een libe
rale samenleving op de lange duur te dienen. 

Profdr.mr. P.B. Cliteur is bijzonder hoogleraar filo
sofie aan de faculteit Wijsbegeerte en Technische 
Maatschappijwetenschappen in Delft en universitair 
hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap 
in Leiden. 
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Groot onderhoud aan het 
huis van Thorbecke 

Ben van der Velden 

Onder auspiciën van de 's-Hertogenbosch-groep is 
de nota Groot onderhoud aan het Huis van 
Thorbecke' uitgebracht. De groep bestaat uit ver
ontruste Nederlanders die zich beroepshalve sterk 
betrokken voelen bij het proces van de reorganisa
tie van het binnenlands bestuur. Auteur van de nota 
is Ben van der Velden. Hij is directeur van de dienst 
Ruimte en Groen van de provincie Zuid-Holland en 
heeft tien jaar, tot de opheffing, gewerkt bij het 
openbaar lichaam Rijnmond. Vanuit deze posities is 
hij voortdurend intensief geconfronteerd geweest 
met de martelgang van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur. In de nota die, net zoals 
onderstaande bijdrage op persoonlijke titel is 
geschreven, zoekt hij naar een praktische benade
ring waar de verantwoordelijke bestuurders direct 
mee aan de slag kunnen. Daarbij schetst hij óók 
een alternatief voor het stadsprovincie-model. 

De bestuurlijke problematiek 

Ons huidige staatkundige model bestaande uit een 
nationale overheid, provincies en gemeenten danken 
wij aan Thorbecke. In het denken van Thorbecke en 
zijn tijdgenoten was geen plaats meer voor sterke 
provincies, wat historisch gezien alleszins verklaar
baar is. Een sterk nationaal gezag was bovendien 
nodig om Nederland er (economisch) weer bovenop 
te helpen. Regionale problemen waren er overigens 
nauwelijks. Gemeenten hadden nog weinig met 
elkaar te maken. 

Begin deze eeuw begint dat te veranderen. De 
steden beginnen flink te groeien. Dat leidt tot 
annexatie, maar ook tot randgemeenten waar een 
deel van de groei terecht komt. Tram, trein en auto 
zorgen er vervolgens voor dat steden onderdeel wor
den van stedelijke regio's. Deze stedelijke regio's 
bestaan uit een groot aantal gemeenten die sterk op 
elkaar betrokken zijn, zonder dat sprake is van een 
gemeenschappelijk bestuur. 
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Naast deze geografische schaalvergroting is ool 
sprake van functionele schaalvergroting. In de 
moderne samenleving krijgen de gemeenten een 
steeds belangrijkere rol: kleinere gemeenten krijgen 
het daardoor steeds moeilijker. Bestuurlijk gezien 
ontstond er een ' regionaal gat'. Dit zogenaamde 
regionale gat is be treden met schaalvergroting van 
gemeenten (van 1113 in 1920 tot 636 gemeenten in 
1994) en de wet gemeenschappelijke regelingen 
enerzijds en anderzijds nieuwe bestuursvormen, 
waarover straks meer. Opvallend is dat de provincie 
zich over het geheel genomen geen stevige positie 
weet te verwerven op dit regionale niveau danwel 
daartoe geen behoefte voelde. Naast het regionale gat 
ontstaat er in de grote steden door de steeds verder
gaande groei een 'lokaal gat' dat er in Amsterdam en 
Rotterdam toe leidt dat deelgemeenten worden 
gevormd, waarmee feitelijk een vierde bestuurslaag 
wordt gecreëerd. 

Op nationaal niveau i niet zozeer sprake van een 
gat als wel van overkill. Niet voor niets zet het vori
ge kabinet een proces van decentralisatie in gang. 
Een probleem is ook dat de zogenaamde functionele 
regio's voor politie, voor gewestelijke arbeidsbu
reaus, et cetera allemaal verschillen en niet aan de 
bestuurlijke indeling zijn gekoppeld, waardoor de 
democratische legitimatie maar moeilijk tot haar 
recht komt. 

Steeds weer: geen succes met nieuwe (regio
nale) bestuursvormen 

Een centraal staand en frusterend gegeven is dat er 
deze gehele eeuw al pogingen zijn gedaan om het 
regionale bestuur van Nederland in enigerlei vorm te 
versterken . Steeds lukte het weer niet. Al in 1915 is 
er een wetsontwerp Cort van der Linden: 'Bond van 
gemeenten'. Ver voor de oorlog wordt er al nage
dacht over een havengewest Rotterdam. Pas in 1965 
leidt dit tot het openbaar lichaam Rijnmond dat twin-
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tig jaar stand houdt, maar dat dan toch weer wordt 
opgeheven. In 1974 komt minister De Gaay Fortman 
met voorstellen tot vorming van 44 gewesten en als 
dit wordt afgewezen vervolgens met 24 provincies. 
Ook dit voorstel sneuvelt, net als het 17-provinciën
voorstel van 'onze' Wiegel. 

In 1989 rapporteert de Commissie-Montijn over 
de grote-stedenproblematiek en komt met het voor
stel agglomeratiegemeenten te vormen. Dit leidt uit
eindelijk tot de Kaderwet Bestuur in verandering 
waarin voorzien is in zeven stedelijke regio's. De 
referenda in Amsterdam en Rotterdam zetten een 
streep door de bedoeling van deze wet. 

Het is goed stil te staan bij de oorzaken van het 
steeds opnieuw mislukken van nieuwe bestuursvor
men. Van de geschiedenis kunnen wij leren dat voor
stellen die wezenlijk afwijken van het huis dat 
Thorbecke ooit heeft opgetrokken, gedoemd zijn te 
mislukken. Er is geen draagvlak voor gewestvorming 
omdat dit een vierde bestuurslaag impliceert en dat 
in een land waar de bestuursdichtheid toch al bijzon
der groot is. Ook de deelgemeenten in Amsterdam en 
Rotterdam - hoewel gewaardeerd voor de dienstver
lening aan de burger - staan als het om beleidsvor
ming gaat ter discussie. Ook de vorming van 
agglomeratiegemeenten zou het introduceren van een 
vierde bestuurslaag inhouden. 

Een radicale opdeling van de provincies (bijvoor
beeld de 24 van De Gaay Fortman) vindt geen gena
de omdat het niet aansluit bij ons historisch besef èn 
weinig rekening houdt met schaalvergrotingsproces
sen die wij in de toekomst te verwachten hebben. 

Constructies als stadsprovincies roepen tal van 
bezwaren op: 
- gebieden zijn planologisch gezien te klein; 

het 'verdwijnen' van Amsterdam en Rotterdam 
druist in tegen ons historisch besef; 

- door de krachtige profilering van de stadsprovin
cie blijft er te weinig 'ruimte' over voor de 
gemeenten; 

- er is geen goede bestuurlijke oplossing voor de 
gebieden buiten de stadsprovincies in de 
Randstad en 

- binnen het stedelijk gebied van Amsterdam en 
Rotterdam zouden wel zeer eenzijdige en sociaal
economisch zwakke gemeenten worden gevormd. 

Kortom, het is maar goed dat de stadsprovincie 
Rotterdam het niet gehaald heeft. 

Wezenlijke veranderingen aan het huis van 
Thorbecke kunnen blijkbaar niet rekenen op een 
breed draagvlak. Zo'n draagvlak is nodig omdat het 
verbouwen van Thorbeeke's huis twee, zo niet drie 
regeringsperioden in beslag neemt! Dit heeft in de 's-
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Hertogenboschgroep tot de conclusie geleid dat 
alleen groot onderhoud - dat zo nodig gefaseerd 
wordt uitgevoerd - een realistische propositie is. 
Dat onderhoud heeft betrekking op: 

herdefiniëring van taken en verantwoordelijkheid 
van gemeenten, van provincies en van het Rijk; 

- de wijze waarop de overheden met elkaar omgaan 
en 

- de territoriale indeling. 

Het voorstel in kort bestek 

Het drie-lagen bestuursmodel van Thorbecke is toe 
aan groot onderhoud. De taken van de drie bestuurs
lagen overlappen elkaar en er zijn veel te veel aan
vullende hulpstructuren ontstaan. En dat terwijl de 
adequate aanpak van taken en de oplossing van maat
schappelijke vraagstukken toch voorop zouden moe
ten staan. Het drie-lagensysteem zal opnieuw helder 
en eenduidig van opzet moeten worden. Vergroting 
van de complexiteit moet worden vermeden. 

De essentie van het voorstel luidt: werk toe naar 
drie moderne, herkenbare en gelijkwaardige be
stuurslagen met toekomstwaarde: 

zelfstandige gemeenten van voldoende omvang; 
krachtige ondernemende provincies en 
een regie-voerende rijksoverheid. 
Voor de gemeenten is een forse schaal nodig om 

ook in de toekomst een vitale bestuurslaag te zijn. 
Dit leidt tot de conclusie dat, behalve in heel dun 
bevolkte gebieden, zou moeten worden gestreefd 
naar gemeenten van tenminste 40.000 inwoners, in 
de grootstedelijke agglomeraties van tenminste 
80.000 inwoners. Het grondgebied van de vier grote 
steden wordt teruggebracht tot hun kerngebied om 
evenwicht te brengen in de bestuurlijke verhoudin
gen binnen de regio alsmede om te voorkomen dat er 
deelgemeenten nodig zijn. 

Voor de provincies zijn er twee soorten van con
sequenties. In de eerste plaats is een aanpassing van 
de geografische indeling nodig, waarbij in de 
Randstad vier provincies worden gevormd rondom 
de vier grote steden en in overig Nederland de klein
ste provincies worden samengevoegd of vergroot. In 
de tweede plaats is voorzien in een zodanige verster
king van de regionale verantwoordelijkheid dat de 
provincie de leidende politieke macht is in de regio. 

Voor het rijk betekent dit versterking van de 
regiefunctie en decentralisatie van taken anderzijds. 

Uitgangspunt is verder dat de overheden op een 
organische manier met elkaar verbonden zijn: geen 
strak eenvormig hiërarchisch model. Een zekere dif
ferentiatie in taakuitvoering krijgt vorm afhankelijk 
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van de aard van de lokale en regionale problematiek, 
de initiatieven die de overheid neemt en de mogelijk
heden tot samenwerking. 

Consequenties voor het gemeentelijk niveau 

Willen we naar gemeenten die daadwerkelijk verant
woordelijkheid kunnen dragen voor leefomgeving en 
voorzieningen van haar bevolking, ook in de verdere 
toekomst, en willen we bovendien dat er een goede 
gemeentelijke basis is om rijks- en provinciale taken 
en verantwoordelijkheden te decentraliseren dan is 
een forse gemeentelijke schaal noodzakelijk. Wat 
fors is, daar verschillen de meningen over. 

Gemeentelijke herindeling is geen eenvoudig 
proces. Daarom zou gestart kunnen worden met het 
bevorderen van samenwerking van gemeenten bin
nen contouren af te leiden van de voorgestelde groot
te-orde. Zo kan ook samenwerking worden beloond 
met meer bevoegdheden en wordt een natuurlijke 
basis gelegd voor een gemeentelijke herindeling. 

In de provincie Drenthe speelt thans een integra
le gemeentelijke herindeling waarbij de 34 bestaande 
gemeenten plaatsmaken voor 11 nieuwe. Dit voorstel 
gaat al aardig in de richting die wij voor ogen heb
ben. Natuurlijk, het gaat niet om de gemeentegrootte 
als zodanig. Het gaat erom dat een gemeentebestuur 
weer in zelfstandigheid beslissingen kan nemen, dat 
het begrip open huishouding weer inhoud kan krij
gen. En dus dat hulpstructuren en samenwerkings
verbanden, die democratische controle wel erg moei
lijk maken, kunnen worden teruggedrongen, om van 
de knellende zilveren en andere koorden van Rijk en 
provincies maar te zwijgen. Rond de grote steden 
speelt een ander verhaal, daarover straks meer. 

Consequenties voor het provinciale niveau in 
de Randstad 

De grootstedelijke problematiek vraagt om een ade
quaat bestuurlijk kader. De voorgestelde stadsprovin
cies zijn zowel planologisch als bestuurlijk gezien te 
klein. Daarom stellen wij voor het gebied van de 
Randstad op te delen over de vier grote steden. Zo 
ontstaan vier stedelijke provincies Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht. (Het gebied van de 
Randstad omvat het zuidelijk deel van de provincie 
Noord-Holland, Almere, de provincie Utrecht, en de 
provincie Zuid-Holland met uitzondering van 
Goeree-Overflakkee.) . 

Tot de uitrusting van deze stedelijke provincies 
behoren zowel sturende als zware uitvoerende taken 
en verantwoordelijkheden. Om het sturende vermo-
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gen van de (stedelijke) provincies vorm te geve 
denken wij aan zaken als het integraal strategisch 
plan (een streekplan + ), het regiofonds (de financië 
Ie stroom naar de gemeenten gaat via de provincie 
en het (lucht)haven-indelingsbesluit. 

Bij de (zware) uitvoerende taken gaan d1 
gedachten uit naar havenbedrijf, het openbaar ver
voer, de grote groengebieden, en een facilitair bedrij 
dat gemeenten bijstaat wanneer zij een extra grot! 
bouwopdracht hebben . Ook de sociaal-cultureli 
voorzieningen van formaat verhuizen in onze visi1 
van de grote stad naar de zorg van de stedelijke pro· 
vincies. Provinciale politie past als vanzelf in dil 
beeld, terwijl voor de brandweer met een provincia· 
Ie coördinatiestructuur kan worden volstaan. 

Bestuurlijk evenwicht in de stedelijke provincie 
kan worden verkregen door de centrumgemeente 
terug te brengen tot haar kerngebied (bijvoorbeeld 
Rotterdam binnen de Ruit van snelwegen en 
Amsterdam binnen de Ring en het IJ) en de andere 
gemeenten (sterk) te vergroten . In onze ogen is het 
bereiken van evenwichtige machtsverhoudingen 
essentieel: nogmaals een debacle als destijds met 
Rijnmond kunnen wij ons niet veroorloven. 

De provincies buiten de Randstad 

Ook de provincies buiten de Randstad moeten wor
den versterkt om daadwerkelijk als gebiedsregisseur, 
zoals het interprovinciaal ovèrleg (IPO) dat noemt, te 
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kunnen opereren. Het draagvlak van de kleine pro
vincies - Drenthe, Zeeland en Flevoland - is daarvoor 
te beperkt. Groningen (ook niet zo groot) en Drenthe 
kunnen het beste worden samengevoegd (krijgt Hugo 
de Groot na 3 1/2 eeuw alsnog gelijk!); Flevoland 
(zonder Almere) kan worden samengevoegd met 
Noord-Holland-Noord dat in de Wieringermeer
polder al de eerste polder in het IJsseJmeer tot zijn 
grondgebied kan rekenen; Zeeland kan worden ver
groot met Goeree-Overflakkee en een deel van West
Brabant. 

Zo blijven er twaalf provincies, maar wel andere: 
vier stedelijke in het westen, vier overwegend lande
lijke provincies en vier met een gemengd karakter. 
Doordat de provincies meer gelijk van bevolkings
omvang zijn, zijn ze ook beter geschikt als functio
nele regio (voor bijvoorbeeld provinciale politie). 

Belangrijker dan het territoir is de bestuurskracht 
die een provincie kan ontwikkelen en de bestuurscul
tuur die daarbij wordt gehanteerd. Wil zij niet zozeer 
als hogere, toezichthoudende overheid opereren, 
maar meer als aanvoerder en partner van de gemeen
ten in haar gebied, dan zal het aantal gemeenten per 
provincie niet te groot mogen zijn. Wij denken in dit 
verband aan 12 tot 24 gemeenten per provincie om 
intensieve contacten tussen de bestuursorganen 
mogelijk te maken zowel met de provincie als onder
ling. 

Meer regie-voering van het Rijk 

In de loop van deze eeuw is een omvangrijke en 
complexe rijksorganisatie ontstaan die steeds meer 
aan kritiek onderhevig is. Het Rijk treedt sectoraal, 
verkoke-rd op. Er zijn teveel regels voor de lagere 
overheden en de burger. Er is te weinig sturing op de 
hoofdlijnen van het rijksbeleid en de rijksorganisatie 
is democratisch maar moeilijk controleerbaar. Het is 
niet onze intentie om de gehele rijksorganisatie ter 
discussie te willen stellen. Wel is naar onze overtui
ging voor een goede ontwikkelingsrichting van het 
binnenlands bestuur essentieel dat binnen de rijksor
ganisatie de volgende twee punten manifest worden: 

vereenvoudiging van de rijksorganisatie waar 
mogelijk. Decentralisatie van rijkstaken biedt daar
voor een uitstekende ingang, naast privatisering. Dit 
leidt tot een beter beheersbaar rijksapparaat, dat 
bovendien beter democratisch controleerbaar is . Het 
Rijk kan zich dan sterker oriënteren op de eigenlijke 
rijkstaken en er zijn dan meer mogelijkheden voor 
een geïntegreerd rijksbeleid; 

vormgeving van de regiefunctie van het Rijk in 
het binnenlands bestuur. In plaats van gedetailleerde 
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bemoeienis kan het Rijk zich beter toeleggen op de 
doorwerking van de hoofdlijn van beleid en het 
bevorderen van samenwerking van provincies onder
ling en met andere maatschappelijke actoren. Het 
Rijk zou er naar moeten streven het beleid vooral op 
landsdeelniveau doorwerking te geven, bijvoorbeeld 
via op landsdeelniveau georganiseerde inspecties, zo 
nodig door op dit niveau bestuurlijk een trekkende 
rol te vervullen. Gegeven de betekenis van de 
Randstad voor Nederland als geheel valt een 'pro
ject-minister' te overwegen. Het contact van het Rijk 
met de gemeenten loopt primair via de provincies 
waarmee de intermediaire rol van de provincie ook 
daadwerkelijk inhoud heeft. In Europa is Nederland 
niet veel meer dan één regio. Dit houdt in dat pro
vincies moeten samenwerken. Het ligt voor de hand 
aan het Rijk te vragen hierbij een regisserende rol te 
vervullen. 

Hoe nu verder? 

In ons voorstel zijn tien geboden geformuleerd voor 
de benadering van de ontwikkeling van het ·binnen
lands bestuur. Deze luiden: 
I. Nederland kan toe met minder overheid en 

regelgeving; 
2. Organiseer het binnenlands bestuur doorzichtig, 

effectief en democratisch gelegitimeerd; 
3. Vermijd extra bestuurslagen en ingewikkelde 

bestuursconstructies; 
4. Beperk de overheidsstructuur tot gemeenten, pro

vincies en rijk; 
5. Positioneer de verantwoordelijkheden, taken en 

middelen op het juiste overheidsniveau; 
6. Rust de gemeenten zo toe dat de begrippen zelf

standigheid en open huishouding weer inhoud 
krijgen; 

7. Een forse gemeentelijke schaal is voorwaarde 
voor effectief lokaal bestuur; 

8. Toets de provinciale indeling aan de nieuwe 
bestuurlijke verhoudingen, waarbij de provincie
grenzen niet heilig zijn; 

9. Slank de rijksoverheid af onder gelijktijdige ver
sterking van haar regie-voerende functie; 

1 O.Nederland heeft een eenduidige bestuursstructuur 
nodig, die voldoende flexibel is, gegeven de 
regionale verscheidenheid en de mogelijkheden 
tot samenwerking. 

Voor de voortgang van het proces van de reorganisa
tie van het binnenlands bestuur is het van belang dat 
in de huidige situatie na het wegvallen van de stads
provincie Rotterdam geen overhaaste besluiten wor-
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den genomen. Duidelijk is dat een breed draagvlak 
nodig is dat niet afhankelijk is van kortstondige poli
tieke meerderheden. Van belang is ook dat de discus
sie op niveau wordt gevoerd. Liever geen geïsoleerde 
uitspraken meer doen, maar werken in de discussie 
met voldoende ver uitgewerkte ideeën om voor- en 
nadelen te kunnen bespreken. Discussie kost tijd en 
dient een proces te zijn van geven en nemen. Immers, 
wijzigingen in de bestuurlijke organisatie doen pijn. 
De bestuurlijke macht wordt anders verdeeld en er 
worden nieuwe eisen gesteld. Ten slotte: reorganisa
tie van het binnenlands bestuur is hard nodig en mag 
niet een onderwerp worden waar om de vijf jaar 
wordt gepoogd nieuwe benaderingen te vinden. Er 

moet een lijn komen in het proces. 'Groot onder· 
houd' lijkt ons een goede benadering om een duur· 
zaam kader voor ons binnenlands bestuur te berei· 
ken. 

Noot 

I . Voor nadere informalic en een exemplaar van de nota kun I u zich wenden 1~ 

het secretariaat van de 's-Hertogenboschgroep, mevrouw mr. A.M . vill 

Dalen, prov incie Gelderl and, dienst R.W.G .. Postbus 9090, 6800 GX 

Arnhem. 

Drs. B. van der Velden is directeur Dienst Ruimte en 
Groen, Provincie Zuid-Holland. 

Binnenkort verschijnt 
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Geschrift 83 van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting 

PROLIFERATIE VAN MENSENRECHTEN 

In december 1993 gaf prof.mr.dr. P.B. Cliteur in Liberaal Reveil het startschot voor een 
interessante discussie over de groei van het aantal gecodificeerde mensenrechten. Op zijn stelling dat 
het respect voor mensenrechten afneemt naarmate hun aantal toeneemt, kwamen reacties waarin de 

logica en empirische geldigheid van de argumentatie van Cliteur werden betwist. 
De discussie, waarin zeer fundamentele kwesties aan de orde kwamen, had een dusdanig niveau dat 

de Teldersstichting de artikelen uit Liberaal Reveil nu als bundel presenteert. 
Redacteur van Proliferatie van mensenrechten is dr. K. Groenveld. 

U kunt het rapport bestellen door f 25,00 over te maken op giro 33.49.769 
t.n.v. de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting onder vermelding van 'geschrift 83'. 
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Respect, risico en rijkdom 
Op zoek naar bouwstenen van een beschaving 

J.A. de Hoog 

Het staken van de principieel onjuiste strijd tegen 
het gebruik van geestverruimende middelen, groot
schalige aanwending van kernenergie, het stopzet
ten van ontwikkelingshulp in klassieke zin, invoe
ring van een basisinkomen: dit zijn enige maatre
gelen die genomen moeten worden als men respect, 
risico en rijkdom in onderlinge samenhang wil 
bevorderen. Een analyse van de bouwstenen van 
onze beschaving. 

Inleiding 

Nemen wij straks afscheid van ideologische strijd, 
van tot de verbeelding sprekende politieke debatten, 
maar ook van weerzinwekkende militaire strijd? Of 
nemen wij 'slechts' afscheid van het ene donkere 
tijdperk om een ander in te stappen? De afgelopen 
eeuwen hebben naast overvloedige bewijzen van het 
' homo homini lupus' toch ook vooruitgang laten 
zien, met name in de vorm van wetenschappelijke 
vinding~n? Deze cerebrale progressie maakt een 
hoger niveau van beschaving zeker mogelijk, maar 
deze 1 ijkt daartoe geen voldoende voorwaarde. 
Sterker nog: deze kan het nu nog weinige aan men
selijke beschaving ook vernietigen. 

In dit artikel wordt (in de onderdelen die begin
nen met 'Impre sies') een aantal structurele ontwik
kelingen beschreven. Het betreft speculatieve 
impressies, zonder nadere wetenschappelijke onder
bouwing, van de (zeer) grote lijnen van hedendaagse 
en te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de 
wereld. Getracht wordt door de turbulentie van de 
actualiteit heen te zien. 

Ieder onderdeel met 'impressies ' wordt gekop
peld aan een onderdeel van een samenhangende poli
tiek-filosofische beschouwing. Deze komt erop neer 
dat er drie fundamentele 'bouwstenen' van duurzaam 
en voldoening gevend menselijk samenleven zijn te 
onderscheiden: respect, risico en rijkdom. Daar waar 
een evenwichtige ontwikkeling van deze bouwstenen 
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dreigt te ontbreken, komt de menselijke beschaving 
in gevaar. 

Zonder zelfrespect, oprecht respect tussen men
sen en van mensen voor de natuurlijke omgeving 
dreigt bloedige chaos. Respect als bouwsteen wordt 
hier met name in verband gebracht met politiek
maatschappelijke ontwikkelingen. Zonder risico 
dreigt stagnatie en geforceerde instandhouding van 
gevestigde posities. Risico wordt vooral relevant 
geacht in het kader van economische ontwikkelin
gen. Zonder materiële en geestelijke rijkdom dreigt, 
per definitie, armoede, saaiheid en ellende. Rijkdom 
wordt vooral gezien in relatie tot de genoemde 'cere
brale progressie' van de beschaving, de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek. 

Impressies 1: Politiek-maatschappelijke ont
wikkelingen 

Een aantal fundamentele ontwikkelingen in de poli
tiek-maatschappelijke omgeving van de wereldbur
ger (waarbij de burger in 'het Zuiden' van de wereld 
daarvan vooralsnog het minst merkt) laat zich als 
volgt nader omschrijven. 

'Liberalisering van wet- en regelgeving, van ge
en verboden, vordert gestaag. Het is een bevrijdende 
trend van ontworsteling aan onnodig knellende 
staatsinterventie. Vele landen in de wereld tonen de 
bewijzen van deze ontworsteling, zij het dat er ook 
landen zijn die op een ingezet liberaliseringspad 
deels en tijdelijk terugkeren. Dit laatste betreft voor
namelijk achterhoedegevechten. De vrijheden van 
individuen zullen per saldo toenemen. 

Democratisering in de zin van het houden van 
geheime en vrije verkiezingen volgens het one man 
one vote systeem en met de mogelijkheid van het 
vormen van partijen en wisselende meerderheden is 
een andere ontwikkeling. Anti-democratische krach
ten zijn er nog volop. Dictaturen zijn weerbarstig, 
zoals China laat zien. Maar ook in dit land, met een 
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aanzienlijk deel van de wereldbevolking, is democra
tisering een kwestie van tijd. 

Sterk met de bovenomschreven trends samen 
hangt het proces van individualisering in de zin van 
het erkennen van de individuele mens als ultieme 
waarde. Individualisering, waarmee rechten aan indi
viduen worden toegekend en niet aan groepen, is een 
groot goed, dat uiteraard niets te maken heeft met 
verschijnselen als evnzaamheid en egoïsme. Een 
geïndividualiseerde samenleving beschermt het indi
vidu tegen schijn-solidariteit en het afwentelen van 
groepsbelangen op minder sterk georganiseerden. 

Emancipatie van vrouwen en kinderen kan als 
vierde fundamentele ontwikkeling worden onder
scheiden. Gelijkberechtiging van man en vrouw is 
nog ver weg, maar zal niet meer zijn tegen te houden. 
De rechten van het kind worden ook nog overal ter 
wereld met voeten getreden, maar er komt nadrukke
lijker aandacht voor. De politieke agenda zal door de 
'inhaalslag' van vrouwen en kinderen steeds meer 
worden gedomineerd. 

Een laatste politiek-maatschappelijke trend is de 
toenemende aandacht voor en zorg om de 'houdbare 
toekomst' van de natuurlijke leefomgeving van mens, 
dier en plant. Met name het grootschalige opstoken 
van fossiele energiedragers dreigt klimaten uit het 
lood te slaan en voor ongewenste, onomkeerbare pro
cessen te zorgen. 

Bouwstenen 1: Respect 

Respect en zelfrespect zijn fundamentele bouwste
nen voor ieder menselijk samenleven. Respect kan en 
moet vele vormen aannemen. Respect voor de licha
melijke en geestelijke integriteit van de ander is de 
meest wezenlijke van alle, maar ook de meest 
geschonden. De vele oorlogen in de wereld vormen 
daar het duidelijkste bewijs van. De bovenomschre
ven ontwikkelingen ondersteunen het ontstaan en 
behouden van wederzijds respect, maar zijn daar 
blijkbaar geen voldoende garantie voor. Dat laten de 
criminaliteitscijfers in de meeste liberale democra
tieën helaas zien. Ook in Nederland komen vrou
wenhandel en uitbuiting van illegalen voor. Deze fei
telijke constatering kan niet tot overmatige vreugde 
over het door ons bereikte beschavingspeil leiden. 
Pas op het moment dat het respecteren van ander
mans lichaam en geest diep is geworteld in ons den
ken, belanden we op een hoger peil. 

Respect voor het kind en de waardering van een 
veilige groei naar volwassenheid zijn meer specifie
ke beschavingskenmerken. De wijze waarop in vele 
delen van de wereld met kinderen wordt omgespron-
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gen, verhindert ook het doorbreken van vele negatie 
ve maatschappelijke spiralen. Een misbruikt kin( 
wordt een verloren en ontspoorde volwassene. Dt 
frustraties die in de kindertijd worden opgelopen. 
zoeken niet zelden misdadige uitlaatkleppen op late· 
re leeftijd. 

Respect voor groepsvorming op vrijwillige basi 
is ook wezenlijk voor iedere samenleving. De mens, 
ook de 'geïndividualiseerde', streeft altijd naar 
groepsvorming. De groep biedt niet alleen een stevig 
tegenwicht tegen de staat, maar overschrijdt ook het 
belang van de staat als organisatievorm. Niet de staat, 
de regio of het volk is fundamenteel, maar de door 
vrije individuen gevormde groep. De 'klassieke staat', 
met een duidelijk omlijnde autoriteit in een bepaald 
gebied over één of meer volkeren, zal aan betekenis 
verliezen. 

Respect voor toekomstige generaties heeft een 
directe relatie met het respect voor de natuurlijke leef
omgeving. Het christelijke begrip 'rentmeesterschap' 
geeft deze vorm van respect goed aan. Het gaat daar
bij niet alleen om de zorg voor het milieu, maar ook 
om prudent financieel overheidsbeleid, spaarzin, 
investeringen in infrastructuur, onderwijs, onderzoek 
en ontwikkeling. Daarmee is de relatie tussen respect 
als eerste en noodzakelijke bouwsteen en de andere 
twee: risico en rijkdom, gelegd. 

Impressies 2: Economische ontwikkelingen 

De wereldeconomie wordt enerzijds dichter, multina
tionaliseert. Handels- en investeringsliberalisatie is de 
drijvende ontwikkeling hierachter. Deze ontwikkeling 
zal doorzetten. Regionalisering (Noord-Amerika, 
Europa, Zuidoost-Azië) is daarbij een voorloper van 
een verder te integreren wereldeconomie. Binnen dit 
alles blijven, anderzijds, lokale, grotendeels cultureel 
bepaalde markten dominant. Ondernemen over de 
grenzen heen is nog heel moeilijk. Slechts een beperkt 
aantal 'wereldmerken' zijn daarin succesvol. 'Think 
global, act local ' geeft het dilemma van de ambitieuze 
ondernemer aardig weer. In vrijwel alle landen vor
men privatisering en deregulering een tweede funda
mentele trend. De overheid als speler op het markt
economische toneel, deels als ordenaar en deels als 
ondernemer, is uitgespeeld. Staatsbezit van onderne
mingen wordt verkocht. Bescherming van sectoren 
wordt opgeheven. De overheid als anti-monopolist 
met als voornaamste instrument anti-trustwetgeving is 
geen lang leven beschoren. De overheid kan ook geen 
anti-trust beleid voeren. Naarmate de wereldeconomie 
verder integreert, zijn zelfs de grootste ondernemingen 
nog slechts kleine spelers. • 
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Een andere wezenlijke trend is de verandering 
van waardenoriëntaties binnen organisaties . 
Hierarchieën worden afgebroken, verantwoordelijk
heden en bevoegdheden gedecentraliseerd, medewer
kers steeds meer voor vol aangezien en beloningen 
meer afhankelijk gemaakt van werkelijk geleverde 
inspanningen en ondernemerschap. De resterende 
pyramide wordt omgekeerd: managers als motivators 
en ondersteuners van medewerkers. Binnen vrijwel 
alle organisaties wordt de fundamentele waarde van 
de ' ijzeren driehoek' ontdekt: human resources, 
(informatie)technologie en marketing/communicatie. 
De concurrentiestrijd wordt op deze drie pijlers uit
gevochten. 

De laatste trend die hier wordt genoemd, is de 
enorme versnelling en differentiatie van de bewust 
nagestreefde innovatie. Het integraal en gestructu
reerd nadenken over vernieuwing van produkten, 
diensten, processen en organisatievormen is of wordt 
essentieel om te overleven. Een trend die met inno
vatie van organisatievormen samenhangt, is de groei 
van netwerkorganisaties. Het creëren van open net
werkorganisaties komt op gang. Eigen medewerkers 
en externe partners (distributeurs, adviseurs, agen
ten, et cetera) vormen een steeds van samenstelling 
wisselende gemeenschap, ondersteund en mogelijk 
gemaakt door de informatietechnologie. Deze trend 
maakt het starten van een kleine onderneming, al of 
niet met enkele partners, aantrekkelijker. Het nemen 
van risico 's wordt er overzichtelijker en daardoor 
wellicht meer aanvaardbaar door. 

Bouwstenen 2: Risico 

Zonder ruimte voor het nemen van risico ontstaan 
stagnatie en behoud van gevestige posities. Groepen 
met gevestige belangen proberen altijd de overheid 
voor hun karretje te spannen. Dat streven en de toe
geeflijkheid van politici in dat opzicht zijn mense
lijk, maar het is in het algemeen niet in het belang 
van een dynamische economische orde. Het kunnen 
nemen van risico, niet alleen in het zaken doen maar 
ook in algemene zin, is de noodzakelijke, zij het niet 
voldoende, voedingsbodem voor flexibiliteit, voor
uitgang en het opkomen van nieuwe elites. 
Verbonden aan het risicobegrip zijn kansen en 
bedreigingen, onzekerheden, rendementen, et cete
ra. Het zijn wezenlijke ingrediënten voor dynamiek 
en concurrentievermogen, waarbij een stevig ont
wikkeld niveau van respect 'vroeg-kapitalistische' 
uitwassen kan voorkomen. 

De economische ontwikkelingen die hier ZIJn 
geschetst, geven meer ruimte aan en vragen ook 
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meer om risico. Liberalisering, privatisering, dere
gulering, open netwerkorganisaties en innovatie 
kunnen niet zonder het ruim baan geven aan het 
nemen van risico in denken en doen . Naarmate het 
niveau van economische ontwikkeling stijgt, zal 
onnodig risicodempende staatsinterventie (moeten) 
verminderen. 

Het opmerkelijke aan het risicofenomeen is dat 
het vaak het best tot zijn recht komt in een macro
omgeving met min of meer stabiele normen en waar
den . Onderling vertrouwen kan er daar één van zijn. 
Die waarden moeten echter blijvend worden toege
deeld door politiek-maatschappelijke elites die niet 
direct belang hebben bij het tot wasdom komen van 
risico-nemers die nieuwe, concurrerende elites vor
men . Deze fundamentele spanning tussen oude en 
nieuwe elites kan niet worden weggenomen. We 
moeten ons er alleen sterk van bewust zijn . Een 
duurzame economische groei behoeft heldere maat
schappelijke macro-kaders, die alleen een overheid 
of groepsautoriteit kan geven. De verplichting tot 
invoering van milieuzorgsystemen in organisaties is 
daar een voorbeeld van. 

In vele landen in de wereld wordt nog maar 
sinds zeer recent geëxperimenteerd met het ruim 
baan geven aan risico in opinievorming, weten
schappelijke ontwikkeling en economie. Een tijde
lijke vlucht terug naar vertrouwde zekerheden is 
begrijpelijk en zal nog vaak zijn te signaleren. 
Onzekerheidsreductie blijft altijd bestaan naast het 
verlangen naar de exploratie en exploitatie van nieu
we mogelijkheden. Aangezien die mogelijkheden 
door wetenschappelijke en technologische vooruit
gang exponentieel toenemen, is het steeds meer inte
greren van het risico-nemen niet meer tegen te hou
den. 

De ontwikkeling van respect en risico op indivi
dueel- en groepsniveau bepaalt in samenhang de 
kracht van de motor van de menselijke beschaving. 
Het 'produkt' van stabiliteit genererend respect en 
tot dynamiek aanzettend risico geeft een indicatie 
van de potentiële rijkdom van een samenleving. Een 
ruim baan voor het risico-nemen in een samenleving 
met matig ontwikkelde normen en waarden aan
gaande (zelf- )respect ontspoort vroeger of later of 
laat tenminste uitwassen zien van velerlei aard. Een 
maatschappij die liberalisering, democratisering, 
individualisering, emancipatie en milieubewustzijn 
afremt, krijgt de rekening in termen van materiële en 
geestelijke verarming gepresenteerd. Een staat die 
niet op tijd terugtreedt ondergraaft het eigen funda
ment gelet op de sterke internationale concurrentie, 
zowel politiek, economisch als sociaal. 
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Impressies 3: Technologische ontwikkelingen 

Een belangrijke schakel tussen respect en risico ener
zijds en duurzame materiële en geestelijke rijkdom 
anderzijds wordt gevormd door de vele technologi
sche ontwikkelingen die zijn waar te nemen. Deze 
technologische ontwikkelingen zijn niet alleen voor 
de economische ontwikkelingen van fundamenteel 
belang, maar evenzeer voor vele politiek-maatschap
pelijke en culturele ontwikkelingen. Zowel de ver
snelling van onderzoek en ontwikkeling als het eer
der en vooral inzichtelijker kunnen delen in de resul
taten ervan vormen een enorm breekijzer in bestaan
de maatschappelijke verhoudingen en opvattingen. 

Letterlijk de voor ons mensen meest fundamen
tele ontwikkelingen kunnen worden gevonden in het 
onderzoek naar de erfelijke grondslagen van mense
lijke eigenschappen en gedragingen. De genetische 
technieken staan nu nog in de kinderschoenen, maar 
lang zal dat niet meer duren. Het 'breken van de 
codes' krijgt een versnelling door de explosieve ont
wikkeling van de informatietechnologie. De uiteen
rafeling van en het vervolgens sleutelen aan de mens 
zijn nabij. Ons door eeuwen ingegeven denken over 
verschillen tussen geslachten, geslachtskeuze (voor 
en na de geboorte), over sexuele geaardheid, aange
boren afwijkingen en de waarde van het menselijk 
leven is sterk aan verandering onderhevig. De effec
ten hiervan op de ontwikkeling van respect als 
beschavingsbouwsteen zullen zowel positief als 
negatief zijn. Ook dat is een spanning waarmee moet 
worden omgegaan. 

In termen van industriële technologie is het 
vormgeven aan nieuwe materialen en nieuwe pro
duktieprocessen zeer belangrijk. Robotisering in 
combinatie met informati ering en inzichten in neu
rale processen maken de potentiële arbeidsprodukti
viteitsstijging duizelingwekkend. Het steeds arbeids
en · energie-extensiever produceren van goederen 
geeft ook belangrijke mogelijkheden om (weer) 
lokaal te produceren, waardoor de groei van fysieke 
goederenstromen uiteindelijk zal worden geremd en 
sterk zal verminderen. Een geheel andere toekomst is 
weggelegd voor diensten- en informatiestromen en 
communicatie. Het letterlijk de wereld overvliegen 
voor het doen van zaken zal aanzienlijk kunnen wor
den beperkt. Uiteraard geldt daarbij altijd dat naast 
'hightech' ook 'high touch' een drijfveer van mense
lijke mobiliteit zal blijven. Het persoonlijke contact 
tussen mensen blijft, ook uit oogpunt van wederzijds 
respect, van grote waarde. 

De sterke ontwikkeling van de informatietechno
logie staat het meest in de belangstelling. Het spreekt 
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het meest tot de verbeelding en de media hebben er 
beroepsmatig grote interesse voor. De enorme verbe
tering van de prijs/prestatie-verhouding van hardwa
re en de explosieve groei van gebruikers en gebruiks
mogelijkheden maken die grote belangstelling echter 
gerechtvaardigd. De enorme aantrekkingskracht van 
Internet (inmiddels tientallen miljoenen gebruikers 
over de hele wereld) is slechts een illustratie hiervan. 
Een wereldwijde informatie- en communicatie
infrastructuur als Internet maakt klassiek-statelijke 
grenzen en staatsinterventie in vele opzichten bela
chelijk. 

Bouwstenen 3: Rijkdom 

De geestelijke rijkdom van individuen en van groe
pen kent diverse indicatoren, maar makkelijk meet
báar is anders. Opleidingsniveau, culturele bagage, 
het aankunnen van uitdagend en afwisselend werk en 
definities van 'geluk' zijn mogelijke indicatoren. De 
materiële rijkdom van individuen en groepen laat 
zich makkelijker bepalen, zij het dat moet worden 
gecorrigeerd voor bijvoorbeeld een factor als de con
tante waarde van de middelen die nodig zullen zijn 
om milieuherstel te financieren. 

Het belang van materiële en geestelijke rijkdom, 
tegelijk gevolg van respect en risico en derde zelf
standige bouwsteen van beschaving, is evident, net 
zo goed als de constatering dat armoede en geestelij
ke onderdrukking veel voorkomen. Grote materiële 
armoede in vele delen van de wereld is ontluisterend 
en vormt een potentiële bedreiging voor de elders 
bestaande rijkdommen. Met name pogingen om de 
armoede op te heffen door een zelfde industriële ont
wikkeling door te maken als in het Noorden van de 
wereld is gebeurd, vormen een directe bedreiging 
voor de natuurlijke leefomgeving van allen. De 
wereldeconomie is sterk verbonden met de werelde
cologie. Armoede verhindert ook velen om zich 
geestelijk te ontplooien. 

Samenhang van de bouwstenen nader 
beschouwd 

De samenhang tussen risico en respect is in het voor
gaande aan de orde gekomen. Respect en geestelijke 
rijkdom hangen ook nauw samen, net als risico en 
materiële rijkdom dat doen. Zonder (zelf-)respect zal 
er van menselijk geluk weinig overblijven en zal een 
voeding bodem worden gelegd voor frustraties van 
allerlei aard. Deze frustraties zoeken niet zelden een 
gewelddadige uitweg. Zonder het vermogen om met 
onzekerheden om te gaan en er positief op in te spe-
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Jen zal er van materiële welstand weinig terecht 
komen. Deze samenhangen zijn evident. 

Minder evident is wellicht de samenhang tussen 
respect en materiële rijkdom ·en risico en geestelijke 
rijkdom. Een zichzelf niet gerespecteerd wetende 
nieuwe economische en geestelijke elite stelt zich 
afzijdig op ten aanzien van het stimuleren van voor 
verdere vooruitgang noodzakelijke politiek-maat
schappelijke veranderingen, van het politieke proces 
in het bijzonder. Dat is een onwenselijk zaak, ook 
omdat daarmee een belangrijk deel van de totale elite 
zich niet gerepresenteerd voelt. 

De samenhang tussen risico en geestelijke rijk
dom ligt daarin besloten dat het remmen van voor
uitgang en het bevriezen van gevestigde posities 
geestelijke spiritualiteit en veelvormigheid blokke
ren. Daar waar onder respect voor elkaars opinies en 
posities tevens een vorm van gezapigheid wordt ver
staan die ieder risicovol, conflictueus denken toe
dekt, staat de motor van beschaving stil. Een vol
doende ontwikkeld niveau van respect dient echter 
wel de aantasting van integriteiten, lichamelijk en 
geestelijk, in een wetenschappelijke, ideologische of 
politieke tweestrijd te voorkomen. 

Fundamentele beleidsaanbevelingen 

De meest fundamentele beleidsaanbeveling is dat 
respect, risico en rijkdom in onderlinge samenhang 
dienen te worden bevorderd. Er is dus sprake van een 
'trade-off'. Het zijn samenhangende bouw tenen van 
een potentieel hoog beschavingsniveau. Het achter
blijven in ontwikkeling van één of twee van de 
bouwstenen ten opzichte van de andere maakt een 
sprong naär een hoger niveau onmogelijk. 

De bevordering van een evenwichtige ontwikke
ling van de bouwstenen is per groep en in de interna
tionale gemeenschap een voortdurende 'balanceer
kunst'. Er zijn geen simpele recepten en geen een
voudige stuurmechanismen. Het is een voortdurend 
omgaan met niet weg te nemen, maar meestal wel te 
beheersen spanningen. Een bekwaam politi
cus/bestuurder is iemand die de bedoelde spanningen 
in concrete gevallen signaleert, bespreekbaar maakt 
en mogelijkheden aangeeft de voor de bouwstenen 
relevante ontwikkelingen, die achterblijven bij ande
re, te bevorderen. Een bestuurder in deze zin is veel 
meer opinieleider dan regelgever en financier. 
Politici en bestuurders dienen een sterk besef van de 
fundamentele normen en waarden die met de 
beschreven ontwikkelingen zijn verbonden, te kun
nen uitdragen en verdedigen. 

Respect, de belangrijkste bouwsteen, is nauw 
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verbonden met politiek-maatschappelijke ontwikke
lingen als liberalisering, democratisering, individu
alisering, emancipatie en milieubewustzijn. Deze 
ontwikkelingen ondersteunen het ontstaan, de ont
wikkeling en het behoud van respect en zelfrespect. 
Deze ontwikkelingen dienen door alle politiek en 
bestuurlijk handelen te worden bevorderd. Het 'inter
naliseren' van normen en waarden die er mee zijn 
verbonden (het individu als ultieme waarde is het 
meest essentieel), dient in alle mogelijke opzichten te 
worden ondersteund. De internationale gemeenschap 
kan, met een beroep op deze normen en waarden, 
door gewapende interventie respect tussen burgers en 
groepen burgers proberen te herstellen. Respect tus
sen groepen (of naties) moet in machtspolitieke zin 
worden bevorderd door handhaving van multipolaire 
machtsevenwichten op het laagst mogelijke niveau 
van bewapening en afschrikking. 

Liberalisering dient in dit kader vrij rigoureus te 
worden bevorderd. Die menselijke activiteiten die 
niet schadelijk zijn voor de mensheid als geheel en 
waarvan het 'afdwingen' van ge- en verboden vaak 
leidt tot grootschalige repressie en daaraan verbon
den (vaak onbedoelde) aantasting van respect, zelfre
spect en daarmee verbonden normen en waarden, 
moeten worden vrijgegeven. Er is geen andere weg. 
De nationale en internationale, hopeloze en princi
pieel onjuiste 'gewapende' strijd tegen het gebruik 
van geestverruimende middelen is daar een voor
beeld van. 

Het milieubewustzijn moet zijn beslag krijgen in 
afdwingbare normen, waarbij 'internalisering' van 
bewust milieugedrag het meest effectief is. Het mas
sale gebruik van fossiele energiedragers moet wor
den tegengegaan door het gebruik van alternatieve 
energiebronnen (waaronder grootschalige aanwen
ding van kernenergie) en energiebesparing te bevor
deren. De stimulering van het gebruik van informa
tietechnologie moet massale mobiliteit overbodig 
maken. Risico als bouwsteen is nauw verbonden met 
ontwikkelingen als economische liberalisatie, priva
tisering, deregulering, ontbureaucratisering, onder
nemerschap en innovatie op tal van terreinen. Het 
introduceren van meer risico moet overal worden 
ondersteund. De weg die in veel staatsgedomineerde 
economieën is ingeslagen, moet worden vervolgd, 
hoeveel posities daarmee ook worden aangetast. Vele 
belangengroepen zullen zich verzetten en daar goede 
gronden voor weten aan te geven . Economische 
blokvorming en daaraan verbonden politieke integra
tie zijn alleen als tussenstation aanvaardbaar. Zij 
mogen differentiatie van economische en politieke 
structuren niet in de weg staan. 
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In onderwijs moet veel worden geïnvesteerd. Het 
is vrijwel de enige mogelijkheid voor een groep om 
essentiële waarden verbonden met respect en risico 
over te dragen en te doen uitdragen. Nieuwe onder
wijsmiddelen en -methoden moeten worden ontwik
keld en toegepast. Informatietechnologie kan ook 
hierbij een hoofdrol spelen. Negatieve spiralen die 
mensen nu vaak al in de kindertijd 'oplopen', moeten 
door goede onderwijskundige begeleiding worden 
gesignaleerd en doorbroken. Ook 'ondernemer
schap' in de meest ruime zin en het positief omgaan 
met risico's moeten worden bijgebracht. Ten behoe
ve van de overdracht van normen en waarden moet 
ook de betekenis van het gezin (ruim opgevat), de 
lokale leefgemeenschap en andere groepen worden 
benadrukt. 

Rijkdom als bouwsteen van beschaving hangt 
nauw samen met tal van wetenschappelijke en tech
nologische ontwikkelingen. De strijd tegen de 
armoede in de wereld moet worden gedragen door 
nieuwe technologieën, met name die welke het oplei
dingsniveau in onderontwikkelde gebieden aanzien
lijk verhogen, die de infrastructuur daar verbeteren 
en die helpen de juiste goederen en diensten voor de 
meer ontwikkelde markten te maken. Ontwik
kelingshulp in klassieke zin moet worden gestaakt. 
Particuliere organisaties moeten worden ondersteund 
om technologie- en kennistransfer mogelijk te maken 
en om, in samenwerking met overheden, noodhulp te 
verlenen. 

In meer welvarende landen, waarin de werkloos
heid een groeiende structurele component kent, zal 
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een vorm van basisinkomen een grote impuls zijn orr 
de beschaving naar een hoger peil te brengen. In feite 
is een basisinkomen veelal al gerealiseerd, maar gaat 
schuil onder een lappendeken van ingewikkelde 
regelingen die niet meer beheersbaar en controleer
baar zijn. Misbruik of een vermeend misbruik van 
sociale regelingen leidt tot aantasting van onderling 
vertrouwen en daardoor tot een aantasting van 
wederzijds re peet. Het principieel verbreken van de 
relatie tussen arbeid en inkomen is in een situatie van 
hoge en te verwachten sterk toenemende arbeidspro
duktiviteit wenselijk en noodzakelijk. Een basi sinko
men dat financierbaar is, is betrekkelijk laag, zodat er 
volop prikkels blijven om arbeid aan te bieden. Alle 
vormen van sociale verzekeringen en voorzieningen 
kunnen worden geprivatiseerd, met uitzondering van 
ziektekosten, waartegen een verzekering verplicht 
dient te blijven. Respect voor lichamelijke integriteit 
dient voorrang te hebben boven het nemen van risi
co 's daarmee. 

Boven taande fundamentele beleidsaanbevelin
gen kunnen nader worden uitgewerkt per groep of 
samenleving. Iede:-e uitwerking zal de toets moeten 
kunnen doorstaan of deze een bijdrage vormt tot het 
bereiken van een hogere beschaving zoals in dit arti
kel bedoeld. Op veel terreinen zullen overheden 
terug dienen te treden, op sommige zal overheidsin
terventie moeten toenemen. Er zijn geen simpele 
recepten. Met name liberalen zullen dit moeten 
bedenken. De geschiedenis is nooit afgelopen. 

Drs. J.A. de Hoog is redacteur van Liberaal Reveil. 
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Een unieke ervaring 

Otto Vos 

Op verzoek van de redactie blik ik in deze gastco
lumn terug op enige ervaringen als lid van de 
Commissie- Van Traa. In feite betekent dat een terug
blik op een belangrijk deel van mijn parlementaire 
werk tot nu toe. 

Op 6 december I994 is de Parlementaire 
Enquête geïnstalleerd. Kort voordien vroeg vice
fractievoorzitter Benk Korthals mij tijdens een frac
tievergadering of ik aan de enquête wilde deelnemen. 
Daarop heb ik direct positief geantwoord. Ik ben 
voorstander van het uitgangspunt dat het diepe de 
beste plek is om zwemmen te leren. 

Het werk in de enquêtecommissie had een hoog 
vertrouwelijk gehalte. Overleg met de fractie-achter
ban was uit den boze. Bovendien werd de vertrouwe
lijkheid nog eens extra onderstreept door de beveili
gingsmaatregelen die de Binnenlandse Veilig
heidsdienst noodzakelijk achtte. Men adviseerde zelfs 
niet dagelijks dezelfde trein te nemen, met het oog op 
eventuele achtervolgers. 

Het ond~rzoek van de enquête kende drie hoofd
stromen: het onderzoek naar de aard en ernst van de 
georganiseerde criminaliteit, naar de betrokken 
organisaties van politie en justitie en naar de opspo
ringsmethoden. Zelf heb ik het onderzoek naar het 
Openbaar Ministerie met extra oplettendheid 
gevolgd. Wat mij opviel bij de inleidende interviews 
op diverse parketten in het land, was dat vrijwel alle 
gesprekspartners de noodzaak van een 'wende' inza
gen na de IRT-affaire. Over de vraag wat en hoe ver
schilde men sterk van mening. Zo is bijvoorbeeld het 
parket Den Bosch op basis van eigen regels een 
enthousiast voorstander van inkijkoperaties, terwijl 
Amsterdam daaraan de vingers niet wil branden. Eén 
officier van justitie verklaarde voortaan bovenop de 
politie te willen zitten. Collega's waren besmuikt van 
oordeel dat dit 'nat done' was, te weinig magistrate
lijk. Enige afstand tot de politie en het gebruik van 
methoden diende hoe dan ook te worden bewaard! 

Ook de vele werkbezoeken die de Commissie 
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heeft gemaakt, waren zeer belangrijk voor het 
opdoen van indrukken. Bij de Dienst Centrale 
Recherche Informatie (CRI) te Rijswijk bleek dat de 
politieregio's - mede op grond van onderling wan
trouwen - in zeer verschillende mate hun opsporings
gegevens centraal aanbieden. Bij de Dienst Tech
nische Ondersteuning, verantwoordelijk voor het 
plaatsen van onder andere afluisterapparatuur, heeft 
men een ethisch ambtenaar aangewezen om de ver
zoeken van het Openbaar Ministerie te toetsen. Dit is 
een uiting van het gebrek aan wettelijke normering. 

Onderwijl werden we als commissieleden over
stroomd met informatie die de staf verzamelde: onge
veer drie vingersdikke readers per week en talloze 
interviewverslagen. De onderlinge verstandhouding 
tussen de leden van de commissie is successievelijk 
gegroeid. Het was de bedoeling dat tijdens het onder
zoek de politieke verschillen geen rol zouden spelen. 
Dat is grotendeels gelukt. 

In de periode mei/half juli 1995 heb ik vrijwel 
alle 109 voorgesprekken en voorbereidende verhoren 
bijgewoond. Een aantal van die gesprekken heb ik 
samen met de staf voorbereid en zelf gevoerd. De 
vragen hadden in eerste instantie een nogal organi
satorisch karakter. Het ging bijvoorbeeld over de 
vraag hoe een officier zware criminaliteit en/of een 
CID-officier werkt, alsmede over hoe zijn verhou
ding tot het werk van de criminele inlichtingendienst 
is. Binnen de beslotenheid van deze gesprekken is 
ook doorgevraagd over lopende politietrajecten, het
geen nodig was om een beeld van de praktijk te krij
gen. De medewerking van politie en justitie heb ik als 
goed ervaren. 

Tijdens de openbare verhoren vanaf september 
'95 stond in eerste instantie de 'teleac-gedachte ' cen
traal. De Commissie wilde aan de samenleving dui
delijk maken wat er precies aan de hand was. Vrij 
snel kwamen de verhoren in zeer belangrijke mate in 
het licht te staan van de IRT-affaire, zulks in tegen
stelling tot de voorgesprekken. De media spraken 
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eerst over de politie-enquête en vervolgens over de 
IRT-enquête. Het had wat mij betreft wel een flinke 
schep minder IRT kunnen zijn. Zo heeft de 
Commissie veel aandacht aan het 'saptraject' 
besteed. Hiermee wordt gedoeld op het voornemen 
van twee rechercheurs invloed uit te oefenen op een 
zogenaamde sapfabriek die zich vanuit Zuid
Amerika met drugstransacties bezighield. Ook de 
Rijksrecherche heeft met alle beschikbare capaciteit 
diezelfde kwestie onderzocht. 

Voor de samenleving bleek het uitspinnen van de 
IRT-affaire zeer belangrijk. Het besef groeide aan de 
hand van dit extreme voorbeeld hoezeer de verhou
dingen tussen politie en justitie uit het lood zijn 
geslagen. Dat hoorde ik ook van verbijsterde fractie
genoten die mij daarover aanspraken. 

Terzijde merk ik op dat de staf de inbrengen van 
de grote politieke partijen op het terrein van politie 
en justitie heeft onderzocht. Daarbij is onder andere 
vastgesteld dat de woordvoerders van de WD een 
consequente koers hebben gevaren. Er is aantoon
baar aangedrongen op zowel adequate maatregelen 
tegen de georganiseerde criminaliteit als op rechtsta
lelijke waarborgen. 

Sommige verhoren hadden een hoog theatraal 
gehalte. Ik denk bijvoorbeeld aan Wiarda die ver
woestend boos was. Ook Nordholt kreeg een hoge 
kijkdichtheid. Binnen de commissie hadden we 
gewed of hij in uniform zou verschijnen. Hirsch 
Balfin voerde de spanning hoog op toen hij aan het 
einde van een strijdbaar verhoor een onbekende fax 
van Sorgdrager presenteerde. 

Door de sterke aandacht voor de IRT-hoofdfigu
ren zijn andere verhoren in de media minder belicht. 
Ik wijs bijvoorbeeld op een door mij afgenomen ver
hoor van officier vanjustitie Koers, die een puntgaaf 
infiltratietraject in een heroïnebende heeft toegelicht. 
Dit verhoor diende een voorbeeldfunctie te hebben. 
Op de dag waarop het aftreden van Van Randwijck 
naar buiten kwam, ben ik door diverse media opge
beld met het verzoek te reageren. Rabbae 
(Groenlinks) en Koekkoek (CDA) hebben het flink 
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moeten bezuren dat zij wel aan die lokroep van de 
publiciteit gevolg hebben gegeven. 

De eindrapporten zijn in concept geschreve11 
door de criminologen en de stafleden. De commissie 
heeft die stukken per bladzijde en in sommige geval
len zin voor zin meerdere malen besproken. De dis
cussie over de toekomstige normering van de opspo
ringsmethoden vond ik de meest belangrijke. Aan de 
voorbereiding daarvan heb ik veel aandacht besteed. 

Het door de commissie gepresenteerde schema 
waarin alle thans bekende opsporingsmethoden 
beschreven staan, acht ik zeker niet te knellend voor 
politie en justitie. Met name op het vlak van observa
tie en de inzet van technische middelen stelt de com
missie weinig drempels voor. Daarvoor heb ik bijzon
dere aandacht gevraagd. Het doorlaten van hard- en 
softdrugs en het gebruik van criminele burgerinfil
tranten heb ook ik als een stap te ver aangemerkt. 
Mede op grond van de vele gevoerde gesprekken ben 
ik ervan overtuigd dat andere methoden kunnen wor
den gebruikt of verder ontwikkeld om het in kaart 
brengen van criminele netwerken mogelijk te maken. 

De aan de enquête verbonden hoogleraren 
Rosenthal en Knigge hebben zinvol van advies 
gediend. Door hen is echter geen afgerond pakket van 
aanbevelingen op tafel geplaatst. 

Al met al was de enquête voor mij een unieke 
ervaring. Belangstelling voor de problematiek van 
politie en justitie is blijvend gewekt. Voor alle duide
lijkheid merk ik op dat ik over de politie als zodanig 
geen negatief oordeel heb overgehouden. De politie 
wil het werk doen. Het zijn met name het Openbaar 
Ministerie, de korpsbeheerders en de wetgever die 
aan hun verantwoordelijkheid te weinig invulling 
hebben gegeven. De parlementaire enquête is volgens 
mij een uitstekend middel voor de politiek om met 
regelmaat diep in een probleemveld te graven om ver
volgens een koersbepalend politiek oordeel te geven. 

Mr. O.P.G. Vos is lid van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer. 
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De blinde vlek van de 

samenleving: de alleenstaanden 

Lenie de Zwaan 

De opvattingen over alleenstaanden zijn niet in 
overeenstemming met de sociale werkelijkheid. Zij 
vormen een schimmige groep in een door het 
gezinsmodel gedomineerde samenleving. Het wordt 
tijd dat het alleenstaand zijn als leefvorm maat
schappelijke erkennning krijgt. Lenie de Zwaan 
stelt voor het personen- en familierecht te vervan
gen door het sociale-verwantschapsrecht. Alleen
staanden zelf kunnen de zin en betekenis van hun 
leefvorm uitdragen door de betekenisvolle gebeurte
nissen van hun levensloop met rituelen te marke
ren. 

De vertekende sociale werkelijkheid 

Zorg heerst over de verbrokkeling van en de desinte
gratie in de samenleving. De familie , het gezin moet 
als de basis voor de samenhang in de samenleving dit 
proces stuiten. In het gezin en de twee-relatie dragen 
mensen verantwoordelijkheid voor elkaar. Dit duur
zaam samenleefverband kenmerkt zich door onder
linge trouw; zorg en geborgenheid. De twee-relaties 
van ongehuwd samenwonenden hebben het inmid
dels zover gebracht dat dergelijke positieve eigen
schappen ook op deze relaties van toepassing zijn 
verklaard. Het gezin en de twee-relatie worden voor
gesteld als de belichaming van al wat goed en edel is. 

Maatschappelijke waardering levert een gegaran
deerd aandeel op bij de verdeling van waardevolle, 
schaarse maatschappelijke goederen. De wetgever 
speelt bij die verdeling een cruciale rol. Het is dus 
niet zo vreemd dat ongehuwd samenwonenden hun 
relatie erkend wilden zien. Inmiddels hebben zij vrij
wel dezelfde rechten als gehuwden. Het 'echte' 
huwelijk blijft echter een magische kracht uitoefe
nen. Homosexuelen vragen naast erkenning van hun 
'lotsverbondenheid' om toegang tot het huwelijk. 

In september 1995 heeft staatssecretaris Schmitz 
van Justitie de notitie Leefvormen in het familierecht 
aan de Tweede Kamer aangeboden. De bedoeling is 

67 

om het personen- en familierecht beter aan te laten 
sluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelin
gen. Het biedt een registratiemogelijkheid voor hete
ro- en homosexuele paren. Registratie geeft rechtsge
volgen die gelijk zijn aan die van het huwelijk op de 
terreinen van het privaatrecht, fiscaal recht en socia
le-zekerheidsrecht. In het fiscaal recht en sociale
zekerheidsrecht houdt dat gelijke behandeling in met 
wettig gehuwden. 

Maar waar zijn de alleenstaanden in dit verhaal? 
Zij zijn met twee miljoen, 31 procent van de huis
houdens in Nederland, waaronder ook homosexu
elen. Leven zij als heremieten, als kluizenaars, zon
der sociale bindingen en affectieve relaties? De 
maatschappelijke discussies over samenleefverban
den, emancipatie van de vrouw en individualisering 
wekken die indruk. De discussie over de emancipatie 
spitst zich toe op de gehuwde vrouw en het proces 
van individualisering wordt beschouwd in zijn posi
tieve dan wel negatieve gevolgen voor (de leden) van 
het gezin of voor partners. 

Het vrij recent verschenen rapport PvdA 
Verkenningen 1994, Moderne Gezinnen wekt, wel
licht onbedoeld, eveneens de suggestie dat alleen
staanden geen sociale omgeving en geen zorgrelaties 
hebben. Volgens dit rapport zijn gezin en familie nog 
steeds de voornaamste leveranciers van sociale steun. 
Het verschil tussen huishoudens met en zonder zorg
verantwoordelijkheid zou daarom een goede reden 
zijn om verschil te maken tussen leefeenheden. De 
helft van de bevolking is in de ogen van de auteur 
niet gebonden aan gezins- en zorgrelaties. Peter 
Cuyvers, werkzaam bij de Nederlandse Gezinsraad, 
beschouwt mensen zonder gezin zelfs als lieden die 
maar wat rondlummelen: 'Een nieuwe ontwikkeling 
is dat bijna iedereen een poosje rondlummelt voordat 
een gezinnetje wordt gesticht.' 1 

De eenzijdige aandacht voor gezinnen en twee
relaties en de vanzelfsprekendheid daarvan door 
institutionalisering in wetten en sociale gebruiken, 
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maken alleenstaanden in de beeldvorming tot een, 
maatschappelijk en sociaal gezien, onbestemde 
groep. Bij gebrek aan kennis over hun leefsituatie, 
leven er vele vooroordelen over deze bevolkings
groep. Dat vertekent het beeld van de werkelijkheid 
van het fenomeen alleenstaanden. 

Een meer bij de sociale realiteit aansluitende 
opvatting is dat alleenstaanden niet alleenstaand zijn. 
Zij leven, als ieder ander, in kleine, herkenbare socia
le kaders. Dat kunnen vrienden, familieleden en ken
nissenkring zijn. Zij combineren de verantwoorde
lijkheid voor hun eigen kostwinning, het voeren van 
een eigen huishouding en het opbouwen en onder
houden van hun sociale relaties met zorgtaken voor 
vrienden en familieleden , zoals bejaarde ouders, en 
vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Een belang
rijk verschil met samenwonenden is dat zij arbeids-, 
inkomens- en ziekterisico's niet met een partner kun
nen delen. De leefvorm van alleenstaanden voldoet 
evenzeer aan de criteria duurzaamheid, affectiviteit, 
verantwoordelijkheid en sociale geborgenheid als die 
van huwelijkse leefverbanden. Hun leefvorm bezit 
echter geen geïnstitutionaliseerde status. Deze vindt 
als zodanig geen erkenning in wet en regelgeving. De 
sociale kenmerken blijven daardoor onzichtbaar en 
worden dan niet aanwezig verondersteld. 

De Jong-Gierveld stelt in haar boek De onge
huwden: '( ... ) er moet een positieve plaats worden 
ingeruimd voor alleenstaanden ( ... ). Dit vergt een 
verandering van de normen en waarden in de samen
leving. ( ... ) In de opvoedingssituaties in gezin en op 
school, maar ook bijvoorbeeld in informele televisie
en radioprogramma's zou men moeten streven naar 
opvoeding en begeleiding tot een juiste beleving van 
alleenstaan. ( ... ) Het beleid moet zich richten op een 
mentaliteitsverandering.' 2 Vriendenrelaties bezitten 
eigenschappen die van belang zijn voor het voorko
men of oplossen van eenzaamheid. Vriendschaps
relaties lijken een betere bescherming tegen een
zaamheid te bieden dan familierelaties. 3 

De overheid beïnvloedt via wetgeving de be
staansmogelijkheden en leefomstandigheden van 
mensen, maar wetten doen meer. Zij beïnvloeden ook 
de opvattingen van mensen. Wetten scheppen 
omstandigheden en creëren daarmee een werkelijk
heid die als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd. 
Met andere woorden : de opvattingen passen zich aan 
de wettelijke praktijk aan. De opvattingen over de 
verschillende leefverbanden vinden ook hun weg in 
maatregelen in de sfeer van de arbeid. Buiten
gewoon-verlofregelingen en het wettelijk en in 
CAO's geregelde zorgverlof zijn toegesneden op 
gezins- en familiesituaties. 

68 

Jui st vanuit de liberale gedachte verdienen ook 
alleenstaanden respect en maatschappelijke erken· 
ning voor de wijze waarop zij hun leven inrichten. 
Een belangrijk liberaal beginsel is de waardigheid 
van de individuele mens in een veelvormige samen
leving. 

Vlucht in traditionele kaders 

Erkenning van de relatie van twee partners levert een 
aantal burgerlijke, sociale, fi scale en administratieve 
rechten en plichten op. Dit door de overheid gesanc
tioneerde instituut bindt echter ook anderen dan de 
(huwelijks)partners die geen deel hebben gehad aan 
hun keuze voor het huwelijk of daarmee vergelijkba
re leefverband. Bijvoorbeeld: het recht op nabestaan
denpensioen leidt tot een verplichte hogere pensioen
premie voor mensen die een andere keuze hebben 
gemaakt, lagere tarieven bij de belastingheffing en 
het erfrecht hebben automatisch voor hen hogere 
tarieven tot gevolg, en meer rechten in de sociale 
zekerheid in het algemeen betekenen voor hen min
der rechten . De door de verbintenis ontstane onder
houdsplicht van de partners jegens elkaar strekt zich 
dus uit tot derden. 

De definitie die Secord en Backman van institu
tionalisering geven is daar heel duidelijk over: 'A 
relationship which has become socially recognized 
and approved. Shared expectations have emerged 
recognizing the rightness or legitimacy of the rela
tion. The rights and obligations are shared and enfor
ced nat onJy by the participants but by other partici
pants as welJ.'i 

Het streven naar een gelijkwaardige behandeling 
van de verschillende leefvormen is begrijpelijk en 
legitiem. Dit moet zich echter niet selectief beperken 
tot enkele specifieke leefvormen met uitsluiting van 
andere groepen, zoals alleenstaanden, die ook erken
ning van hun leefvorm willen. 

De huidige aanpak komt neer op de vertaling van 
nieuwe ontwikkelingen in vertrouwde modellen. Dat 
strookt niet met de essentie van wat emancipatie en 
individualisering inhouden. 

Emancipatie houdt ontvoogding in , het zich los
maken van afhankelijkheden, waarbij de eigen iden
titeit wordt benadrukt en men zich bewust wordt van 
zijn historische rol. Individuali sering is verbonden 
met het emancipatieproces en ligt in het verlengde 
daarvan. Het proces van individualisering betekent 
een doorbreking van vanzelfsprekendheden en vaste 
rolpatronen. De autonomie van het individu en de 
keuzevrijheid zijn of haar leven naar persoonlijke 
voorkeur in te richten zijn opvallende kenmerken 
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daarvan. Dit leidde onherroepelijk tot pluriformiteit 
aan leefvormen. 

Vanuit de emancipatiegedachte zouden homo- en 
heterostellen niet moeten streven naar een huwelijks
model , maar juist de eigenheid en leefstijl van hun 
leefvorm moeten benadrukken. Het gaat immers om 
gelijkwaardigheid, niet om eenvormigheid van leef
vormen. Het gezin en het huwelijk hebben hun spe
cifieke eigenheid, en dat mag gerust zo blijven. 

Vanuit de optiek van individualisering is niet één 
bepaalde leefvorm, het gezin of de twee-relatie, een 
vanzelfsprekend gegeven, maar is pluriformiteit dat. 
De natuur streeft naar pluriformiteit en vergroot 
daarmee de overlevingskansen van de bloemetjes en 
de bijtjes. Een vitale samenleving streeft eveneens 
naar pluriformiteit. De veelheid van leefvormen is 
een resultante van gunstige maatschappelijke 
omstandigheden. Zo beschouwd, kunnen we niet 
anders doen dan ook het fenomeen alleenstaanden 
met vreugde begroeten als een welkome variant van 
menselijk samenleven. 

De vorm van samenleven van mensen is afhanke
lijk van de maatschappelijke omstandigheden, en als 
zodanig afhankelijk van de samenleving. De samen
leving is de hoeksteen en de leefverbanden zijn de 
afhankelijke variabelen van de samenleving.5 

Alleenstaanden tussen celibaat en huwelijk 

Alleenstaanden hebben niet altijd geleefd in de 
'schemerzone' tussen huwelijk en twee-relatie. Af
hankelijk van de tijd, cultuur en omstandigheden 
wordt het ongehuwd of alleenstaand zijn positief dan 
wel negatief beoordeeld. In het christendom wordt 
het celibailt als hoogste staat gewaardeerd. 
Ongehuwden die zich wijdden aan de religieuze zaak 
of zich dienstbaar maakten aan de samenleving als 
wetenschapper of filosoof, belangrijke openbare 
functies vervulden, of dienstverlenende taken ver
richtten, bijvoorbeeld in onderwijs en verpleging, 
genoten een soort 'celibataire staat'. Aanvankelijk 
bestaat er nog geen gereglementeerd (institutioneel) 
onderscheid tussen de celibatairen die leven in religi
euze gemeenschappen en de 'wereldlijke' ongehuw
den die niet in religieus verband leven. Dit proces 
wordt in gang gezet wanneer bij vroeg-christelijke 
denkers de opvatting postvat dat het kwaad voort
komt uit de sexualiteit. Slechts binnen de kaders van 
het wettig huwelijk kon de sexualiteit van haar zon
dig karakter worden ontdaan. 

De belangrijkste wortels van de huidige positie 
van ongehuwden en later die van alleenstaanden lig
gen in de (overgang naar de) feodale tijd. Dan wordt 
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een scherpe scheiding aangebracht tussen het 'religi
eus celibataire leven' en het 'aardse huwelijk'. De 
geestelijken krijgen verplicht het celibaat opgelegd 
en de leken worden verplicht tot een wettig huwelijk. 
Het celibaat wordt de hoeksteen van de religieuze 
orde, het wettig huwelijk van de sociale orde. Daarbij 
vallen de wereldlijke, niet in religieus verband leven
de ongehuwden tussen wal en schip. 

Vooral vanaf de tweede helft van de zestiende 
eeuw ontwikkelt zich onder invloed van de burgerlij
ke cultuur wat Van Emden Baas het sacrosancte vier
kant noemt. De burgerlijke moraal verbindt sterker 
dan voorheen sexualiteit aan liefde, liefde aan het 
huwelijk, huwelijk aan voortplanting en gezin. Het 
sacrosancte vierkant wordt als norm aan de hele 
samenleving opgelegd. 'Het wereldlijk celibaat daal
de sterk in status en verloor zijn institutionele bed
dingen.' 6 Het sacrosancte vierkant in de jaren negen
tig verbindt sexualiteit aan affectie, affectie aan 
twee-relatie, twee-relatie aan intimiteit en kleinste 
sociale eenheid. 

Alleenstaanden kunnen op basis van de 
Universele Mensenrechten het verloren terrein her
winnen. Het is namelijk een fundamentele recht dat 
het individu niet uitsluitend krachtens geboorte of 
aanverwantschap, maar ook krachtens vrije keuze tot 
een (sociale) familie moet kunnen behoren . Daarom 
moeten solidariteits- en verzorgingsstructuren niet 
langer exclusief worden verbonden met familieban
den. 

Personen- en sociale-verwantschapsrecht 

Ter voorkoming van sociale uitsluiting moeten alle 
leefvormen, inclusief die van alleenstaanden, in het 
overheidsbeleid, bijvoorbeeld in de Notitie Leef
vormen in het familierecht en de daaropvolgende 
wettelijke regelingen, een gelijkwaardige plaats krij
gen. De titel van de notitie had dan ook moeten lui
den: Leefvormen in het sociale-verwantschapsrecht. 
In een pluriforme samenleving die op de toekomst, 
niet op verouderde tradities is gericht, moeten belem
meringen worden weggenomen voor mensen die op 
een andere wijze invulling geven aan hun verant
woordelijkheden en voor de vele vormen van zorg 
die zij verlenen, zonder dat er van samenwoning in 
een twee-relatie sprake is. Dat is bovendien van 
maatschappelijk belang, omdat informele zorgrela
ties - gezien de maatschappelijke ontwikkelingen 
van individualisering en vergrijzing - steeds meer 
gevonden zullen worden buiten de directe kring van 
verwanten. Ook in emancipatoir opzicht en in het 
kader van gelijke behandeling is een gelijkwaardige 
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positie van de verschillende leefvormen geboden. 
In de emancipatie-doelstellingen van de overheid 

staat centraal dat aan eenieder gelUke rechten, kan
sen, vrijheden en verantwoordelijkheden worden 
gegarandeerd, ongeacht zijn of haar leefsituatie. 7 

Gelijke behandeling van leefvormen met evenwicht 
tussen rechten, plichten en solidariteit kan het best 
gestalte krijgen door uit te gaan van het individu.8 De 
Emancipatieraad adviseert over het kabinetsstand
punt inzake het advies van de Commissie-Kortmann 
omtrent registratie van leefvormen dat, uitgaande van 
de emancipatie-doeisteHingen van de overheid, aan 
soorten individuen (gehuwd, respectievelijk onge
huwd individu, alleenwonend, respectievelijk met 
een ander of anderen samenwonend individu) gelijke 
behandeling wordt garandeerd. De Raad is van oor
deel dat onder het begrip leefvorm alle mogelijke 
leefvormen dienen te worden gebracht, dus ook de 
leefvorm van een alleenstaande. In de visie van de 
Raad kan gelijke behandeling van verschillende leef
vormen slechts dan stroken met de emancipatie-doel
stellingen als het individu tot uitgangspunt voor 
regelgeving wordt genomen.9 

De sociale familie 

Het individu is geen afgeleide van het (samen)leef
verband, maar de bouwer van zijn sociale verbanden. 
Daarbij gaat het om de inhoud van de relaties, niet om 
één formeel erkende leefvorm volgens het huwelijks
model. De woonvorm, de sexuele geaardheid, de 
vraag of mensen die zich aan elkaar verbonden voe
len en een sexuele relatie hebben, doen niet ter zake. 
Bloed- en aanverwantschap zijn niet langer bepalend 
om voor erkenning als primair leefverband in aan
merking te komen, maar de sociale verwantschap. 
Aangezien de meeste mensen een kleine kring van 
naaste (intieme) vrienden hebben en daarnaast een 
grotere kennissenkring onderhouden, kunnen wij 
denken aan twee vormen van kleine herkenbare socia
le kaders die in elkaars verlengde liggen. 

Het vriendschapsverband valt onder de zoge
noemde eerste lijn. Dit verband omvat één of enkele 
intieme vrienden, waarmee het individu veelvuldige 
en affectieve contacten onderhoudt. De vriendenpart
ners kunnen in een notariscontract zaken voor elkaar 
regelen. Dat kunnen zijn: nabestaandenpensioen en 
nalatenschap. Daarin kunnen zij ook de vrienden
partner(s) als gemachtigde(n) aanwijzen om de per
soonlijke belangen te behartigen in geval van bij
voorbeeld ziekte en overlijden. 

De tweede lijn is het ondersteunend netwerk van 
de kennissenkring. In een kringcontract kunnen de 
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deelnemers ook zaken regelen als, wie de persoonlij
ke belangen behartigt van een of meer leden van de 
kennissenkring bij ziekte of overlijden. In zo'n 
kringcontract kunnen tevens zaken worden geregeld 
zoals (semi)collectieve contracten met verzekerings
maatschappijen, juridische bijstand, Kruisvereniging 
en Thuishulp. 

Een kennissenkring kan hulpdiensten en klussen
diensten in het leven roepen. Op deze wijze kunnen 
mensen binnen het door de wetgever geschapen juri
disch kader regelingen en voorzieningen treffen die 
aansluiten aan hun persoonlijke situatie. Binnen het 
vriendschapsverband en de kennissenkring kunnen 
we als typen leefvorm onderscheiden: alleenwoners, 
tweewoners, waaronder gehuwd en ongehuwd 
samenwonenden met of zonder kinderen, en meer
woners. Het is mogelijk het stelsel van sociale zeker
heid en het belastingstelsel zodanig aan te passen, dat 
het aansluit aan de verscheidenheid aan leefvormen 
met een doelmatig en als rechtvaardig gevoeld even
wicht tussen rechten, plichten en solidariteit. 

Rituelen als voertuig voor erkenning 

Voor de buitenwereld zijn alleenstaanden veelal een 
schimmige groep. Mensen kunnen zich weinig bij 
hun vorm van leven voorstellen. De idee is tamelijk 
wijd verbreid dat er niets belangrijks in hun leven 
gebeurt. Gehuwden kennen een huwelijksinzege
ning, bruiloft met receptie en jubilea die met zicht
bare rituelen worden begeleid. Daarmee geven zij 
publiekelijk uitdrukking aan de betekenisvolle 
gebeurtenissen in hun leven. Een goed voorbeeld is 
het overgangsritueel van de huwelijksplechtigheid. 
Dat markeert de overgang naar een nieuwe (huwe
lijkse) status. Deze zichtbare overgang wordt impli
ciet beschouwd als de poort naar de volwassenheid. 
De weg naar maatschappelijke erkenning wordt daar
om geplaveid door de betekenisvolle gebeurtenissen 
van de levensloop met rituelen te markeren. 

Alleenstaanden missen de rituelen en symbolen 10 

om de betekenis en emotionele geladenheid van hun 
sociale verbanden en leefvorm tot uitdrukking te 
brengen. Daardoor kunnen zij geen modelfunctie 
vervullen en spreekt hun leefwijze emotioneel niet 
aan. Door middel van rituelen zullen ook zij hun leef
vorm zichtbaar moeten maken om maatschappelijke 
erkenning als betekenisvol sociaal leefverband te 
krijgen. 

Om hun levensloop met rituelen te markeren zul
len alleenstaanden in de eerste plaats de onderdelen 
van hun privé-leven die samenhangen met hun socia
le verbanden, moeten benoemen. Zij kunnen spreken 
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van vriendenbanden, van duurzame vriendschappen, 
van vriendenkringen of van (ondersteunende) ken
nissenkring. Deze voorbeelden zijn met talloze ande
re aan te vullen. Zij zullen een eigen terminologie 
moeten bedenken om de specifieke kenmerken van 
hun sociale netwerken te benoemen. Hetzelfde geldt 
voor wat betreft hun leefwijze en cultuur. Zo zouden 
de bestaande termen monogaam en polygaam kun
nen worden aangevuld met het begrip amicogaam 
(op vriendschap gericht). De vrijgezel wordt vrijmet
gezeL Gezin en familie wordt sociale familie. Verder 
moeten alleenstaanden de taken en verantwoordelijk
heden die verbonden zijn aan hun sociale positie, 
duidelijk naar de samenleving uitdragen. Door mid
del van speciale rituelen en symbolen kunnen alleen
staanden de betekenis van hun vriendenrelatie uitdra
gen. Met een plechtigheid kan op symbolische wijze 
het aangaan van vriendschapsverbanden luister wor
den bijgezet. De overgang naar het voeren van een 
eigen huishouding en de opbouw van een sociaal net
werk van vrienden en kennissen kan met een 'plech
tigheid' worden gevierd. Met speciale kaartjes (met 
een of andere symbolische afbeelding) kunnen vrien
den, kennissen en familieleden worden uitgenodigd 
dit heuglijke feit te vieren. Dit kan worden aangevuld 
met een annonce in een dagblad. Dat alles kan 
samengaan met een min of meer plechtige inwijding 
van de nieuwe woonstee. 

Hechte vriendschappen kunnen worden bezegeld 
door een plechtige uitwisseling van een vriend
schapsring, broche of speld. En waarom zou ook dat 
niet gepaard kunnen gaan met een receptie? 
Herdenkingsrituelen bij lustrums van vriendenrela-
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ties en vriendenkringen kunnen op verschillende wij
zen worden ingevuld. Het verwerken van het verlies 
van een goede vriend(in) wordt verlicht door herden
kingsrituelen. Rituelen en symbolen, die verband 
houden met vriendschapsrelaties, vergroten de 
'zichtbaarheid' van sociale netwerken. De netwerken 
worden herkenbaar, mensen herkennen er bepaalde 
ervaringen in, en zij zullen er eerder emotioneel door 
worden aangesproken. 
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Over burgerschap en 
democratie 

Frits Bolkestein 

Op 11 maart 1996 organiseerde de Universiteit van 
Amsterdam een debat tussen de politicoloog 
Meindert Fennema en Frits Bolkestein. In zijn 
inleiding ging Bolkestein in op het door Fennema 
verdedigde republikanisme. Over de verwerpelijk
heid van directe democratie, de noodzakelijke scho
ling van politici, het gevaar van 'single-issue orga
nizations ', de politicus als cabaretier en nog veel 
meer. 

De uitdaging van het burgerschapsdenken 

In 1989 viel de Muur, een gebeurtenis die voor het 
oog van de gehele wereld het failliet van het socialis
me definitief bevestigde. De eindoverwinning van 
het liberalisme werd uitgeroepen. 'We are allliberals 
now', schreven sommigen. 

Dat was al te optimisti eh. De voorspelling dat 
iedereen nu wel liberaal zou worden, miskende de 
diep gevoelde behoefte aan consistentie. Het was dan 
ook te verwachten dat zij die zich voorheen socialist 
hadden genoemd, op zoek zouden gaan naar een 
politiek-filosofische vervanging, in plaats van hun 
zonden te bekennen, berouw te tonen en zich te beke
ren tot het liberalisme. 

Die vervanging heeft men gevonden in het zoge
naamde republikanisme ofwel burgerschapsdenken, 
dat net als het socialisme sterk de waarde van de staat 
als integratieve structuur benadrukt en zodoende een 
aantrekkelijk alternatief voor het verloren geloof is. 
Ook de Nederlandse socialisten zijn gegrepen door 
het burgerschapsdenken. De Wiardi Beekman
stichting heeft een cahier gepubliceerd met de titel 
De republiek der weerbaren. Socialisme & Demo
cratie heeft een themanummer over het republikanis
me doen verschijnen. Het meest recente PvdA-ver
kiezingsprogramma is duidelijk geïnspireerd door 
het burgerschapsdenken. Thijs Wöltgens, één van de 
intellectuelen in de PvdA, noemt zich tegenwoordig 
republikein. 
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Het burgerschapsdenken is overgewaaid uit de 
Verenigde Staten, waar het al in de jaren tachtig 
opkwam, in reactie op het 'Reaganisme'. Het is ech
ter niet nieuw. Het grijpt terug op het radicaal demo
cratische denken dat aan het eind van de jaren zestig 
en het begin van de jaren zeventig opeens zo populair 
werd in de Verenigde Staten en dat eveneens al snel 
naar Nederland overwaaide. Het is dan ook geen toe
val dat veel van de mensen die nu pleiten voor meer 
burgerschap, rond 1970 pleitten voor een radicale 
democratisering van de samenleving. 

Wat is de kern van de argumentatie der burger
schapsdenkers? Burgerschapsdenkers zijn radicale 
democraten. Zij streven een democratisering van de 
gehele samenleving na. Ook en vooral de politiek 
moet worden gedemocratiseerd. Meer participatie 
van de burger is het adagium. 

Hoe moet dit tot stand worden gebracht? Door de 
omzetting van benoembare ambten in verkiesbare 
ambten, door drastische decentralisatie en door invoe
ring van vormen van directe participatie zoals het 
referendum. Deze idealen worden door v~len gedeeld 
en staan dan ook hoog op de politieke agenda. 

De burgerschapsdenkers wijzen er echter -
terecht - op dat wetswijzigingen die formeel-juri
disch meer directe democratie mogelijk maken, 
alléén niet voldoende zijn om ook daadwerkelijk 
meer participatie te bewerkstelligen. Daarvoor is 
nodig dat aan een aantal voorwaarden van burger
schap is voldaan. De democratie veronder telt, zo 
menen zij, een opvoeding en opleiding tot burger, 
zowel qua kennis als qua ethos, en daarenboven een 
grote mate van economische gelijkheid. 

Zo gezien bestaat er een wezenlijke spanning tus
sen democratie en markteconomie. Immers, de 
markteconomie vereist een opvoeding en opleiding 
gericht op de arbeidsmarkt. Zowel de noodzakelijke 
kennis als het noodzakelijke ethos verschilt daarmee 
fundamenteel van de kennis en het ethos die noodza
kelijk zijn voor burgerschap. Bov~ndien produceert 



e 

r 

r 

'(/)!IJ-- Liberaal Reveil nummer 2 1996 

de markteconomie economische ongelijkheid. De 
vrije werking van de markt moet daarom flink 
beperkt worden, op straffe van uitholling en onder
mijning van de democratie. 

Dit is een boude stellingname, maar één die het 
verdient serieus te worden genomen, al was het maar 
omdat grote filosofen als Jean-Jacques Rousseau en 
John Stuart Mil! soortgelijke geluiden hebben laten 
horen. Men doet er niet verstandig aan de mening 
van mensen van dit kaliber met een schouderophalen 
af te doen. Bovendien is hier niet zomaar een vraag 
aan de orde. De vraag hoe de democratie zich ver
houdt tot de markteconomie, is één van de meest 
wezenlijke politiek-filosofische vraagstukken van de 
moderne tijd. 

Immers, de moderne tijd, geboortig uit de Franse 
Revolutie en tot volle wasdom gekomen met de val 
van de Muur, wordt bij uitstek door de twee beginse
Jen van democratie en markteconomie gekenmerkt: 
de vraag naar hun onderlinge verhouding is dus 
essentieel voor ieder die meent dat een goede samen
leving de combinatie van deze twee beginselen ver
eist. Mij dunkt dat, sedert de val van de Muur, vrij
wel de gehele wereldbevolking tot deze categorie 
behoort. De groep van mensen die niet gelooft dat het 
aardse heil moet komen van een combinatie van 
democratie en markteconomie, is geslonken tot mini
male proporties. En laten we hopen dat ook in de toe
komst die groep zo klein zal blijven. Terribles sim
plificateurs, die Of de democratie Of de marktecono
mie verabsoluteren, helpen ons van de wal in de 
sloot. Maar ook als we deze absolutistische stand
punten terzijde schuiven, zijn we er nog lang niet. 
Ook zij die ~et erover eens zijn dat de waarheid in het 
midden ligt, kunnen het met elkaar aan de stok krij
gen over de vraag waar dat midden ligt, hoe het te 
bereiken en hoe het vast te houden. 

Representatieve versus directe democratie 

Democratie betekent, zoals men weet, regering door 
het volk. Regeren is niet zoiets als ademen: bij zijn 
geboorte kan een mens onmiddellijk ademen, maar 
niet regeren. Vanouds worden drie zaken genoemd 
als voorwaarden voor een goede regering. De com
petentie van de regeerders, hun bereidheid het alge
meen belang te dienen en hun economische onafhan
kelijkheid. De ratio achter de eerste twee voorwaar
den is evident. In het kort gezegd: incompetente 
regeerders en regeerders die slechts op hun eigenbe
lang uit zijn, zijn een ramp voor het land. Ik kom 
daarop nog terug. 

De ratio achter de derde voorwaarde is dat geeste-
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lijke onafhankelijkheid, onomkoopbaarheid en onver
schrokkenheid in belangrijke mate afhankelijk zijn 
van economische onafhankelijkheid. Economische 
onafhankelijkheid op haar beurt veronderstelt materië
le bestaanszekerheid uit inkomen of vermogen èn een 
beperkte economische ongelijkheid tussen de regeer
ders. Hoe groter de inkomens- en vermogensverschil
len, des te groter de mogelijkheden van sommigen de 
onafhankelijkheid van anderen aan te tasten. 

Toen deze voorwaarden geformuleerd werden, 
dacht men daarbij in het geheel niet aan een demo
cratische, maar aan een aristocratische regerings
vorm, aan de regering door een kleine, daartoe voor
bestemde elite. De competentie van de regeerders en 
hun bereidheid het algemeen belang te dienen kon, 
zo meende men, worden bereikt door een speciale 
opleiding, gericht op het dienen van de publieke 
zaak. De noodzakelijke economische onafhankelijk
heid maakte dat vooral zij die land en obligaties in 
eigendom hadden, in aanmerking kwamen. 

Het is Rousseau geweest die als eerste heeft 
getracht dit model van de regering van de weinigen 
over te hevelen naar de regering van de velen: de 
democratie. Democratie, zo is dan de redenering, is 
alleen mogelijk als iedere burger de juiste opleiding 
krijgt en als iedere burger economisch onafhankelijk 
is. In concreto zou dit betekenen dat het onderwijs 
minder dan nu op de eisen van de arbeidsmarkt zou 
moeten worden afgestemd en meer op de vereisten 
van het burgerschap. En wat betreft de economische 
onafhankelijkheid: in een verzorgingsstaat met een 
uitgebreid en royaal zekerheidsstelsel en een behoor
lijke mate van progressiviteit in de belastingen zou 
deze zijn gegarandeerd. Ziehier de stelling van de 
burgerschapsdenkers. Het zal u misschien verbazen, 
maar ik denk dat er veel waarheid in schuilt. 

Nu had Rousseau het natuurlijk over de directe 
democratie, waarin elke burger persoonlijk deel
neemt aan de wetgevende beraadslagingen. En ook 
voor de burgerschapsdenkers lijkt de directe demo
cratie het ideaal te zijn. Hoe meer participatie van de 
burger, des te beter. Dat de democratie in deze zin 
zich slecht verdraagt met de markteconomie, wil ik 
graag toegeven. Naar mijn idee moeten hieruit echter 
niet zozeer voor de markteconomie, als wel voor de 
directe democratie consequenties worden getrokken. 

Daarmee raken we des Pudels Kern. Laat ik maar 
meteen zeggen waar het op staat: de directe demo
cratie is voor mij geenszins een ideaal. Integendeel, 
ik wijs haar af. Dit is overigens een opvatting waar
mee ik midden in de liberale traditie sta. Deze tradi
tie heeft altijd afwijzend gestaan tegenover de direc
te democratie en zich een principieel voorstander van 
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de representatieve democratie getoond. Het kan in 
het huidige tijdsgewricht geen kwaad nog maar eens 
de argumenten hiervoor uiteen te zetten. 

Het enthousiasme waarmee soms wordt gepleit 
voor meer directe democratie, is verbazingwekkend. 
Naar mijn idee heeft nog nooit iemand kunnen uit
leggen wat er nu zo voortreffelijk aan is. De opvat
ting van iemand als Hannah Arendt, verkondigd in 
The human condition, dat men alleen door een deel
name aan de publieke besluitvorming 'waarlijk 
mens' wordt, kan onmogelijk au sérieux worden 
genomen. Dat gold misschien voor het Athene van 
Perikles, maar zeker niet voor de moderne tijd, waar
in een vrijwel oneindig aantal andere wegen bestaat 
om zichzelf te ontplooien. 

Zelfbepaling en autonomie dan? Zijn dat redenen 
om voor een directe democratie te zijn? Als het indi
vidu temidden van vele duizenden of miljoenen ande
ren zijn stem moet uitbrengen, is het overheersende 
gevoel juist dat men er niet toe doet, dat men in het 
niet valt. Zelfbepaling en autonomie is voor verreweg 
de meeste mensen alleen mogelijk in de privé-sfeer. 
Daar kan het individu in zekere mate meester worden 
over zijn lot. Niet in de politiek. 

Maar misschien is zonder directe democratie het 
algemeen welzijn in gevaar? Misschien kan alleen de 
directe democratie voorkomen dat anarchie of tiran
nie ontstaat? De vraag stellen is haar beantwoorden, 
lijkt me. Directe demoratie is daartoe noodzakelijk 
noch voldoende. Integendeel, de directe democratie 
loopt zelfs groot gevaar in anarchie of tirannie uit te 
monden. De representatieve democratie daarentegen 
is het sterkste staatkundige bolwerk tegen anarchie en 
tirannie dat tot op heden door de mensheid is bedacht. 

Een goede regering veronderstelt, zoals gezegd, 
de competentie van de regeerders, hun bereidheid het 
algemeen belang te dienen en hun economische 
onafhankelijkheid. In een directe democratie is iede
re burger mede-regeerder. Voor iedere burger gelden 
derhalve deze eisen. De vraag is of het realistisch is 
te denken dat alle, of in ieder geval de meeste burgers 
ook werkelijk aan deze eisen zullen voldoen. 

Competentie als eerste voorwaarde voor 
burgerschap 

Laten we de verei ten voor goed bestuur eens één 
voor één langslopen. Ten eerste, de competentie van 
de burger. Politiek is een vak, net als de tandartsenij 
of het slagersberoep. Een goede uitoefening van het 
vak vereist een vakmatige theoretische ondergrond 
en veel praktische ervaring. Men hoort weleens dat 
politici geen vakmensen behoeven te zijn, omdat ze 
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slechts de collectieve voorkeuren zouden dienen te 
verwoorden. Deze voorkeuren zouden rationeel niet 
te funderen zijn. Een rationele discussie over voor· 
keuren zou onmogelijk zijn. Pas als de voorkeuren 
zijn geformuleerd, komt de rationaliteit in het spel. 
Dan komt namelijk de vraag aan de orde hoe 
genoemde voorkeuren kunnen worden verwerkelijkt. 
Maar dat is, zo gaat de redenering, het terrein van de 
ambtenarij. Deze visie op de politiek is gebaseerd op 
de vooral door Hume en Weber naar voren gebrachte 
kloof tussen Sein en Sollen, tussen norm en feit. 
Maar zelfs als dit in abstracto juist zou zijn, dan nog 
is het zo dat in de praktijk normen en feiten sterk 
door elkaar lopen. Een taakverdeling tussen politiek 
en ambtenarij, waarbij de eerste zich slechts bezig
houdt met normformulering en de tweede slechts met 
het aanpassen van de feiten aan de normen, is alleen 
al om deze reden niet realistisch. 

Belangrijker is echter dat de kloof tussen norm 
en feit ook principieel niet kan dienen als grondslag 
voor een visie op de taak van de politiek. Over nor
men kan tot op zekere hoogte wel degelijk rationeel 
worden gediscussieerd. Het moge zo zijn dat in laat
ste instantie verschillende onverenigbare mens- en 
wereldbeelden op elkaar botsen waartussen geen 
rationele keuze meer mogelijk is, maar de meest nor
matieve debatten in de politiek gaan niet over ultie
me axiomata. Het is juist het schemergebied tussen 
het pure Sein en het pure Sollen waarin de vakmatige 
expertise ligt die de politicus nodig heeft. 

Zelfs al zou iedereen getalenteerd genoeg zijn 
voor de politiek, dan nog is het onmogelijk dat ieder
een ook daadwerkelijk politicus wordt. De theoreti
sche ondergrond en praktische ervaring die noodza
kelijk zijn, vereisen specialisatie. Als iedereen zich in 
politiek zou specialiseren, zouden we tandartsen en 
slagers moeten ontberen. Want ook die vakken verei
sen specialisatiè. Arbeidsdeling is onmisbaar, niet 
alleen omdat anders allerlei produkten niet verkrijg
baar zijn en we zouden terugvallen op een zeer pri
mitief bestaansniveau, maar ook omdat de kwaliteit 
van de produkten die onder die omstandigheden wel 
verkrijgbaar zijn, veel lager is. En er is geen reden 
om in dit geval voor het 'produkt' van de politiek een 
uitzondering te maken. 

Oog voor algemeen belang als tweede voor
waarde voor burgerschap 

Dan ben ik toe aan de tweede voorwaarde voor bur
gerschap: de bereidheid het deelbelang, inclusief het 
eigenbelang, opzij te zetten voor het algemeen 
belang. Ook dit is een wezenlijke 'voorwaarde voor 
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een goede regering. Volgens de oude Grieken lag 
hierin het verschil tussen de democratie en de 'och
locratie', de heerschappij van het janhagel. Er zijn 
tegenwoordig nogal wat mensen die menen dat deze 
eis best kan worden losgelaten, of nooit meer is 
geweest dan een vroom praatje. Iemand als Anthony 
Downs, auteur van An economie theory of democra
cy, is daarvan een voorbeeld; en hij heeft veel navol
ging gekregen. Zijn idee is dat iedereen in een demo
cratie een deelbelang nastreeft, althans kan nastre
ven, en dat via stemmenruil - wij stemmen nu met 
jullie mee, als jullie straks met ons meestemmen -
een voor iedereen optimale uitkomst verzekerd is, 
per analogie met het marktmechanisme. Een aantrek
kelijke theorie, zeker voor een liberaal, maar een 
onjuiste en niet ongevaarlijke theorie. 

Er zijn namelijk wèl twee principieel verschillen
de manieren om in een democratie politiek te bedrij
ven. Eén, waarin alle deelnemers uitgaan van hun 
visie op het algemeen belang en dus bereid zijn hun 
deelbelang opzij te zetten. En één waarin de deelne
mers slechts uit zijn op de verwezenlijking van hun 
deelbelang. Wie op deze laatste wijze regeert, moet 
echter geen al te hoge verwachtingen hebben van de 
bereidheid van de anderen loyaal mee te werken aan 
de uitvoering van zijn politiek. En terecht, want als 
de meerderheid slechts regeert ten behoeve van haar 
eigenbelang, is er in feite sprake van een tirannie van 
de meerderheid. Zo'n wijze van politiek bedrijven 
ondermijnt op den duur de legitimiteit van het poli
tieke bedrijf zelf. En als dat zou gebeuren, zijn de 
poppen aan het dansen. Niet voor niets zegt onze 
Grondwet uitdrukkelijk dat de leden van de Staten
Generaal zonder last stemmen. Elk van hen zit er 
namens en· voor het gehele Nederlandse volk. 
Ordinaire belangenpolitiek is een niet ongevaarlijke 
aberratie. 

De vraag is nu hoe groot de kans in een directe 
democratie is op een regering gericht op het alge
meen belang. Ik acht die kans niet groot. Misschien 
moet ik zeggen dat ik die kans veel groter acht in een 
representatieve democratie. Niet voor niets is het een 
fundamenteel rechtsbeginsel dat niemand rechter in 
eigen zaak dient te zijn. Het hemd is nu eenmaal 
nader dan de rok. In een representatieve democratie 
worden moeilijke beslissingen, die in het algemeen 
belang zijn, maar veel deelbelangen schaden, over
gelaten aan de volksvertegenwoordigers. Zij die 
beslissen, zijn niet degenen die direct worden getrof
fen. Men kan dit het beste zien als een vorm van zelf
binding, zoals Odysseus zijn manschappen toen zij 
op het punt stonden langs de Sirenen te varen, het 
bevel gaf hem vast te binden en hem niet te gehoor-
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zamen als hij ze beval hem los te maken, totdat het 
schip buiten gehoor was van het verleidelijke, maar 
noodlottige gezang. 

Economische onafbankelijkheid als derde 
voorwaarde voor burgerschap 

Economische onafhankelijkheid is de derde en laat
ste voorwaarde voor een goede regering. Het is goed 
nog eens de ratio achter deze derde voorwaarde te 
herhalen . Deze ligt erin dat geestelijke onafhanke
lijkheid, onomkoopbaarheid en onverschrokkenheid 
in belangrijke mate afhankelijk zijn van economische 
onafhankelijkheid. Economische onafhankelijkheid 
op haar beurt veronderstelt materiële bestaanszeker
heid uit inkomen of vermogen èn een beperkte eco
nomische ongelijkheid tussen de regeerders. Hoe 
groter de inkomens- en vermogensverschillen, des te 
groter de mogelijkheden van sommigen de onafhan
kelijkheid van anderen aan te tasten . Op deze rede
nering valt niet veel af te dingen. 

De vraag is of de economische onafhankelijkheid 
van de regeerders in een directe democratie voldoen
de te waarborgen is. De burgerschapsdenkers zien 
hierin een belangrijk argument voor de verzorgings
staat. Deze zou de burger in ieder geval een basale 
economische onafhankelijkheid garanderen en daar
mee het pad van de politieke participatie begaanbaar 
houden. 

De argumentatie lijkt me nogal gezocht. Als men 
het idee van een sociale uitkering al koppelt aan het 
idee van politieke participatie, dan zou men toch 
voor een inniger koppeling moeten pleiten, bijvoor
beeld door de uitkering te verbinden aan daadwerke
lijke politieke participatie. Zo kregen de Atheners in 
de vierde eeuw voor Christus een misthos ekklesias
tikos, op voorwaarde dat ze deelnamen aan de volks
vergadering. 

Principieel acht ik echter zo ' n koppeling, innig 
of niet, uit den boze. Een uitkering van overheidswe
ge garandeert namelijk geen onafhankelijkheid, maar 
schept juist afhankelijkheid en wel van de overheid. 
Het is me een raadsel hoe men kan denken dat onder 
die omstandigheden een onafhankelijk oordeel waar
schijnlijk, laat staan gegarandeerd zou zijn. 

Er wordt wel gezegd dat de rechtstatelijke waar
borging van sociale rechten de onafhankelijkheid 
verzekert van degene die aanspraak erop maakt. De 
Grondwetgever wist echter wel beter, toen hij de 
sociale rechten opnam in de Grondwet. Sociale 
grondrechten stellen slechts een inspanningsver
plichting vast van de overheid. Als ze werkelijk zou
den worden gegarandeerd, zouden niet alleen op 
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grote schaal de klassieke grondrechten moeten wor
den geschonden, maar zou tevens de inspanningsbe
reidheid van de bevolking dusdanig afnemen dat de 
feitelijke realisatie van de sociale grondrechten 
slechts minder zou kunnen worden. 

De beste waarborg voor economische onafhanke
lijkheid in een tijd dat vrijwel niemand meer als man 
of independent means kan rentenieren van de 
opbrengst van zijn land of obligaties, is een andere 
vorm van kapitaal, namelijk human capita!, dat wil 
zeggen: de beschikking over de beroepsmatige kwa
lificaties die het voor anderen aantrekkelijk maken 
tegen vergoeding je expertise te kopen. Zo iemand 
benadert nog het meest de onafuankelijkheid van de 
vroegere man of independent means. In een samenle
ving met een groot aantal van dit soort mensen zou, 
uitgaande van het criterium van economische onaf
hankelijkheid, een directe democratie nog de beste 
slagingskansen hebben. Maar daar staat tegenover 
dat juist deze mensen waarschijnlijk tekort zullen 
schieten als het gaat om de competentievoorwaarden 
voor het burgerschap in de directe democratie, daar 
hun opleiding vooral gericht zal zijn op de beroeps
matige eisen die de arbeidsmarkt stelt. 

De conclusie van onze bespreking van de voor
waarden van burgerschap is dan ook een driemaal 
nee tegen de directe democratie. Aan geen van de 
voorwaarden die noodzakelijk zijn om zo'n politiek 
stelsel kans van slagen te geven, kan in de praktijk 
worden voldaan. Er is niet veel fantasie voor nodig 
om te bedenken waarin een directe democratie zou 
resulteren die niet voldoet aan de voorwaarden van 
competentie, bereidheid het algemeen belang te die
nen en economische onafhankelijkheid. Anarchie en 
chaos zouden ons lot zijn, uiteindelijk uitmondend in 
een roep om de sterke man die de orde herstelt. Het 
zou vanuit dit oogpunt verstandig zijn ons nog eens 
te herbezinnen op de actuele tendens naar meer 
directe participatie. Het is misschien een mooi ide
aal, maar er is een oude wijsheid die zegt dat de weg 
naar de hel is geplaveid met mooie idealen. 

Burgerschapsvereisten in de representatieve 
democratie 

Ik heb al gezegd dat in een representatieve democra
tie wèl aan genoemde vereisten kan worden voldaan. 

.. Ik zeg met nadruk: kan worden voldaan, want er is in 
deze sprake van een opdracht en niet van een van
zelfsprekendheid. Het is niet per definitie zo dat in 
een representatieve democratie aan de burgerschaps
vereisten wordt voldaan. Sterker nog, ik zou willen 
zeggen dat er met betrekking tot het functioneren van 
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de representatieve democratie op dit moment reden 
tot zorg is, ook hier in Nederland. 

De vereisten voor burgerschap, die in een directe 
democratie voor alle burgers golden, gelden ook in 
de representatieve democratie ten volle, maar nu 
alleen voor de volksvertegenwoordigers. Dat maakt 
de zaken een stuk eenvoudiger, maar daarmee nog 
zeker niet tot een sinecure. Laten we de voorwaarden 
nog maar een langslopen. 

Hoe staat het met de competentie van de volks
vertegenwoordigers? Politiek is, zoals gezegd, een 
vak. Een goede uitoefening van het vak vereist een 
vakmatige theoretische ondergrond en veel prakti
sche ervaring. Tot nog niet eens zo lang geleden gold 
een curriculum met een gymnasium, een rechten-stu
die en een periode in de advocatuur als de beste voor
bereiding op het politieke ambt. Zo gek was dat nog 
niet. Het verzekerde het land van volksvertegen
woordigers die het een en ander wisten van geschie
denis, de bronnen en hoofdlijnen van onze bescha
ving, het staats- en privaatrecht en de belangrijkste 
politieke wereldbeschouwingen. Bovendien had men 
in de advocatuur een zekere oefening in de welspre
kendheid gekregen en in de praktische toepassing 
van het recht. Maar deze traditionele weg als voorbe
reiding op het politieke ambt is zo goed als volledig 
verlaten en zal, als ik het goed zie, ook zo gauw niet 
weer worden betreden. Er zal iets anders op gevon
den moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van 
intensievere kaderscholing door de politieke partijen, 
of door de oprichting van een universitaire opleiding 
die zich richt op het aankweken van de kennis en de 
vaardigheden die toekomstige politici nodig hebben. 
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de PPE, de 'Polities, 
philosophy and economics' -opleiding zoals die in 
Oxford bestaat. 

De gedachte dat politici geen specifieke compe
tentie nodig hebben omdat ze slechts de samenleving 
dienen af te spiegelen, lijkt me een fundamenteel 
onjuiste, die er ten onrechte van uitgaat dat de direc
te democratie het ideaal is en dat representatieve 
democratie haar zoveel mogelijk dient te benaderen. 
Politici zijn meer dan doorgeefluiken van de vox 
populi. Ze moeten leiding geven en zo nodig, in het 
algemeen belang, afstand nemen van de vox populi. 

Daarmee ben ik meteen bij het tweede criterium 
aangekomen: de bereidheid het algemeen belang te 
dienen. Ook op dit punt zijn de ontwikkelingen niet 
altijd even gunstig. Het gevaar komt van twee kanten. 
Ten eerste viert de belangendemocratie hoogtij. Veel 
partijen laten hun oren sterk hangen naar de 'polls'. 
Allentwegen wordt gesproken over de 'kloof tussen 
de burger en de politiek' , die gedicht zou moeten 
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worden doordat politici beter naar de kiezers gaan 
luisteren. Ik ben er natuurlijk niet tegen dat er naar de 
kiezers wordt geluisterd, maar politici moeten wel 
beseffen dat ze een eigen verantwoordelijkheid heb
ben. De kiezer wordt geacht eenmaal in de vier jaar 
te oordelen over het gehele pakket, niet iedere week 
over elke willekeurige maatregel. Denk nog even aan 
Odysseus en de Sirenen. 

Een tweede gevaar komt uit een hoek die op het 
eerste gezicht veel sympathieker is. Het gaat om de 
zogenaamd 'single-issue organizations', zoals 
Amnesty en Greenpeace. Die hebben een groeiende 
invloed op de politiek. Maar aan een afweging 
komen zij niet toe. Daarom mag hun invloed nooit te 
groot worden. De politiek dient een algemener 
belang en moet zich daarvan terdege rekenschap 
geven. Het verdient in dit verband aanbeveling de 
invloed van allerlei geïnstitutionaliseerde overlegor
ganen, die in het verleden onder de noemer van har
moniemodel zijn opgericht, drastisch te beperken. 
Ze maken de overheid tot partij, terwijl de overheid 
boven de partijen dient te staan. 

Tenslotte de economische onafhankelijkheid. 
Zoals nog maar weinig mensen weten, was het lid
maatschap van de Tweede Kamer tot nog niet zo 
lang geleden onbezoldigd en het lidmaatschap van 
de Eerste Kamer zelfs tot en met de vorige zittings
termijn. Daar zat de gedachte achter dat bezoldiging 
van een volksvertegenwoordiger hem zijn geestelij
ke en morele onafhankelijkheid zou ontnemen. 
Volksvertegenwoordigers dienen men of indepen
dent means te zijn. Inmiddels is het kamerlidmaat
schap een min of meer gewone baan geworden met 
een maandelijkse vergoeding die alleen in naam nog 
niet een saláris is. 

Op zich is deze ontwikkeling gunstig. Het 
kamerlidmaatschap was voorheen alleen weggelegd 
voor welgestelden. Door de bezoldiging is het 
mogelijk geworden dat ook niet-gefortuneerde geta
lenteerden het kamerlidmaatschap verwerven. Maar 
dit positieve feit mag ons niet de ogen doen sluiten 
voor de minder gunstige aspecten van de invoering 
van de bezoldiging. Het kamerlid verloor zijn eco
nomische onafhankelijkheid en daarmee althans een 
deel van zijn geestelijke onafhankelijkheid. 

Het zou derhalve geen kwaad kunnen de onaf
hankelijkheid van de volksvertegenwoordiger te ver
sterken. Hoe dat precies moet, weet ik niet. Maar 
misschien is de PvdA wel op de goede weg wanneer 
zij Riek van der Ploeg toestaat hoogleraar te blijven, 
hoewel ik niet weet of ook de universiteit daarmee 
op de goede weg is. Het is in ieder geval nodig ero
ver na te denken. Ik sta open voor suggesties. 
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Burgers in de representatieve democratie 

Tot zover de vertegenwoordigers in de representatie
ve democratie. En de kiezers, de burgers zelf? Aan 
hen behoeven in een representatieve democratie geen 
onmogelijke eisen te worden gesteld, zoals in een 
directe democratie, maar dit betekent niet dat voor 
hen in het geheel geen eisen gelden. Ook dat is een 
veel voorkomend misverstand. Een representatieve 
democratie vereist een min of meer welwillende en 
op hoofdlijnen redelijk accuraat geïnformeerde bur
gerij. De vereisten zijn dus beperkt, maar wel belang
rijk. In dit verband moet iets gezegd worden over de 
rol van de massamedia en de rol van het onderwijs. 

De massamedia spelen een zeer grote rol in het 
verschaffen van informatie over politiek. Het is van 
het grootste belang dat die informatieverschaffing 
degelijk en accuraat is. Indien de nadruk te zeer komt 
te liggen op het amusementsgehalte van de politiek
'welke koppen gaan er nu weer rollen?'- zullen poli
tici meer en meer cabaretiers worden. Dat zou een 
slechte zaak zijn. 

Daar komt nog een overweging bij, die vooral op 
de radio en de televisie betrekking heeft. Vrijwel alle 
politieke zaken, tot de meest complexe toe, worden 
op radio en televisie vereenvoudigd tot eenvoudige 
kwesties, die liefst gecomprimeerd in een one-liner 
aan het publiek worden voorgeschoteld. Dit heeft 
onmiskenbaar zijn weerslag op de politiek. Een goed 
getimede kwinkslag verzekert van aandacht, een 
degelijke analyse van een ingewikkelde problema
tiek komt niet aan bod. Ook dit is een slechte zaak. 
Degelijke analyses zijn onmisbaar. 

Dit soort overwegingen vormt vaak de grondslag 
voor een pleidooi voor het publieke bestel. Ook het 
publieke bestel ontkomt echter niet aan de dwang 
van kijkcijfers die amusement en one-liners voor
schrijven. We dreigen op deze wijze dus tussen de 
wal en het schip te geraken. 

Ik zie heel weinig in de beperking van de consu
mentensoevereiniteit Een publieke zender met kwa
litatief hoogstaande politieke programma's waar 
door echter vrijwel niemand naar wordt gekeken, 
kost alleen maar geld. Een uitweg moet worden 
gezocht in de vorming van preferenties, niet in het 
opleggen van beperkingen aan preferenties. Want 
ook de massamedia reageren, net als alle andere aan
bieders op een markt van concurrenten, feilloos op 
de vraag. Verandert die, dan verandert ook het pro
dukt. 

Daarmee ben ik toe aan mijn laatste punt, een 
zeer passend punt trouwens gegeven de plaats en het 
publiek: het onderwijs. Herhaaldelijk zijn we het 
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onderwijs tegengekomen als voorwaarde voor bur
gerschap. Het is een wezenlijk punt. Ook in een 
representatieve democratie moeten aan het onderwijs 
vanuit het oogpunt van burgerschap eisen worden 
gesteld. In tegenstelling tot het onderwijs in een 
directe democratie kan en moet het onderwijs hier in 
hoofdzaak afgestemd zijn op de eisen van de arbeids
markt. Men dient eerst en vooral een beroep te leren, 
om later zelfstandig en produktief te kunnen zijn. Het 
toekomstige beroep mag echter niet tot exclusief cri
terium worden. Een deel van het onderwijs dient 
gericht te zijn op de kennis en de vaardigheden die 
noodzakelijk zijn voor een goed burgerschap. Ik 
denk dan uiteraard in het bijzonder aan het onderwijs 
in de geschiedenis, de staatsinrichting en de maat
schappij leer. 

Conclusie 

Aan het eind van mijn betoog gekomen, vat ik nog 
eens kort de hoofdlijn samen. De directe democratie 
is geen nastrevenswaardig ideaal. In het verleden is 

78 

niet voor de representatieve democratie gekozen 
omdat de directe democratie praktisch niet te realise· 
ren zou zijn, maar omdat ze principieel te verkiezen 
is boven een directe democratie. In tegenstelling tot 
wat men tegenwoordig veel hoort, is het feit dat de 
directe democratie thans technisch realiseerbaar is 
onvoldoende reden om die richting uit te koersen . 

De representatieve democratie is echter meer dan 
alleen het algemeen kiesrecht. Zij vereist bepaalde 
hoedanigheden van zowel de kiezer als de gekozene. 
Ik heb in het voorgaande een kort overzicht gegeven 
van de belangrijkste van deze vereisten. Het is de 
verdienste van de burgerschapsdenkers deze vereis
ten weer eens duidelijk voor het voetlicht te hebben 
geplaatst, ook al hebben ze daarmee een ander doel 
voor ogen. Maar zo gaat het vaak in de politiek: een 
ander gaat op de loop met jouw goede ideeën . 

Mr. drs. F. Bolkestein is voorzitter van de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer. 
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Het blauwe vaandel in de 
woelige wereld 
Bespreking van G.A. van der List, De macht van het idee 

J.W. van der Meulen 

'Het gaat om de macht van het idee. In de wereld van 
de banken is het geld belangrijk, in de buitenlandse 
politiek zijn het de ideeën die tellen .' Van der List 
heeft deze uitspraak van VVD-Kamerlid Weisglas 
weliswaar gebruikt al titel voor zijn voortreffelijke 
di ssertatie, maar noemt haar terecht 'aanvechtbaar'. 
In elk geval vormt zijn boek een opmerkelijke illus
tratie van de beperkte rol die de liberale ideeën en 
beginselen in de Nederlandse buitenlandse politiek 
hebben gespeeld. De studie laat met name zien hoe in 
het geval van de VVD het liberalisme in de praktijk 
tot zeer uiteenlopende en soms contrasterende stel
lingnames heeft geleid. 

Het meest treffende voorbeeld vormt de houding 
van de VVD tegenover Europa. In de jaren vijftig 
bleek de partij zich zeer kritisch op te stellen, een 
houding die volgens Van der Li t voortkwam uit 
'wantrouwen jegens de buitenwereld '. Dat wantrou
wen betrof natuurlijk in de eerste plaats de Sovjet
Unie (vanwege de militaire dreiging), maar ook de 
Duitsers (vanwege de oorlog), de Amerikanen (van
wege hun opstelling tegenover Soekarno) en de 
Europese integratie (vanwege de bedreiging van de 
Nederlandse onafhankelijkheid). Zeer kritisch stelde 
de Tweede-Kamerfractie van de VVD zich op tegen
over het Verdrag van Rome, omdat de vrees bestond 
dat dit tot protectionisme zou leiden . 

Het enthousiasme groeide echter in de jaren 
zestig, naarmate de EEG meer materiële voordelen 
voor Nederland bleek op te leveren. Na het vertrek 
van De Gaulle en de toetreding van Engeland zou 
'Europa' voor veel VVD'ers (en in het bijzonder 
Kamerlid Berkhouwer) zelfs een soort geloofsartikel 
worden. In de jaren tachtig pleitte de partij nog voor 
versterking van de communautaire instellingen en 
voor het beginsel van meerderheidsbesli ssi ngen in de 
Ministerraad, met Frits Bolkestein als eenzame dissi
dent. Begin jaren negentig bleek de VVD echter 
openlijk verdeeld tussen de 'Eurofielen' , aangevoerd 
door oud-Europarlementariër Nord, en de 'Euro-
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foben' onder leiding van Bolkestein. De vaak heftige 
debatten eindigden in 1992 met de compromisfor
mule dat de EG zich moet ontwikkelen tot een cong
lomeraat van staten die een aantal gemeenschappelij
ke aangelegenheden langs federale weg willen behar
tigen. In zijn slotbeschouwing vraag Van der List 
zich echter af 'hoe blijvend de Europese koerswijzi
ging is die Bolkestein heeft bewerkstelligd '. 
Inderdaad, we zullen zien. 

Ernstige verdeeldheid tussen liberalen deed zich 
ook voor tijdens de debatten over Indië en Nieuw
Guinea. Terwijl de klassieke liberale denkers uit de 
vorige eeuw een sterke afkeer hadden van kolonialis
me, bleek in de VVD een sterke stroming geporteerd 
te zijn voor het behoud van 'ons Indië'. Het VVD
pamflet met de titel 'De Republiek Indonesië! Hebt u 
er ook genoeg van?' schoot echter met name Stikker 
in het verkeerde keelgat. Over de overdracht van 
Nieuw-Guinea kwam het vervolgens, in 1950 en 
1951, tot een openlijk conflict tussen Stikker en Oud. 
De opvatting van eerstgenoemde dat Nederland zich 
niet aan Nieuw-Guinea moest blijven vastklampen, 
kwam overigens niet zozeer voort uit principieel 
antikolonialisme, als wel uit zijn pragmatische instel
ling. Als minister van Buitenlandse Zaken zag hij in 
dat er voor het standpunt van fractieleider Oud geen 
internationaal draagvlak bestond . 

Interessant in dit verband is dat een groot deel 
van de VVD niet alleen ongevoelig bleek voor libe
rale beginselen, maar ook voor de druk van het 
bedrijfsleven - ondanks de reputatie van de VVD als 
'werkgeverspartij ' . Van der List wijst op de in 1958 
opgerichte Nieuw-Guinea-commissie, waarin enkele 
ondernemers aandrongen op het belang van een 
spoedige dialoog met Djakarta. 'Echt aanslaan bin
nen de VVD deed dit standpunt niet' , concludeert hij. 
De groep-Rijkens (genoemd naar de president-direc
teur van Unilever) bleek met zijn aandrang op soeve
reiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea (vanwege de 
Nederlandse economische belangen in Indonesië) bij 
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de VVD zelfs grote irritatie te wekken. Senator Van 
Riel vroeg zich in november 1961 af 'waar bepaalde 
personen het lef vandaan halen tegen het belang van 
de eigen landsregering te ageren'. Groot was in de 
VVD ook de woede over de Verenigde Staten, 
ondanks de sterk pro-Atlantische gezindheid die de 
partij intussen was gaan etaleren. 

Iets meer lijn valt te ontdekken in de opvattingen 
van de VVD over ontwikkelingssamenwerking. 
Aanvankelijk was de VVD slechts tot het geven van 
hulp bereid omdat men hiermee hoopte te voorko
men dat 'verre volkeren hun toevlucht zouden nemen 
tot het communisme'. Later, in de loop van de jaren 
zestig, werd geleidelijk meer de nadruk gelegd op 
humanitaire overwegingen. Ook de opvatting dat het 
Nederlandse bedrijfsleven een graantje moest mee
pikken van de ontwikkelingsgelden is een constant 
VVD-thema gebleven. Maar van geestdrift is nimmer 
sprake gewee t. Senator Van Riel hekelde 'het zelo
tisch geïnspireerde enthousiasme van de heer drs. 
Pronk' en prees de 'zakelijke aanpak' van zijn eigen 
partij. Later zou ook Bolkestein laten doorschemeren 
dat hij de meeste ontwikkelingshulp weggegooid 
geld vond. 

Naar aanleiding van dit onderwerp rijst tevens de 
vraag welke invloed de verschillende liberale 
bewindslieden hebben uitgeoefend . Van der Lists 
oordeel over Eegje Schoo, die tussen 1982 en 1986 
met ontwikkelingssamenwerking was belast, luidt 
dat haar toon (met de nadruk op efficiëntie en zake
lijkheid) iets anders klonk dan die van haar voorgan
gers, maar dat in de uitvoering van het beleid de ver
schillen niet groot waren. Hij vermeldt in dit verband 
haar gebrek aan ervaring, maar wijst ook op de gerin
ge belangstelling van het bedrijfsleven, de ambtelijke 
traagheid, de huiver om ontwikkelingsrelaties terug 
te dringen en het beperkte draagvlak om de 'tirannie 
van de status-quo' te doorbreken. 

Ook voor veel andere VVD-ministers in de bui
tenland- en defensiesector geldt dat ze niet of nau
welijks in staat zijn geweest duidelijke liberale 
opvattingen tot gelding te brengen. Van der List 
gelooft dat dit mede te maken heeft met de geringe 
belangstelling die in de VVD voor buitenlandse 
zaken bestaat. Kandidaat-bewindslieden worden vol
gens hem met een zekere nonchalance geselecteerd. 
'Bij een minister van Buitenlandse Zaken als Chris 
van de Klaauw stond zijn aardigheid meer op de 
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voorgrond dan zijn visie op het beleid.' Het ministe
rie van Defensie werd soms nadrukkelijk gemeden. 
zelfs in 1982, toen Nederland aan de vooravond 
stond van belangrijke beslissingen over de plaatsing 
van kruisraketten. Voor de bewindslieden Den Toom 
en De Koster geldt dat ze absoluut niet bij machte 
waren om de verhoging van de defensieuitgaven te 
bewerkstelligen waar hun partij altijd zo op aan
drong. 

Interessant in dit verband is verder de grote lof 
die de VVD-Kamerfractie pleegde te zwaaien in de 
richting van bewindslieden uit andere partijen. Luns 
kreeg vrijwel voortdurend te horen dat hij het uitste
kend deed, later zou De Koning tot de VVD-favorie
ten gaan behoren. Zelfs de socialist Van der Stoel 
kreeg van de liberalen ' bemoedigende schouderklop
jes', wat overigens geheel in tegenspraak was met de 
stelling van De Koster dat 'na een half jaar kabinet
Den Uyl de Nederlandse stem in het buitenland al 
bijna niet meer gehoord werd'. 

Van der List heeft een degelijk en tegelijk prik
kelend boek geschreven, dat in de boekenkast van 
ieder VVD-lid thuishoort. Speciaal zou ik het werk 
echter willen aanbevelen aan mijn collega's van de 
Commissie-Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssa
menwerking. Van der List komt tot de slotsom dat de 
partijcommissies in de buitenland-sector niet altijd 
goed gefunctioneerd hebben en dat herhaaldelijk hun 
inactiviteit in het hoofdbestuur is besproken. (Hij 
vermeldt overigens niet dat notities van deze com
missies regelmatig de bouwstenen zijn geweest voor 
de speeches van Kamerleden en dat de voorzitter van 
de Commissie-buitenland Hoefnagels in 1982 door 
formateur Lubbers voor het ministerschap werd 
gepolst.) Maar of dit oordeel nu al dan niet terecht is , 
dat zijn studie een waardevolle aanmoediging vormt 
tot beter nadenken over de liberale lijn in onze bui
tenlandse politiek staat wel vast. 

G.A. van der List, De macht van het idee. De WD en 
het Nederlandse buitenlands beleid 1948-1994, 
Leiden, DSWO Press, 492 pagina's, f 75,55. 

Drs. J. W van der Meuten maakt deel uit van de 
Afdeling Onderzoek van het Instituut Clingendael. 
Tevens is hij sinds 1977 lid van de WO-Commissie 
Buitenlandse Zaken. 
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Groots liberalisme 

P.B. Cliteur 

In de krant, voornamelijk Trouw, wordt nu al weken
lang een interessante discussie gevoerd over het libe
ralisme. Waar gaat het over? Vier dingen. Allereerst 
is er de discussie over de wenselijkheid van ideolo
gie. Is het wenselijk om in de politiek aan ideologie 
een prominente plaats te geven? Is het, met andere 
woorden, wenselijk dat totaalvisies een rol spelen bij 
politieke afwegingen? Is het nodig dat men implicie
te waarden en normen, beginselen en wensen, expli
ciet formuleert en deze tot een coherente visie 
samensmeedt die richtinggevend zou kunnen zijn 
voor de politieke praktijk? Ik vind van wel. Het lijkt 
mij zelfs dat het bestaansrecht van politieke partijen 
alleen verzekerd is wanneer men deze vraag bevesti
gend beantwoordt. Maar 'postmodernen ', relativis
ten, pragmatisten vinden van niet. Alleen wanneer 
men deze eerste vraag bevestigend beantwoordt, 
gaan de volgende vragen een rol spelen. 

De tweede discussie gaat over de omvang van de 
Liberale ideologie. Wat hoort er wel toe en wat niet? 
Hoeve~! waarden draagt de liberaal in zijn ransel? 
Vroeger waren dat er niet zo veel. Er werd gesproken 
van vrij-zijn en vrij-laten. Alles wat verder ging, 
behoorde tot het rijk van de 'moralisering ': het 
drammerige socialisme van de PvdA en het opgehe
ven vingertje van het CDA. Maar liberalen verdedi
gen tegenwoordig een breder pakket van waarden 
dat verenigbaar zou zijn met Liberalisme, ja zelfs 
noodzakelijk is voor Liberalisme. Er wordt gesproken 
van Liberale deugden, zoals in S. Macedo's Liberal 
virtues ( 1991 ). 

Hoe zo 'n verandering van het intellectuele kli
maat plaatsvindt, is gemakkelijk voorstelbaar. 
Onvrede over criminaliteit, verloedering en andere 
sociale kwalen speelt een belangrijke rol. In de VS 
blaast deze ontwikkeling wind in de zeilen van het 
communitaristisch schip, dat ook tegenwoordig vele 
liberale passagiers kent. De discussie gaat dan over 
de vraag welke waarden we in het liberale basispak
ket moeten opnemen. Vrijheid, gelijkheid, verant-
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waardelijkheid natuurlijk. Ook respect voor mensen
rechten, rechtsstaat en democratie behoren daartoe. 
Maar ook burgermansfatsoen? Die laatste term is 
misschien toch een beetje gevaarlijk. Hij heeft iets 
muffigs en lijkt weinig serieus. Er zit een vleugje iro
nie in, een tikje provocatie ook. In een discussie of 
interview is het aardig om even de gedachten te prik
kelen, maar daartoe moet het dan ook beperkt blij
ven. Je ziet ook al gemakkelijk hoe over tien jaar een 
nieuwe generatie juist dàt uithangbord zal beschie
ten als symbool van alles waar men vanaf wil - zo 
ongeveer zoals het 'gewoon jezelf zijn' tegenwoordig 
wordt gezien. Krantekop in 2010: 'Jonge liberalen 
breken met belegen burgermansfatsoen van vorige 
generatie liberalen.' 

De derde discussie gaat over de vraag wie een 
taak heeft in het hooghouden van waarden. Is dat de 
individuele burger? Zijn het groepen van burgers? Of 
is het zelfs de overheid? Traditioneel waren het bin
nen het liberalisme alleen de individuele burgers. 
Aan groepsvorming, zelfs partijvorming, werd maar 
schoorvoetend meegedaan. De liberaal is beducht 
voor de heersende opinie, de knellende banden van 
het gemeenschapsgevoel en de collectieve dwang 
waardoor het individu in zijn rechten gebreideld 
wordt. Een prachtige manifestatie van deze liberale 
argwaan jegens het gemeenschapsgevoel blijft nog 
steeds On liberty ( 1859) van de filosoof John Stuart 
Milt. 

Een interessant tussenstandpunt tussen individu
alisme en gemeenschapszin lijkt mij dat de overheid 
direct morele opvattingen ondersteunt die behoren 
tot het smalle basispakket: mensenrechten, rechts
staat, democratie. En dat de overheid faciliterend 
optreedt (indirect dus) ten aanzien van organisaties 
die bredere pakketten presenteren. Dat laatste wordt 
over het algemeen gezien als een standpunt van het 
CDA. Zou de overheid Levensbeschouwelijke genoot
schappen of zelfs kerken financieel mogen steunen? 
Enerzijds nee. Het strijdt met de scheiding van kerk 
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en staat, zegt men wel. De neutraliteit van de over
heid wordt dan prijsgegeven. Anderzijds: wanneer 
die overheid het geld maar gelijkelijk verdeelt (naar 
rato van de aanhang), behandelt zij alle partijen 
gelijk. Zou de overheid nietfinancieel mogen steunen 
wat de burgers zelf aan maatschappelijke initiatieven 
ontplooien? Neutraliteit betekent dan niet langer 
onthouding, maar gelijke behandeling. Een liberale 
overheid steunt dan geen kerkelijke monocultuur, 
maar levensbeschouwelijke pluriformiteit. Dat laat
ste is niet in strijd met liberale beginselen. 

De vierde en laatste discussie gaat over de vraag 
of het liberalisme iets meer kan zijn dan een politie
ke ideologie. Heeft het liberalisme een eigen zinge
vingssysteem of is het uit de aard der zaak aangewe
zen op voeding vanuit iets anders, een godsdienst bij
voorbeeld of een wereldbeschouwing? Sommigen 
zeggen: het liberalisme is zelf geen visie op het goede 
leven. Het heeft dus een ander, volgens sommigen 
godsdienstig, kader nodig om daaruit voeding te put
ten. Om een complete wereldbeschouwing te ontwik
kelen is het liberalisme te kaal, te beperkt. Zo zou 
men kunnen betogen dat het liberalisme in Europa 
wordt geschraagd door de fundamenten van de 
Europese cultuur: humanisme en de joods-christelij
ke godsdienst. Anderen zeggen: nee, het liberalisme 
heeft die oude godsdiensten niet (meer) nodig. Ik 
pleit voor het laatste. Wie het liberalisme goed door
denkt, ziet dat daarin een eigen opvatting over het 
goede leven besloten ligt. Wie zegt dat de mens een 
wezen is dat op vrijheid is aangelegd, zegt ook dat de 
mens een wezen is met waardigheid. Voor een goed 
leven hebben we niet meer nodig. Het is zelfs een 
beetje vreemd om te zeggen dat we voor het goede 
leven hier een oriëntatie op een ander leven nodig 
zouden hebben. Ook het veelgehoorde argument dat 
de menselijke waardigheid ergens in geworteld zou 
moeten zijn, overtuigt niet. De clou is juist dat deze 
niet verder kan worden gefundeerd. De vraag: 'en 
waaruit kan die waardigheid dan weer worden afge
leid?' (vaak een opstapje voor de suggestie dat deze 
toch in de 'christelijke traditie' gefundeerd is), kan 
maar één antwoord hebben: 'die waardigheid kan 
niet verder worden gefundeerd.' Ergens houdt het op. 
Alles wat die waardigheid toch weer terugvoert op 
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iets anders (God), doet afbreuk aan die waardigheid. 
Het blijkt dan toch weer niet het ultieme fundament 
te zijn, maar het vóór-ultieme fundament, een inner
lijke tegenspraak dus. 

Nu is er nog één complicatie die ik aan de orde 
wil stellen: we hebben het hier voortdurend over een 
principieel-ethische vraag. Het gaat om de grond
slag van de moraal. Daar fietst echter een andere 
bedenking tegen het liberalisme vaak vrijmoedig 
doorheen en veroorzaakt grote chaos in de discussie: 
de louter psychologische tegenwerping dat mensen 
zonder geloof in een wrekende God niet moreel ver
antwoord zullen handelen. De bekende verzuchting 
bij Dostojevski dat 'wanneer God niet bestaat alles 
geoorloofd is', wordt dan: 'wanneer God niet 
bestaat denken de mensen dat alles geoorloofd is.' 

· Verlichte geesten als Spinoza kunnen een moraal 
zonder God proclameren en misschien hebben zij 
nog gelijk ook. Maar hoe moet het met de kleine den
kertjes onder ons? Die hebben directe, aansprekende 
sancties nodig. En dan is het idee dat wat politie en 
justitie ongestraft laat, niet aan de aandacht van de 
kosmische politieagent ontsnapt misschien een heel 
effectief idee. Bakoen in zei: als God zou bestaan, dan 
zouden we hem moeten afschaffen. Vanuit princi
pieel-ethisch oogpunt mag dat juist zijn. Maar vanuit 
politiek oogpunt heeft Voltaire gelijk: als God niet 
zou bestaan, zouden we hem moeten uitvinden. 
Althans dat is het oordeel van de realist of pessimist, 
hoe u het maar wilt zien. 

Ik blijf voorlopig optimist. Daarvoor bestaat ook 
alle reden (zei de optimist). Hele wereldrijken zijn 
gebaseerd geweest op een andere godsdienst dan de 
christelijke. Wat echter wel nodig is, is dat er een 
bezielend verband bestaat. Maar de uitgangspunten 
van de liberale ideologie (vrijheid, menselijke waar
digheid, autonomie) zijn voor mij bezielend genoeg. 
Het liberalisme is op zichzelf niet kaal of schraal, 
maar vol en groots. 

Prof.mr.dr. P.E. Cliteur is bijzonder hoogleraar filo
sofie aan de Technische Universiteit van Delft, 
redacteur van Liberaal Reveil en curator van de 
Prof.Mr. E.M. Teldersstichting. 
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Vertrouwenscrisis in de WD 
De moord door Oud op het kabinet-Drees in 1951 

Johan van Merriënboer 

De begintijd van de VVD, toen de partij meteen 
regeringsverantwoordelijkheid mocht dragen, was 
een boeiende periode. Over de te volgen koers 
bestonden bij de kopstukken van de jonge VVD 
grote meningsverschillen. Daarnaast zijn er een 
aantal parallellen aan te geven met de huidige poli
tieke situatie: liberalen en sociaal-democraten in de 
regering; de bijzondere positie van de politieke lei
der van de VVD, die de fractie blijft aanvoeren; een 
PvdA-minister-president die zich boven de partijen 
opstelt; dualistische verhoudingen. Uit dit artikel 
kan misschien nog lering worden getrokken. 

'Ik heb liever dat U ophoepelt! ' , riep VVD-fractie
voorzitter P.J. Oud tegen zijn partijgenoot en minis
ter van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker in een ver
gadering van het VVD-partijbestuur op zondagmid
dag 14 januari 1951. 1 Tien dagen later was het zover. 
De aanleiding - Nieuw-Guinea - was van onderge
schikt. belang. Enkel het resultaat telde: het eerste 
kabinet onder leiding van Drees viel. Sinds de soeve
reiniteitsoverdracht aan Indonesië in december 1949 
hadden de liberalen geen boodschap meer aan dat in 
1948 geformeerde brede-basis-kabinet waaraan 
KVP, PvdA, CHU en VVD deelnamen. Als het aan 
Oud had gelegen, was het schip veel eerder gestrand, 
maar Stikkers goodwill in VVD-kringen noopte hem 
tot voorzichtig manoeuvreren. Omstreeks december 
1950 stonden alle liberale neuzen behalve die van de 
VVD-minister in de richting die Oud wenste. Luttele 
weken later bracht hij het kabinet om zeep, met voor
bedachte rade. In dit stuk zal geprobeerd worden de 
val van dit paars omrande kabinet te analyseren aan 
de hand van Ouds means, motive and opportunity, de 
onderzoeksmethodiek van de mastermind detective 
sinds Sherlock Holmes. 

83 

Means 

Over de means kunnen we kort zijn. Oud loste het 
schot met een motie waarin hij zijn teleurstelling uit
sprak over het voornemen van het kabinet om zonder 
voorafgaand overleg met het parlement de soeve
reiniteit over Nieuw-Guinea prijs te geven. Op de 
inhoud van deze motie viel nogal wat af te dingen, 
hetgeen in de Tweede Kamer ook gebeurde (PvdA
fractievoorzitter Burger verklaarde dat het kabinet 
vanwege de Kerst simpelweg niet in staat was 
geweest de Kamer te consulteren). Oud betoogde dat 
hij het formele gelijk aan zijn kant had: de regering 
had gehandeld in strijd met de juiste constitutionele 
verhoudingen. De fractieleider van de VVD wilde 
bloed zien. Hij wist dat Stikker zich niet als enige het 
bos zou laten insturen. Hij wist ook dat zijn motie 
geen meerderheid zou halen.2 

Ouds middel leek dus ondeugdelijk totdat 
Romme, die - pacificerend - uitlegde dat teleurstel
ling nog geen afkeuring inhield, hem 'dwong' zijn 
pistool te laden. Op een vraag van de KVP-leider 
moest Oud antwoorden: 'Ja, het gaat inderdaad om 
afkeuring'. Daarop zette Stikker het wapen tegen z'n 
eigen borst: als de VVD-fractie en bloc voorstemde 
stapte hij op, en het kabinet zou hem volgen. Oud 
aarzelde geen moment en schoot. Het kabinet trok 
daarop de conclusie dat zijn basis dusdanig versmald 
was dat verder regeren niet meer mogelijk zou zijn. 
Na afloop van de crisis zou Drees in de Tweede 
Kamer verklaren: 'Twijfel over de vertrouwensbasis 
noopte te onderzoeken of er reden was een nieuw 
kabinet te vormen, ofwel of het oude kabinet geacht 
mocht worden met een voldoende politieke grond
slag te kunnen terugkeren en of de heer Stikker 
meende daarvan weer deel te kunnen uitmaken.' 3 

Het is opmerkelijk dat de minister - een van de 
oprichters van de partij in 1948 èn oud-partijvoorzit
ter - het zover heeft laten komen. Hij was namelijk 
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op de hoogte van de stemming in de VVD-fractie. 
Vertrouwend op zijn prestige, zowel nationaal als 
internationaal, heeft hij waarschijnlijk tot op het laat
ste moment gedacht dat Oud het niet zou wagen hem 
in het openbaar te desavoueren. Zijn rivaal zou het 
toch niet aandurven het land middenin de 
Koreacrisis, in het heetst van de koude oorlog, in het 
verderf te storten. Maar toen Stikker Oud vroeg z'n 
kaarten te laten zien, bleek dat de minister zèlf bluf
poker gespeeld had of de situatie verkeerd had inge
schat. 

Motive 

Het motief lag voor de hand: de VVD wilde koste 
wat kost een ander kabinet. De bewering dat de rege
ring afspraken met het parlement niet nakwam, was 
door Oud als gelegenheidsargument van stal gehaald. 
Deze formele kwestie, waarover Drees zich zó 
opwond tijdens het beslissende Nieuw-Guinea
debat, dat zijn stem ervan oversloeg (voor het eerst in 
de parlementaire geschiedenis was het debat direct te 
volgen op de radio; er bestaat nog een bandopname 
van4

), deze kwestie dus was niet meer dan de beken
de stok om te slaan. Dat kwam al naar voren toen 
Oud in laatste termijn nieuwe elementen in het debat 
bracht: het gebrek aan vertrouwen in het defensiebe
leid en het capituleren door het kabinet voor vak
hondseisen - kort daarvoor had het kabinet ingestemd 
met een algemene loonsverhoging van 5%. Deze 
noviteiten werden door Drees woedend afgedaan als 
'het schot van een vluchtende'. Na het debat zou Oud 
tegenover journalisten zelfs gezegd hebben dat hij 
inzake Nieuw-Guinea nog wel water in de wijn had 
willen doen, wanneer het kabinet maar sterk genoeg 
zou zijn geweest.5 

De VVD wilde eenvoudig niet langer de verant
woordelijkheid dragen voor het regeringsbeleid. Oud 
vreesde eind 1950 dat hij zijn eigen club enkel bij 
elkaar kon houden als hij zich fel teweer stelde tegen 
dat beleid. Partijvergaderingen hadden het voortdu
rend scherp bekritiseerd. De partijband met het kabi
net kon maar beter worden doorgesneden . Op soci
aal-economisch gebied liet de VVD al jru·enlang 
negatieve geluiden horen: tegen het collectivisme 
van de PvdA, tegen het katholieke stokpaardje van de 
wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en 
tegen de nivellerende belastingpolitiek van Lieftinck, 
de PvdA-minister van Financiën. Was de VVD in 
1948 niet enkel in het kabinet beland om de vanwe
ge de Indonesische Revolutie noodzakelijke grond
wetsherziening met tweederde meerderheid door het 
parlement te loodsen? 'De bijna magische cirkel van 
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steeds ingewikkelder chantages' (Elsevier, 27 januari 
1951) moest na de soevereiniteitsoverdracht maar 
eens doorbroken worden. Ofwel kapte de VVD met 
het kabinet en koos ze voor felle oppositie, ofwel 
sloot de partij een monsterverbond met CHU en ARP 
('de derde macht') en trapte de socialisten uit de 
regering. 

De dualistische praktijk onder Drees had tot 
1950 uitstekend gewerkt, maar daarna bleek dat de 
liberale fractie misschien te veel afstand van het 
kabinet had genomen om invloed uit te kunnen oefe
nen op het beleid, met name het sociaal-economische 
gedeelte daarvan. De verantwoordelijkheid van de 
verschillende regeringsfracties voor het beleid was 
lange tijd als het ware verscholen achter het dualis
me. Minister-president Drees typeerde zijn eerste 
ministerie bij voorkeur als een programkabinet 'Er 
lag slechts een morele binding (van de regeringsfrac
ties) in het feit dat men akkoord ging met toetreding 
van ministers uit eigen kring' , aldus Drees in zijn 
memoires.6 Dit werd door hem gekoppeld aan het 
dualistische stelsel van Thorbecke waarbij regering 
en volksvertegenwoordiging naast elkaar stonden en 
elk een eigen functie en verantwoordelijkheid had
den. Van 1948 af werd dit dualisme weer uitdrukke
lijk als fundamenteel beginsel van onze staatsinrich
ting geproclameerd.7 

Intussen wachtte Oud de kans af om zich onder
weg te ontdoen van een medestander die een lastige 
tegenstander werd. Stikker en Oud waren eigenlijk 
nooit dikke vrinden. De eerste was een man van de 
wereld die zich bij voorkeur op hoog internationaal 
niveau bewoog en neerkeek op laag bij de gronds 
gekonkel, terwijl de tweede een politiek dier was die 
graag in het parlement alle registers opentrok. Na de 
zeer felle, door Stikker veroordeelde 'roer-om' -ver
kiezingscampagne uit '48, die gericht was tegen de 
in liberale ogen veel te slappe Indonesiëpolitiek van 
het rooms-rode kabinet-Beel (1946-1948), groeiden 
de twee kopstukken langzaam maar zeker uit elkaar. 
Stikker schreef in zijn memoires: 'Na de soevereini
teitsoverdracht ging mijn contact met Oud vrijwel 
geheel verloren ( ... ) Tussen Oud en mij was het 
begrip voor elkanders moeilijkheden verdwenen; ik 
wist nooit welk standpunt hij in de kamer zou inne
men.'8 Een persoonlijke machtsstrijd speelde uitein
delijk achter de schermen mee als motief. Het is zelfs 
mogelijk dat Ouds fractiegenoten de omvang van het 
conflict tussen hem en Stikker nooit helemaal over
zien hebben. De fractie wilde het zwalkende beleid 
tegenover Indonesië afkeuren, niet meer dan dat. 
Door Oud om de tuin geleid, moest het spel worden 
afgemaakt waaraan nu eenmàal begonnen was. 
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Eigenlijk wilde men Stikker niet kwijt. Diens terug
keer in het tweede kabinet-Drees (1951-1952) wijst 
in deze richting. Het waren in die dagen overigens 
meestal linkse kranten die schreven dat de crisis 
vooral te wijten was aan de persoonlijke ambitie en 
het politieke onfatsoen van Oud. Vrij Nederland 
karakteriseerde hem bijvoorbeeld als onverantwoor
delijk opposant en formalistisch conservatief.9 Verzot 
op het politieke spel, zou Oud er alleen maar op uit 
zijn een episode toe te voegen aan Het jongste verle
den, de door hemzelf geschreven zes delen parle
mentaire geschiedenis over de periode 1918-1940 die 
kort tevoren verschenen waren. Rechtse dag- en 
weekbladen (Het Algemeen Handelsblad, Elsevier) 
en een aantal regionale kranten als het Brabants 
Nieuwsblad beoordeelden de crisis niet negatief. De 
kans bestond dat er een daadkrachtiger kabinet zou 
komen. 

Tenslotte speelde op de achtergrond mee dat een 
breuk kon leiden tot verkiezingen die de VVD waar
schijnlijk zou winnen, gezien de resultaten bij tus
sentijdse verkiezingen voor gemeenteraad Uuni 
1949) en provinciale staten (april 1950). 

Opportunity 

Er valt meer te zeggen over de vraag waarom het pre
cies op dat moment tot een kabinetscrisis kwam. 
Kort tevoren leek het nog alle kanten op te kunnen. 
Trouw meldde bijvoorbeeld op 23 januari 1951 'dat 
de Nieuw-Guinea kwestie deze week geen kabinets
crisis brengen zal' , terwijl de Maasbode een dag eer
der het scenario van de val precies voorspelde. In mei 
1950 bad Oud onder druk van zijn eigen partij al eens 
geprobeerd het kabinet ten val te brengen, maar die 
poging was mislukt. Hij had toen een motie van wan
trouwen ingediend enkel gericht tegen KVP-minister 
Van Maarseveen, de eerstverantwoordelijke voor de 
Indonesiëpolitiek. Zo hoopte Oud Stikker te sparen 
èn de oppositie in zijn partij tevreden te stellen. Maar 
Stikker bleef pal achter het regeringsbeleid staan, 
waardoor de relatie met Oud verslechterde.10 Eerder, 
in de slipstream van het ontslag van de KVP' ers 
Sassen (minister van Overzeese Gebiedsdelen) eh 
Beel (Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in 
Indonesië) op het dieptepunt van de Indonesiëcrisis, 
was het sonderen van Romme naar mogelijkheden 
het kabinet pootje te lichten op niks uitgelopen. 
Verschillende moties van wantrouwen van oppositie
leider Schouten van de Antirevolutionaire Partij 
maakten natuurlijk geen schijn van kans. Van een 
narrow escape voor het kabinet-Drees-Van Schaik" 
was enkel sprake geweest in december 1948, aan de 
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vooravond van de tweede politionele actie toen het 
kabinet, op aandringen van het PvdA-smaldeel , col
lectief ontslag vroeg aan koningin Juliana. Maar 
zelfs deze hobbel werd genomen. In de laatstge
noemde gevallen had Oud steeds op voorbeeldige 
wijze het kabinet gesteund. 

Waarom lukte het Oud in januari 1951 wèl? Was 
dat het juiste moment voor iemand die persé breken 
wilde? Het kabinet reageerde volgens de Tweede 
Kamer aanvankelijk uiterst slap op de dreiging uit 
Korea in juni 1950. Omdat begrotingen maanden 
voorbereiding vergen, sprak men in het najaar van 
1950 over cijfers die volstrekt niet strookten met de 
reaUteit. Met de bedragen die de regering voor defen
sie wilde uittrekken, leek in die gespannen interna
tionale situatie geen adequaat beleid te voeren. 
Krachtige maatregelen tegen de communistische 
dreiging bleven te lang uit en de kritiek nam alsmaar 
toe. De Troonrede was fantasieloos en mager; 'De 
regering lijkt de zware last niet aan te kunnen', 
schreef Het Parool in september 1950. Bij de alge
mene beschouwingen in november haalde Drees fel 
uit naar degenen die van een vermoeid kabinet had
den gesproken (o.a. Schouten en Oud), maar dit ver
hinderde niet dat het ongenoegen over het gebrek aan 
daadkracht zich als een olievlek verspreidde. Door 
Lieftinck te elfder ure aangekondigde bezuinigingen 
werden weliswaar gunstig onthaald, maar vormden 
toch ook weer een illustratie van een hap-snap
beleid. Tegelijkertijd kwam het land onder zware 
druk van zijn bondgenoten om eindelijk eens een 
serieuze defensie-inspanning te leveren. Sinds het 
verlies in Indonesië wachtten de Nederlandse strijd
krachten op een beslissing over inpassing in het in 
1949 opgerichte NAVO-bondgenootschap. Het duur
de erg lang voor knopen werden doorgehakt. Toen 
Eisenhower in januari 1951 poolshoogte kwam 
nemen, kwalificeerde hij de situatie met: 
'Disgusting ' . Dit oordeel lekte uit en leidde tot een 
storm van verontwaardiging.'2 

Misschien heeft Oud gegokt dat het kabinet geen 
overeenstemming zou kunnen bereiken over maatre
gelen om de consumptie af te remmen en de uitgaven 
voor bewapening sterk te verhogen. Zo'n ingrijpend 
program kon waarschijnlijk beter zonder PvdA wor
den uitgevoerd. Het was dus zaak om zo snel moge
lijk een doorbraak te forceren. Kort voor de crisis liet 
Stikker Drees weten dat wanneer Nieuw-Guinea niet 
tot een breuk zou leiden, de kwestie van de defensie 
en de verlaging van het levensniveau dat korte tijd 
later wèl zou doen. Als het al tot ongelukken kwam, 
dan had Stikker een voorkeur voor Nieuw-Guinea als 
breekpunt. Wat dat betrof stond hij op één lijn met 
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Oud. Het is wel zeker dat deze optie niet Drees' voor
keur had. De PvdA-fractie stond namelijk alléén met 
de CPN in haar opvatting dat Nieuw-Guinea eventu
eel aan Indonesië kon worden overgelaten.'3 De pre
mier verklaarde in de Kamer dat zijn kabinet in geen 
geval soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië aan de 
orde zou stellen. De kater bij links over het optreden 
van Oud was volgens Vrij Nederland mede zo groot 
omdat de PvdA haar fractie-voorzitter (M. van der 
Goes van Naters) en een prominent partijbestuurder 
(H. Vos, een van de partijcoryfeeën, bekend van het 
Plan van de Arbeid in de jaren dertig) had opgeofferd 
aan het Nieuw-Guinea-compromis. 14 Beiden weiger
den zich achter het regeringsstandpunt te stellen. 

De defensiekwestie heeft nog in meer opzichten 
gunstige voorwaarden voor Oud geschapen. Door 
alle perikelen op het ministerie van Oorlog en 
Marine kon de enige CRU-minister in het kabinet, 
W.F. Schokking, het namelijk niet bolwerken. In 
oktober 1950 moest hij het veld ruimen. Met zijn 
partijloze vervanger H.L. s' Jacob, wiens broer deel 
uitmaakte van het VVD-hoofdbestuur, nam Romme, 
de auteur intellectualis van de brede basis, geen 
genoegen: er was immers een pijler weggeslagen 
onder het vierpartijenkabinet De katholieke leider 
dreigde dat verdere versmalling van de basis het 
kabinet het vertrouwen van de KVP-fractie zou kos
ten. Oud hoefde vervolgens enkel de VVD-piloon 
maar een zet te geven of het geheel-Drees-Van 
Schaik viel om. De verhoudingen lagen dus iets 
anders dan in mei 1950, toen Oud zijn eerste poging 
had gewaagd op een moment dat de kabinetsbasis 
nog niet zo wankel was. De PvdA-fractie zou welis
waar geen traan gelaten hebben om basisversmalling, 
maar voor Romme - en toch ook wel voor minister
president Drees - was zoiets in strijd met de forma
tie-afspraak uit '48 en dus onaanvaardbaar. 

Het is moeilijk om in dit verband het ontslag van 
chef-staf Kruis te duiden. Hij werd de laan uitge
stuurd, één dag voordat het kabinet het bijltje erbij 
neer gooide. Dat leek geen toeval. Vooral de buiten
landse pers legde een directe relatie tussen de slappe 
Nederlandse defensie, de kritiek daarop van Kruis, 
diens ontslag en de kabinetscrisis. De Belgische pers, 
geciteerd door Nederlandse dagbladen, vreesde zelfs 
dat het kleingeestig-nationale gedrag van Nederland 
de Russen in de gelegenheid zou stellen hun land 
vanuit het Noorden te overrompelen. 15 De chef-staf 
had z'n eigen minister voortdurend in de wielen 
gereden, maar genoot internationaal veel prestige. 
Misschien was de samenloop toevallig, of greep het 
kabinet nog op de valreep een mogelijkheid zich van 
een plaaggeest te verlossen. Zeker is dat de positie 
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van Stikker hierdoor versterkt werd. Het buitenland 
zag nu in hèm de belangrijkste pleitbezorger van een 
krachtige Nederlandse defensie zoals Eisenhower die 
wenste. Daarom kon men tijdens de formatie van het 
nieuwe kabinet niet om hem heen. Door zijn interna
tionale netwerk en prestige scheen de minister van 
Buitenlandse Zaken verzekerd van een plaats op het 
pluche, en dat wist hij. 

Over de defensieperikelen kan verder nog gezegd 
worden dat ze weliswaar deel uitmaakten van de 
opportunity van brokkenmaker Oud, maar dat de 
kwestie tijdens de formatie een veel belangrijker rol 
ging spelen. De koningin en haar adviseurs ver
moedden aanvankelijk dat de 'Nieuw-Guinea-crisis' 
met een sisser zou aflopen. Daarom werd Stikker 
meteen belast met een informatie-opdracht - een 

· novum in de Nederlandse parlementaire geschiede
nis, afgekeken van de Belgen. Tot 28 januari 1951 
hebben Drees en Van Schaik vervolgens lijmpogin
gen ondernomen, die stukliepen op Stikker. Deze 
weigerde zijn medewerking zolang 'defensie' niet 
geregeld was conform de wensen van de 
Amerikanen. De kwestie leidde dus niet rechtstreeks 
tot de val van het kabinet, maar wel tot het niet 
opnieuw opstaan! Het kabinet-Drees-Van Schaik 
struikelde over Nieuw-Guinea op het moment dat er 
een flinke ombuiging moest plaatsvinden. Een nieuw 
commitment in de Koude Oorlog vroeg om een 
nieuw kabinet. Nadat Drees en Van Schaik misluk
ten, begon de formatie van een ander kabinet. Toen 
kwamen er onderhandelingen op gang, waarbij de 
verschillende deelnemers nieuwe elementen inbrach
ten die zij graag 'geregeld' -zagen. Toen ook traden 
verhulde tegenstellingen aan het licht. De weg terug 
leek afgesloten, hoewel het demissionaire kabinet 
nog een poging ondernam zich zelf aan te kleden met 
nieuw elan. Begin 1951 lekte namelijk het bericht uit 
dat een aantal demissionaire ministers met koorts
achtige spoed bezig was een krachtig program op te 
stellen aan de hand van een geheim ambtelijk rapport 
over de sociaal-economische situatie en de eventuele 
ruimte voor een substantiële defensie-inspanning. Op 
zaterdag 2 februari werden in de V ARA-radiorubriek 
'socialistisch commentaar' de grote lijnen van een 
urgentieprogram geschetst. Het pistoolschot van Oud 
bracht na een aantal weken dus een lawine op gang, 
waarvan de defensiekwestie deel uitmaakte. 

Er waren nog andere omstandigheden die ertoe 
bijdroegen dat Oud besloot de gok te wagen. Nieuw
Guinea, defensie en de wankele driepotige vertrou
wensbasis speelden namelijk in een periode van 
grote sociaal-economische onze.kerheid volgend op 
de Koreacrisis. De regering probeerde de lasten 
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evenredig te verdelen over werkgevers en werkne
mers - een loonsstijging van 5% als antwoord op 
koopkrachtdaling van 10% -, maar dat leverde geen 
tevreden gezichten op. 

In de positie van de verschillende politieke par
tijen tegenover de regering hadden zich in de laatste 
maanden vóór de crisis geen belangrijke veranderin
gen voorgedaan. De VVD was al langer oppositio
neel en de CHU was en bleef zeer verdeeld, terwijl 
KVP en PvdA het beleid steunden, om beurten mor
rend en tevreden. De regering dacht dat het met de 
druppel en de emmer niet meer zo'n vaart zou lopen. 
Voor de verhoudingen tussen de partijen gold onge
veer hetzelfde. In de eerste helft van 1950 hadden 
zich wèl enkele strategische wijzigingen voltrokken. 
In februari had de fractievoorzitter van de ARP in de 
Eerste Kamer, Anema, zijn partij in de richting van 
de PvdA laten kruipen: hij stak het kabinet de hand 
toe. Kort daarop lanceerde Oud zijn derde-macht
theorie (een protestants-liberaal monsterverbond van 
VVD, CHU en ARP naast de twee grote kernen van 
KVP en PvdA, ter wille van het evenwicht in de poli
tiek), maar dat had nog geen beweging bij CHU of 
ARP teweeg gebracht. 

Waar het daadwerkelijk rommelde, was binnen 
de partijen zelf. Interne onenigheid schiep als het 
ware de beste kansen voor Oud. In verschmende par
tijen woedde een richtingenstrijd en werden persoon
lijke rekeningen vereffend. De PvdA werd ver
scheurd door de Nieuw-Guinea-kwestie, de sociaal
economische politiek en persoonlijke tegenstellingen 
tussen Drees, partijvoorzitter Varrink en fractievoor
zitter Van der Goes van Naters. De laatste kreeg 
onvoldoende steun van de fractie en werd in januari 
1951 zelfs afgezet. Een grote minderheid in de partij 
was ontevreden over het in hun ogen te rechtse beleid 
en wilde in de oppositie gaan. De KVP-kamerfractie 
kwam in dezelfde periode onder vuur van behouden
de katholieken, die Rornme ervan beschuldigden aan 
de leiband van de katholieke vakbeweging te lopen. 
Rornme werd verweten dat hij alleen bij uiterste 
noodzaak zonder de socialisten wilde regeren. 
Daarnaast was er nogal wat oud zeer over de afloop 
van de Indonesische kwestie tussen Rornme en een 
deel van zijn fractie enerzijds en de 'realistische' 
katholieke ministers Van Schaik en Van Maarseveen 
(Sassens opvolger op Overzeese Gebiedsdelen) 
anderzijds. Op de verwijdering tussen de VVD'ers 
Oud en Stikker werd al gewezen. Verder leek fractie
voorzitter Tilanus de oppositie in z' n eigen CHU 
bezworen te hebben, maar de vraag was of het verzet 
niet opnieuw zou opflakkeren tegen de achtergrond 
van Nieuw-Guinea en het verdwijnen van de CH-
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inbreng (Schokking) uit het kabinet. In de ARP lag 
de politieke leiding eveneens onder vuur, niet alleen 
van Anema maar ook van een jonge generatie die 
zich van Colijns erfenis wilde ontdoen en zich kon 
verenigen met Drees ' sociaal-economische politiek. 

Uitgeregeerd, maar opgelapt 

Al met al was er in de laatste dagen van de maand 
januari 1951 volgens Oud een situatie ontstaan waar
in de politieke kaarten maar beter opnieuw gedeeld 
konden worden. 'Men voelde algemeen: er gaat iets 
gebeuren.' Het kabinet leek 'vermoeid en gekraakt in 
de tang der Indonesische en Atlantische proble
men.''6 Jacques de Kadt (publicist en op dat moment 
lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) schreef 
zelfs achteraf: 'Niet te ontkennen viel, dat we een 
zeer zwakke regering hadden, een regering die niet in 
staat was het volk bezielde leiding te geven in de zeer 
moeilijke omstandigheden waarin we ons nu een
maal bevinden.''7 Er werd al vanaf december 1950 
hard gewerkt aan een crisisprogram, maar daarover 
was in de boezem van het kabinet nog geen overeen
stemming bereikt. Dit program zou uiteindelijk de 
basis vormen waarop het kabinet Drees-II gebouwd 
werd. 

De minister-president had met formateur Van 
Schaik in augustus 1948 zijn ploeg gepresenteerd als 
een 'prograrnkabinet'. Toen Eisenhower op een van 
de hoogtepunten in de Koude Oorlog een enorme 
defensie-inspanning van Nederland eiste, was het 
niet meer dan logisch dat dit zou worden uitgevoerd 
door een kabinet met een ander etiket. Drees-Van 
Schaik was in elkaar gezet om de Indonesische kwes
tie aan te pakken. Na de soevereiniteitsoverdracht en 
de patstelling over Nieuw-Guinea was dat kabinet 
eenvoudig uitgeregeerd. En een kabinet dat uitgere
geerd is, moet de kiezers laten spreken en plaats 
maken voor een kabinet met nieuwe plannen. Drees
II had inderdaad een totaal ander karakter: het was 
geconstrueerd om een economische crisis te lijf te 
gaan en een flinke defensie-inspanning te leveren. 
Allerwege was men in het voorjaar van 1951 van 
mening dat de komende periode geen sprake zou zijn 
van business as usual, behalve misschien op de typi
sche bestuurs- en wetgevingsdepartementen. Het is 
nog maar de vraag of de belangrijke politieke knopen 
zouden zijn doorgehakt als de kabinetscrisis van 
1951 er niet was geweest. Oud heeft eigenlijk op een 
kamikaze-achtige manier geprobeerd om een voet 
tussen de deur te krijgen. Hij heeft een tactische stoot 
gegeven, zoals een biljarter die vooral wil voorko
men dat zijn tegenstander scoort. Het indirecte 
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gevolg daarvan was dat parlementaire kopstukken tij
dens een rituele (in)formatiedans gelegenheid kregen 
zich uit te spreken over urgente maatregelen. Vanuit 
democratisch oogpunt leek dat pure winst. In een tijd 
dat politici nog het best dachten te weten wat het 
volk wilde, kwam de gedachte aan een kiezersuit
spraak over de val van het kabinet en over het crisis
program blijkbaar bi_i niemand bovendrijven. 
Tenslotte kreeg Oud niet helemaal waarop hij 
gehoopt had. Er kwam een programmatisch opgelapt 
kabinet uit de bus op precies dezelfde basis als het 
vorige, de basis die Romme zo dierbaar was. 
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GERRY VAN DER LIST, ACH JEZUS, EEN INTELLECTUEEL 

De suprioriteit van de man. De dwalingen van links en het gelijk van rechts. 
Het volle Nederland. De EHBO-trommel van Jan Pronk. De verderfelijke invloed van 
Hollywood en popmuzikanten. De verrukkingen van televisie en de verschrikkingen 

van het gymnasium. Beschaafd nationalisme. Het conservatieve liberalisme van 
Sigmund Freud en de passie van Ayn Rand. Het belang van godsdienst. Oerrit Kromrij , 

Linda de Mol. Happy hookers en modale dertigers. Over al deze zaken gaat 
Ach Jezus, een intellectueel. Centraal in deze verzameling van politiek incorrecte 

beschouwingen staat de ontdekking dat volkse vooroordelen in realiteitsgehalte niet per 
se onderdoen voor de inzichten van intellectuelen, dat boerenverstand vaak te 

prefereren valt boven eruditie. 

Ach Jezus, een intellectueel, een uitgave van Prometheus, Amsterdam, is verkrijgbaar in 
de boekhandel voor .f 29,90. ISBN: 90-5333-376-2 . 
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Naar een duurzame liberale 
moraal 

C.J. Klop 

Op 11 mei organiseerde de VVD in Papendrecht 
een themadag over individualisering. Uitgangspunt 
van de discussie vormde een preadvies van de 
Teldersstichting waarin liberalen werden opgeroe
pen meer te moraliseren. In zijn inleiding op de stu
diedag toonde de christen-democraat Klop enige 
scepsis met betrekking tot de plotselinge liberale 
belangstelling voor de moraal, maar bleek tevens 
bereid een liberaal kader te schetsen waarbinnen 
deugden de hun toekomende nadruk krijgen. Voor 
Liberaal Reveil bewerkte Klop zijn voordracht. 

Een moraliserende liberale overheid? 

Liberalen moeten normen en waarden uitdragen. Dat 
is de hoofdconclusie van het preadvies en de stellin
gen die de VVD in Papendrecht besproken heeft. Die 
conclusie is opmerkelijk. Het liberalisme is immers 
ontstaan ten tijde van de godsdienstoorlogen in 
Europa, toen men en het over de visie op het goede 
leven - die in die tijd nog samenviel met de gods
dienst - niet meer eens konden worden. Ook de oor
log loste dat probleem niet op. Liberalen trokken 
daaruit de consequentie dat godsdienst en moraal 
niet in de politiek thuishoorden. De overheid dient 
normen en waarden over te laten aan de individuen 
en zij dient erop toe te zien dat individuen elkaar 
daarbij niet schaden. Dat zijn twee fundamentele 
liberale politieke beginselen. Op zichzelf vormen 
ook zij een moreel standpunt, maar het betreft een 
smalle moraal, het minimum dat nodig is om mensen 
met verschillende brede moralen in vrede te laten 
samenleven. 

En nu komt de VVD met de stelling dat liberalen 
zich toch met de normen en waarden van de bevol
king moeten bezig houden, verderreikend dan deze 
klassieke smalle moraal. Het individu moet niet 
alleen zelf kunnen bepalen hoe het wil leven, het 
moet ook zelfstandig en zelfredzaam zijn. Niet alles 
wat individuen bedenken en doen wordt dus geac-
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cepteerd. Het preadvies zegt zelfs: 'gewoon jezelf 
zijn is funest voor de ontwikkeling van een gezonde 
samenleving.' Met andere woorden: individuen die 
hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid opgeven, of 
daar afbreuk aan doen, worden afgekeurd. Dat reikt 
verder dan het schaden van anderen, het gaat hier om 
het voorkomen van schade aan zichzelf. Liberalen 
wensen dat burgerlijke normen, zoals het nakomen 
van afspraken, respect voor andermans eigendom
men, ijver, spaarzaamheid en tolerantie, worden 
gerespecteerd. 

Nu wisselen in de westerse geschiedenis perio
des van burgerlijkheid en hedonisme elkaar af met 
een regelmaat van ongeveer dertig jaar. Ed Nijpels 
benutte de hedonistische golf van de jaren '60 en 
daar was best wat voor te zeggen. De strakke sociale 
controle van de puriteinse jaren '50 kon niet in alle 
opzichten liberaal worden genoemd. Thans voelt 
Frits Bolkestein goed aan dat we weer in een puri
teinse golf zitten. Het begon met de beperkte identi
ficatieplicht om zwart rijden, voetbalvandalisme en 
fraude tegen te gaan. Minister Hirsch Ballin moest 
daarvan de libertijnse meerderheid in de Kamer nog 
moeizaam overtuigen. Sindsdien is het hard gegaan: 
de huidige regering wil de verkeersregels weer scher
per gaan handhaven, de verhuur van gewelddadige 
video's aan jeugdigen wordt tegengegaan, de ver
koop van alcohol aan zestienjarigen staat op de agen
da, de verkoop van drugs wordt beperkt, een gender
kliniek waar je het geslacht van je kind bij voorbaat 
kunt kiezen wordt verboden, gokautomaten worden 
teruggedrongen, de geweldchip in televisietoestellen 
is voorgesteld, openlijke aanbieding van pornografie 
wordt door de gemeente Amsterdam tegengegaan. 
De keuze voor burgerlijkheid is dus electoraal aan
trekkelijk. Een duurzame liberale moraal moet echter 
méér behelzen dan trendgevoeligheid. Echte moraal 
is geen gebruiksartikel dat je kunt wegwerpen als het 
geen nut meer heeft. Dat verzwakt het gezag van het 
morele appèl dat liberalen op de burgers willen doen . 
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De burgerlijk-liberale normen en waarden inspi
reren de VVD tot kritiek op de verzorgingsstaat. Het 
leven van een uitkering op kosten van de gemeen
schap als men ook in eigen onderhoud kan voorzien, 
wordt scherp afgekeurd. De daarvoor door de burgers 
op te brengen hogere belastingen en premies vormen 
een extra inspiratie voor deze kritiek. Ook bijvoor
beeld de plicht tot het dragen van een valhelm of een 
autogordel moest, hoewel zij het verlies van zelfstan
digheid en zelfredzaamheid voorkwam, in het verle
den nog worden gelegitimeerd via de omweg van het 
beslag op de collectieve uitgaven dat met invaliditeit 
gepaard gaat. De burgerlijke variant van het liberale 
ethos bewijst zich daarom pas echt als de VVD 
gedrag zou afkeuren dat tot verlies van zelfstandig
heid en zelfredzaamheid leidt, zonder dat de collec
tieve lastendruk in het geding is. Kan risico-nemend 
gedrag, zoals verslaving aan drugs, tabak, alcohol en 
gokken of niet veilig vrijen, nu op zichzelf al worden 
afgekeurd? En wat te zeggen van ouderen die hun 
vermogen wegschenken vóór zij in een verpleeghuis 
worden opgenomen en daardoor hun zelfstandigheid 
opgeven? Of van overmoedige speculatie op de 
beurs? Of van riskante investeringen door onderne
mers die tot faillissement leiden? Keurt men ook dat 
af? Of is de VVD toch wat libertijnser als het de 
overheid minder kost? Gaat het de partij echt om de 
moraal, of toch vooral om de belastingcenten? 

Het preadvies zegt: 'er is een moraliserende 
omgeving en soms een moraliserende overheid nodig 
om te voorkomen dat sommige individuen ontspo
ren.' Het kent de overheid een taak toe om ontsporin
gen te voorkomen, dat wil zeggen: te voorkomen dat 
individuen hun daadwerkelijke vrijheid en zelfstan
digheid verliezen. Die overheidstaak wordt overigens 
niet nader gespecificeerd. De vraag hoe de overheid 
normen en waarden moet beïnvloeden, wordt niet 
beantwoord. Frits Bolkestein gaf in Trouw van 27 
april jongstleden aan dat liberalen hier met een pro
bleem zitten. Omdat het liberalisme zich tot de over
heid richt, is daartoe alleen een beroep op het open
baar onderwijs mogelijk. Tegelijk realiseert hij zich 
dat de overheid (en dus ook het openbaar onderwijs) 
volgens liberalen neutraal dient te zijn. Ook de 
Grondwet schrijft voor dat het openbaar onderwijs 
geregeld dient te worden met eerbiediging van ieders 
godsdienst of levensovertuiging. Bolkestein sluit dan 
ook af met de volgende zinnen: 'Het liberalisme is 
geformuleerd in een tijdperk waarin moraal in zeke
re zin het monopolie van de kerk was. De liberaal 
had niet zozeer behoefte daar een eigen moraal 
tegenover te stellen, als wel staat en kerk te scheiden. 
Moraal was immers vanzelfsprekend. Voor het 
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hedendaagse liberalisme is het echter een grote uit
daging om een kader uit te denken waarbinnen de 
deugden de nadruk kunnen krijgen die zij verdienen.' 
Voor een dergelijk kader wil ik een voorstel doen. 

Paternalistisch overheidsoptreden 

Om te beginnen is het daartoe van belang om te 
beseffen dat de staat niet ethisch neutraal is. Als bij
voorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken met 
de politieke partijen afspreekt om sponsoring door 
het bedrijfsleven openbaar te maken, dan doet hij dat 
om de norm van integriteit te handhaven. Dat ieder 
het met deze norm eens is, doet aan het beïnvloeden
de karakter van zijn optreden niets af. Bij alles wat de 
overheid doet zijn er normatieve keuzen in het 
geding. Dat is ook niet vreemd. Alle sociale structu
ren hebben ook een cultuur. Dat geldt ook voor de 
overheid en haar optreden. Die kan beschouwd wor
den als een georganiseerd geheel van politieke en 
ambtelijke posities met bijbehorende cultureel, dus 
normatief, bepaalde rollen. De sociale en democrati
sche rechtsstaat waarover wij het in de westerse 
wereld eens zijn geworden is gefundeerd op een 
democratisch en rechtstatelijk publiek ethos. Dit 
ethos is de uitkomst van het politiek debat. Aan dit 
debat nemen verschillende politieke stromingen deel, 
die elk een eigen visie hebben op de normen en waar
den die de staat dient te handhaven. Liberalen bren
gen in dit debat hun voorkeur voor individuele vrij
heid in, sociaal-democraten benadrukken eerder de 
gelijkheid, terwijl christen-democraten willen dat de 
overheid mensen niet los ziet van de gemeenschap
pen waarin zij leven. De resultante van dit debat is 
een telkens afhankelijk van de kiezersvoorkeuren 
wisselende mix van waarden en normen. 

Via wetgeving oefent een liberale staat dus 
invloed uit op de sociale structuren van de samenle
ving en indirect op de bijbehorende normen en waar
den. Er is vrijwel geen terrein van het leven dat zich 
daaraan onttrekt. Dat komt omdat aan alle tussen
menselijke handelingen, naast ethische, economi
sche, psychologische, biologische en sociale aspec
ten altijd ook een rechtsaspect kleeft. Zelfs voor de 
deur van de echtelijke slaapkamer houdt de wetgever 
geen halt, zoals blijkt uit het feit dat verkrachting 
binnen het huwelijk door het huidige kabinet straf
baar is gesteld. Afgezien van de technische vraag of 
problematische bewijsvoering een dergelijk voor
schrift niet tot symboolwetgeving reduceert, is het 
duidelijk dat liberale politiek aldus probeert het indi
viduele vrijheidsdomein van de ~chtgenote veilig te 
stellen tegen inbreuken. Die individuele vrijheid is 
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een waarde die door het recht wordt beschermd en 
die de bijbehorende deugden bevestigt. Een zorgvul
dig op deugdbeleving afgestemde wetgeving binnen 
de rechtsstatelijke taak van de overheid is de eerste 
bouwsteen van het kader waarin deugden hun ver
diende plaats krijgen. 

Men kan dit zelfs paternalistisch noemen. Als de 
minister van Binnenlandse Zaken de bovengenoem
de afspraak met de politieke partijen tot een wettelijk 
voorschrift omvormt - en dat wil hij, blijkens zijn 
nota over de positie en de subsidiëring van de poli
tieke partijen aan de Kamer- dan schrijft Vader Staat 
de norm dwingend voor. Daar is ook niets op tegen. 
De overheid moet niet schipperen tussen paternalis
me en vrijblijvendheid, maar moet binnen zijn 
rechtsstatelijke taak normen en waarden gewoon 
afdwingen. Niets is slechter voor de beleving van 
normen en waarden dan een gedoogbeleid. Dat is de 
tweede bouwsteen van het kader waarin deugden hun 
verdiende nadruk krijgen. 

Inderdaad bevat het slothoofdstuk van geschrift 
82 van de Teldersstichting, Tussen vrijblijvendheid 
en paternalisme, behalve een paragraaf over de 
publieke moraal ook drie paragrafen over wetgeving 
('Juridische en beleidstechnische individualisering', 
'Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat' en 
'Sociaal-economische vernieuwing'). De daarin 
gedane aanbevelingen wijzen in dezelfde richting als 
het regeringsbeleid. Het Paarse kabinet dwingt indi
viduen tot een grotere zelfstandigheid en zelfred
zaamheid door hun mogelijkheden om een beroep te 
doen op de staatsgemeenschap te verminderen. 
Bovendien voert het marktverhoudingen in op terrei
nen - zoals de omroep, de sociale verzekeringen en 
de nutsbedrijven - waar het geldelijk gewin tot dus
ver niet de boventoon voeren mocht. Dat is beslist 
niet ethisch neutraal. En omdat cultuur en sociale 
structuur tot elkaar in een verhouding van wisselwer
king staan, bevestigt de overheid aldus ook de bij 
deze gewijzigde structuren horende normen en waar
den. Streven naar winst is geen taboe meer in de 
omroep. Jezelf verzekeren tegen risico's met alle 
ongelijkheden die daaruit voortvloeien is noodzake
lijk voor de burgers. Minder gelijkheid en meer vrij
heid voor de materieel sterkeren is het ethische effect 
van het huidige overheidsoptreden. 

Het is echter de vraag of de normen en waarden 
die door dit beleid van individualisering en markt
werking worden uitgelokt, wel overeenkomen met de 
door de Teldersstichting gewenste normen en waar
den van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaam
heid, fatsoen, respect voor regels, het nakomen van 
afspraken, respect voor andermans eigendommen, 
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ijver, spaarzaamheid en tolerantie. Mensen en orga
nisaties kunnen hun vrijheid en zelfstandigheid ook 
misbruiken. Een beleid van individualisering en 
marktwerking kan evenzeer leiden tot meer crimina
liteit en tot verlies van organisatie-identiteit bij 
instellingen zoals universiteiten, sociale verzekerin
gen en omroepen. Feitelijk zijn deze als neven-effect 
bestempelde gevolgen van het gevoerde beleid ook 
de aanleiding voor de VVD om zich met normen en 
waarden te gaan bezig houden. Maar zijn het wel 
neven-effecten? Zijn zij niet gewoon het gevolg van 
de beperkingen die zijn ingebouwd in een beleids
matige voorkeur voor marktwerking en individuali
sering en een afkeer van beleidsinstrumenten, die 
recht kunnen doen aan de onderscheiden normen en 
waarden die in de verschillende sectoren van de 
samenleving moeten kunnen worden beleefd en aan 
het relationele karakter van de mens? 1 Voor die stel
ling is zeker wat te zeggen. Werd bijvoorbeeld de 
zorg van de minister van Binnenlandse Zaken voor 
de integriteit van de politieke partijen niet vóórafge
gaan door zijn eigen wens om politieke partijen méér 
te laten sponsoren? En werd het pleidooi voor de 
geweldchip in televisietoestellen niet voorafgegaan 
door de toelating van commerciële omroep in ons 
land? 

Directe beïnvloeding van normen en waarden 

De spanning tussen de beleidsvoorkeuren en de 
gevolgen daarvan voor de normen en waarden leidt 
ertoe dat een burgerlijk-liberale politiek wellicht nog 
méér behoefte heeft aan directe beïnvloeding van de 
normen en waarden dan een christen-democratische. 
Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden, met 
een oplopende mate van inschakeling van de over
heid en dus afnemende mate van smalle moraal: 
(1) De eerste mogelijkheid is dat de politieke partij 
en haar leidende politici zelf een moreel appèl doen 
op de bevolking. De overheid zelf wordt daarbij nog 
niet ingeschakeld. De Teldersstichting bepleit dit en 
de VVD is daar behoorlijk mee bezig, maar men acht 
dit kennelijk onvoldoende effectief. 
(2) Ook bij de tweede mogelijkheid, vertrouwen op 
andere private organisaties, wordt de overheid nog 
niet ingeschakeld. Zo is er bijvoorbeeld verwant
schap tussen de genoemde burgerlijke normen en 
voorschriften uit de Bijbel. In het gewenste respect 
voor andermans eigendom herkent men de geboden 
'Gij zult niet stelen' en 'Gij zult niet begeren', terwijl 
het nakomen van afspraken wordt gevorderd door het 
gebod 'Gij zult geen vals getuigenis spreken jegens 
uw naaste' en het voorschrift 'Uw ja zij uw ja'. 
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Daarom zou de VVD voor het uitdragen van deze 
normen kunnen vertrouwen op de kerken, waar 
immers de helft van de bevolking bij aangesloten is. 
Er is iets minder verwantschap met de opvattingen 
van het Humanistisch Verbond, dat zich in de strijd 
tussen libertinisme en burgerlijkheid niet wil uitspre
ken. Bij delen van het Verbond ligt echter wel steun 
voor de liberale moraal. Ook in delen van de Islam -
de boeiende discussie tussen prof. Mohammed 
Arkoun en Frits Bolkestein bewijst het - het 
Hindoeïsme en het Jodendom is die steun te vinden. 
Het vertrouwen op zulke geestelijke bronnen geeft in 
elk geval een diepere verankering aan de beleving 
van normen en waarden dan electorale trendgevoe
ligheid en versterkt het gezag van het morele appèl. 

In het beginselprogram van de VVD heeft in het 
verleden terecht een verwijzing naar zulke bronnen 
gestaan. De studie van de Teldersstichting neemt 
daarvan veel te gemakkelijk afstand. Daarbij wreekt 
zich dat in deze studie eigenlijk geen literatuur en 
expertise is verwerkt over de wijze waarop normen 
en waarden tot stand komen en worden gehandhaafd. 
Men volstaat met de bezweringsformule dat dit voor
al 'spontaan' dient te gebeuren. Gemeenschappelijke 
waarden kan men inderdaad niet creeëren, maar zij 
hebben wel met zin-ervaring te maken. Die ervaring 
komt niet spontaan. Mensen beleven zin als zij zoge
naamde contrastervaringen kunnen interpreteren in 
termen van een verhaal of een traditie. 2 Con
trastervaringen doe je op in situaties waarin je indrin
gend met goed en kwaad wordt geconfronteerd. Als 
mensen zich daarvan bewust worden, krijgen zij 
ofwel gevoelens van machteloosheid en cynisme 
ofwel zij beseffen dat een andere cultuur nodig is. 
Het hangt er maar vanaf in het kader van welk ver
haal of welke traditie men deze ervaring interpre
teert. Zulke verhalen en tradities worden aangeboden 
door het christendom en het humanisme, maar ook 
door het hedonisme, New Age en het religieus of 
etnisch fundamentalisme. Wie te veel vertrouwt op 
spontane processen voor wat de normen en waarden 
betreft en tegelijk overal de marktwerking en de indi
vidualisering laat oprukken, zou weleens het deksel 
van het fundamentalisme op de neus kunnen krijgen. 
Beter is het daarom de private organisaties die tot de 
gewenste normen en waarden kunnen bijdragen posi
tief te bejegenen. Zo een bejegening blijkt bijvoor
beeld niet uit de recent door de VVD-Tweede
Kamerfractie in de Arbeidstijden- en de Winkel
sluitingswet bewerkstelligde opoffering van de ge
meenschappelijke vrije zondag, waardoor in de toe
komst de christelijke gemeente niet meer voltallig op 
zondag bijeen kan komen. 
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(3) Een derde mogelijkheid is een overheidsbeleid 
dat deze verschillende private organisaties die nor
men en waarden uitdragen, in de gelegenheid stelt 
om zich met inachtneming van eisen van deugdelijk
heid in onderwijs, omroep en sociaal-cultureel werk 
te manifesteren als men daar op eigen kracht niet vol
doende toe in staat is. Deze mogelijkheid is liberaal 
omdat alle organisaties gelijk worden behandeld; in 
die zin behoudt de overheid haar neutraliteit. Deze 
mogelijkheid is niet in strijd met de liberale voorkeur 
voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis met pri
vate organisaties, omdat het criterium voor over
heidssteun gelegd wordt bij de aanvulling op datgene 
waar men op eigen kracht toe in staat is. Daarom is 
er geen sprake van het 'baas in eigen huis en het huis 
op kosten van de gemeenschap'. Tegelijk wordt 
·voorkomen dat deze organisaties aan gezag inboeten 
omdat zij zich in dienst moeten stellen van reclame
doeleinden, zonder welke een kwalitatief verant
woorde maatschappelijke manifestering tegenwoor
dig nauwelijks meer mogelijk is. Mits de regelingen 
open zijn voor nieuwe toetreders en afvloeiing van 
oude, hoeft voor verstarrende werking van dit over
heidsoptreden niet te worden gevreesd. Men komt 
hierbij wel voor de vraag te staan welke organisaties 
wel en welke niet kunnen worden gefaciliteerd, maar 
die vraag is in de praktijk van het onderwijs- en 
omroepbeleid beleidstechnisch hanteerbaar gemaakt, 
zonder in extremiteiten te vervallen. 

Deze derde mogelijkheid geeft daarom een 
modern antwoord op de constatering van Bolkestein 
in Trouw dat het liberalisme in een fundamenteel 
andere situatie verkeert dan ten tijde van Adam 
Smith, toen de moraal vanzelfsprekend was. Ook in 
de internationale literatuur wordt dit naar voren 
gebracht.3 Lib~rale cultuurpolitiek kan hier een opti
mum aangrijpen dat ligt tussen volledige veralge
menisering en volledige verzuiling. Beide zijn niet in 
het belang van een duurzame liberale moraal. 
(4) De vierde mogelijkheid houdt in dat de overheid 
ook zelf bepaalde normen en waarden uitdraagt via 
de openbare school en een nationale omroep. De 
onderwijswet schreef in de vorige eeuw voor dat het 
onderwijs moest opvoeden tot christelijke en maat
schappelijke deugden. Mevrouw Schouwenaaf
Franssen noemde dit in een feestbundel voor Oud 
nog 'een klassieke formule, waarin elke generatie 
zich thuis kan voelen' .4 Gezien de groei van het alge
meen-bijzonder onderwijs, van de commerciële 
omroep èn gezien de intrede in ons land van andere 
religies en levensovertuigingen dan het christendom 
en het humanisme lijkt het mij eci}ter geen effectieve 
weg meer. Een nationale school en . een nationale 
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omroep zullen maar een beperkte reikwijdte en 
draagvlak hebben in de Nederlandse cultuur omst
reeks het jaar 2000. 

De derde bouwsteen voor liberale cultuurpolitiek 
ligt dan ook behalve in het morele appèl dat liberale 
politici uiteraard zullen doen, in een actieve facilite
ring door de liberale overheid op voet van gelijkheid 
en in aanvulling op de eigen mogelijkheden van de 
verschillende private organisaties die normen en 
waarden uitdragen. Het is een zinvol antwoord op het 
morele probleem van het liberalisme dat zich niet 
neerlegt bij vrijblijvendheid en evenmin kiest voor 
staatspatemalisme. Verdere juridische individualise
ring gekoppeld aan een moreel appèl door politici, 
zoals de Teldersstichting bepleit, is daartoe niet 
genoeg. Als de VVD het daarbij laat, dan zullen min
der tolerante geestelijke krachten de macht willen 

grijpen. Tot schade van de liberale moraal. 

Noten 

I. Uitvoeriger daarover mijn 'Het li berale maatschappijbeeld gezien door een 
chri sten-democraat', in : Liberaal Reveil, februari 1995, pp. 24-3 1. 

2. Bijvoorbeeld L. Stoker, Is vragen naar zin, vragen naar God? (Zoetermeer, 
1993) behandelt deze wijze waarop cultuurvonning tol stand komt. 

3. A. Guunan, 'Comrnunitarian critics of liberalism', in: Philosophy and Pub/ie 
A.ffairs, 1985, Vol. 14, no. 3, pp. 308-322; W. Kyrnlicka, ' Liberal individu
alisrn and liberal neutrality, in: Ethics, 1989, Vol. 99, pp. 883-905 ; M . Walzer, 
'The cornrnunitarian critique of liberalisrn ', in: Politica! Theory, 1990, Vol. 
18, no. I , pp. 6-23 . 

4. J .F. Schouwenaar-Franssen, 'Over opvoeding en onderwijs', in : Liberale 
gedachten. Een bundel opstellen aangeboden aan profmr. P.J. Oud ter gele
genheid van zijn 75ste verjaardag, Rouerdarn , z.j. , p. 228 . 

Dr. C.J. Klop is plaatsvervangend directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Binnenkort verschijnt 
Geschrift 84 van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting 

NATIONAAL BELANG 

Over de bruikbaarheid van het begrip voor een liberaal buitenlands beleid 

Naar aanleiding van de oproep van VVD-leider Bolkestein aan het kabinet om te knokken voor 
het Nederlandse belang en de daarop volgende discussie, besteedde minister van Buitenlandse 

Zaken Van Mierlo in zijn nota over de Herijking van het buitenlands beleid enkele passages 
aan het begrip nationaal belang. Van Mierlo wil vooral opkomen voor het nationaal belang in 

'brede' zin. Zowat alles valt daaronder: het hameren op de mensenrechten, het verstrekken van 
ontwikkelingshulp, het streven naar een internationale rechtsorde, et cetera. 
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In het nieuwste Teldersgeschrift Nationaal belang gaat drs. P.G.C. van Schie 
(wetenschappelijk medewerker van de Teldersstichting) na of het begrip 'nationaal belang' 

richting kan geven aan het buitenlands beleid en of het verenigbaar is met het liberale gedach
tegoed. Na tot positieve antwoorden te zijn gekomen, houdt de auteur een pleidooi voor een 

zuivere, strikt afgebakende begripsomschrijving. Alleen dàn kunnen met behulp van het begrip 
prioriteiten worden gesteld in het buitenlands beleid. Van Schie stelt dat het nationaal belang 

het voornaamste richtsnoer voor het Nederlandse buitenlands beleid zou moeten zijn, en vindt 
dat als het in botsing komt met andere doelstellingen, het nationaal belang voorop moet staan. 

U kunt het rapport bestellen door f 20,00 over te maken op giro 33.49.769 t.n.v. de Prof.Mr. 
B.M. Teldersstichting te Den Haag, onder vermelding van 'geschrift 84'. 
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Een verenigd en ook sterk 
Europa is een Nederlands 

. belang 

H.R. Nord 

De Intergouvernementele Conferentie (IGC) ter 
herziening van het Verdrag van de Europese Unie is 
op 29 maart I996 te Turijn van start gegaan. De 
IGC zal, als alles volgens schema verloopt, in het 
voorjaar van 1997 onder Nederlands Voorzitter
schap in Amsterdam worden afgesloten. Aan de 
vooravond van het Nederlands Voorzitterschap en 
de afsluiting van de IGC lijkt het goed nog eens vast 
te stellen dat een doeltreffende werking van de 
Europese Unie - zowel op financieel-economisch 
terrein als op terreinen die het Europa van de bur
ger betreffen - een bij uitstek Nederlandse belang is 
en tevens in overeenstemming is met een liberale 
benadering. Daarin past veeleer een positief-kriti
sche dan een sceptische opstelling ten opzichte van 
de Europese integratie. In de Nederlandse politiek
en niet in het minst binnen het liberale segment 
ervan - is een discussie ontbrand over de toekomst 
van de Europese Unie. Om die discussie inzichtelij
ker te maken, wordt in deze bijdrage een beeld gege
ven van de werkelijk ingenomen stellingen, op basis 
van letterlijk weergegeven citaten. Wellicht kan dat 
leiden tot een zo zakelijk mqgelijke voortzetting van 
de gedachtenwisseling. 

Europese integratie 

De Europese integratie is geen doel op zichzelf. Zij 
is een proces dat de afgelopen vijftig jaar vrede tus
sen de lidstaten heeft bewerkstelligd, terwijl in onze 
directe omgeving nog steeds oorlogshandelingen 
plaatsvinden tussen volkeren op grond van ras, gods
dienst, economische naijver en historie. Het 
Europese integratieproces is uniek, en zijn unieke 
karakter is gelegen in het scheppen van een eigen 
rechtsorde. Bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en 
rechtspraak zijn opgedragen aan gezamenlijke instel
lingen, wier besluiten bindende kracht hebben in de 
interne rechtsorde van de lidstaten. Deze formule 
was, is en blijft de sleutel tot het succes van het inte-
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gratieproces. Zij bevat tevens de dynamiek voor ver
dere ontwikkeling, met name ten aanzien van de 
democratische legitimatie en de rechtspositie van de 
Europese burgers. 

De uit dit proces resulterende mengvormen van 
supra-nationale en intergouvernementele bevoegd
heidsoitoefening garanderen dat ook daar waar 
'Europa' bevoegd is, de eigen zeggenschap van de 
lidstaten zeer groot blijft. Waar geen communautari
sering heeft plaatsgevonden, blijft de zelfstandigheid 
van de lidstaten onaangetast. Europa mag zich alleen 
bemoeien met zaken die het door de lidstaten uit
drukkelijk zijn toegewezen. Ten overvloede is dit 
'subsidiariteitsprincipe' expliciet in het Verdrag van 
Maastricht opgenomen, omdat dat toen politiek-tac
tisch nuttig leek. In elk geval is het duidelijk dat in 
een Unie van momenteel vijftien Janden en 370 mil
joen mensen tussen de Noordkaap en de Middel
landse Zee, met een centraal apparaat dat miniem is 
vergeleken bij die van de individuele lidstaten, de 
nationale culturen zich niet bedreigd behoeven te 
voelen. 

De onderlinge handel, solidariteit tussen rijke en 
arme gebieden en het recht van vrije vestiging heb
ben onze welvaart met sprongen doen toenemen. 
Europa is de kurk waar de Nederlandse economie op 
drijft. De helft van ons nationaal inkomen is afkom
stig uit de export. Geen andere lidstaat haalt een zo 
ongeëvenaard voordeel uit de Interne Markt, de 
zogenaamde eerste pijler van het Verdrag van 
Maastricht. Wij verkopen het merendeel van onze 
produktie, tachtig procent van de export, binnen de 
Europese Unie. Het wegvallen van de binnengrenzen 
heeft een vrij verkeer van goederen, diensten, burgers 
en kapitaal zonder verdere formaliteiten mogelijk 
gemaakt. Dit heeft schaalvoordelen gebracht en er 
heeft een harmonisatie van normen en prodokten 
plaatsgevonden. 

Naast de vele voordelen van. het wegvallen van 
de binnengrenzen zijn er ook nadelen. De internatio-
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nale grensoverschrijdende criminaliteit en fraude 
worden minder controleerbaar. De EU heeft zich 
hiertegen willen wapenen door een verdere samen
werking op het gebied van Justitie en Politie. Die 
samenwerking, de zogenaamde derde pijler van het 
Verdrag van Maastricht, is nog niet voldoende van de 
grond gekomen en moet verder worden verstevigd. 
Juist dit terrein vraagt steeds meer om een krachtda
dig optreden op het niveau van de Unie. Als tegen
wicht dient ook de rechtsbescherming in die derde 
pijler goed geregeld te worden. Daarnaast is het goed 
na te denken over de verbetering van de samenwer
king op het gebied van het gemeenschappelijk bui
tenlands en veiligheidsbeleid - de zogenaamde twee
de pijler van het Verdrag van Maastricht - dat nog 
grotendeels in de kinderschoenen staat en de EU nog 
niet in staat stelt om de vrede in de regio te bevorde
ren. Eenheid in het optreden van de Unie naar buiten 
ontbreekt veelal. Wil de Europese Unie als een 
geloofwaardige partner op wereldniveau meedraaien, 
dan is het noodzakelijk dat ze niet alleen economisch 
maar ook politiek doelmatig en daadkrachtig kan 
optreden. Dit vereist een versoepeling en vereenvou
diging van de besluitvorming. 

Het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) 

Over de noodzaak van een daadkrachtige Europese 
Unie op het gebied van buitenlands beleid en veilig
heidsbeleid is een ieder binnen de VVD het eens. 
Toch is er sprake van meningsverschillen als het gaat 
om de besluitvormingsprocedures. Voorop staat dat 
er geen verschillen zijn als het gaat om belangrijke 
besluiten zoals het zenden van Nederlandse troepen 
voor interventies namens de Europese Unie. Dit is 
een zaak van de lidstaten zelf, niet van de Europese 
Unie. 

De Nederlandse regering is voor een verruiming 
van de meerderheidsbesluitvorming waarbij mogelij
ke varianten nader bepaald kunnen worden .1 'Het 
externe beleid van de Unie: maximale versterking 
van daadkracht zonder aantasting van de positie van 
kleine landen. Hiertoe moeten reeds bestaande 
mogelijkheden in de tweede pijler voor besluitvor
ming bij gekwalificeerde meerderheid en initiatief
recht van de Commissie beter worden benut en zo 
mogelijk uitgebreid. ' 2 In de notitie VVD en IGC van 
9 oktober 1995 - die is geschreven ten behoeve van 
de VVD-fracties in de Tweede Kamer, de Eerste 
Kamer en het Europees Parlement - wordt gesproken 
over de mogelijkheid van niet-blokkerende onthou
ding of besluitvorming bij grootst mogelijke meer-
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derheid (consensus-minus-één). 
Het ELDR-Congres- dat van 5 tot 7 juli 1995 in 

Stockholm werd gehouden - geeft in de slotresolutie 
ook blijk van de noodzaak van besluitvorming bij 
gekwalificeerde meerderheid om te komen tot een 
Gemeenschappelijk optreden. Lidstaten mogen ech
ter niet worden verplicht aan een Gemeenschappelijk 
optreden deel te nemen. De niet-deelnemende lidsta
ten mogen de overige lidstaten niet verhinderen wel 
actie te ondernemen.3 In het jaarverslag van de VVD 
over 1995 staat: 'Het hoogtepunt van de Europese 
VVD-activiteiten was het ELDR-congres te 
Stockholm (. .. ) Uiteindelijk is in Stockholm een voor 
de VVD als partij aanvaardbare resolutie aangeno
men.'4 

De VVD-Eerste-Kamerfractie noemde tijdens 
het plenaire debat inzake Europa op 6 maart 1996 
een verstarring als gevolg van het unanimiteitsbegin
sel het grootste probleem voor de toekomst. De 
Europa-woordvoerder van de VVD in de Eerste 
Kamer- dr. W.F. van Eekelen- zei vervolgens: 'Het 
kan niet zo zijn dat een of enkele leden alles tegen
houden wanneer een grote meerderheid dat wenst. 
Maastricht bevat reeds het beginsel van constructie
ve onthouding, maar daar is niets van terecht geko
men. Wij voelen ook niets voor formalisering van 
"consensus minus één" want dat leidt tot politiek 
ongewenste "ganging-up" tegen één land. Dan is het 
beter te bepalen dat een tegenstemmer niet mee hoeft 
te werken aan de uitvoering van het betrokken 
besluit.' 

Tijdens het IGC-debat op 27 maart 1996 in de 
Tweede Kamer sprak de VVD-Tweede-Kamerfractie 
zich uit tegen meerderheidsbesluitvorming. 'Het gaat 
hier om zaken die direct raken aan onze volkenrech
telijke souvereiniteit en juist voor kleinere landen als 
België en Nederland is unanimiteit ten aanzien van 
de buitenlandse politiek van groot belang' luidt de 
inbreng van de VVD-Tweede-Kamerfractie. Deze 
lijkt hiermee terug te komen op het eerder namens 
haar geuite standpunt in het algemeen overleg van 15 
juni 1995: 'Bij vaststelling van een gemeenschappe
lijk optreden in het kader van het GBVB, biedt 
besluitvorming op basis van consensus-minus-één de 
mogelijkheid om een notoire dwarsligger/chanteur te 
elimineren. Dit komt de slagvaardigheid van het 
GBVB ten goede.' 

De standpunten van de regering, de VVD-Eerste
Kamerfractie en de ELDR-partij stemmen - met 
nuances - overeen met dat van de ELDR-fractie in 
het Europees Parlement. Alleen de Tweede
Kamerfractie lijkt elke meerderheidsstemming cate
gorisch af te wijzen. 
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Justitie en Binnenlandse Zaken (JUBI) 

De burgers van de Unie hebben een steeds grotere 
behoefte aan veiligheid waar de afzonderlijke lidsta
ten niet aan kunnen voldoen. Het wegvallen van de 
binnengrenzen vereist gezamenlijke maatregelen om 
de burgers beter te beschermen tegen terrorisme, 
internationale misdaad en handel in verdovende mid
delen. Daarnaast is een gezamenlijk immigratie- en 
asielbeleid van groot belang zodat in heel Europa 
dezelfde toelatingsnormen gehanteerd kunnen wor
den en een billijke verdeling van de inspanningen 
van de lidstaten op dit terrein tot stand komt. 

Het kabinet stelt dat op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken: 
- de rol van het Hof, van de Commissie en van het 

Europees Parlement versterkt moet worden; 
- de mogelijkheden voor een EG-aanpak van 

visum- en asielbeleid verruimd moeten worden; 
het Schengen-acquis in de Unie moet worden 
opgenomen; 

- en de drempel van de 'passerelle' verlaagd moet 
worden, dat wil zeggen vergemakkelijking van de 
wijze waarop lUBI-terreinen kunnen worden 
overgeheveld naar de EU-rechtsorde. 5 

In de notitie VVD en IGC wordt gepleit voor: 
uitbreiding van het initiatiefrecht van de 
Commissie (KJ, lid 6- 9); 

- opneming bevoegdheid rechtsmacht Hof van 
Justitie (interstatelijke geschillen en prejudi
cieel); 
beperkte communautarisering (asielbeleid, visa, 
Schengen-acquis ); 

- drempelverlaging Passerelle (K9). 
Tijdens het IGC-debat op 27 maart 1996 in de 

Tweede Kamer gaf de VVD-Tweede-Kamerfractie 
aan: 'De VVD is voorstander van maximaal mogelij
ke harmonisatie en samenwerking, maar op enkele 
uitzonderingen na, niet van een communautaire aan
pak. Asiel- en visumbeleid; criminaliteitsbestrijding 
en drugsbeleid moeten zo veel mogelijk Europees 
worden aangepakt, maar behoren net als de buiten
landse politiek tot beleid nationale staten.' Ook dit 
lijkt een wat andere benadering dan die welke eerder 
bij herhaling namens deze fractie is geuit. Zo stelde 
de woordvoerder van de VVD-fractie in het 
Schengen-debat van 17 juni 1992, dat was het toen
malig Kamerlid mr. J.G.C. Wiebenga: 'De VVD frac
tie en anderen gaven er de voorkeur aan de samen
werking op de terreinen justitie, politie en asielbeleid 
communautair te regelen.' 

De VVD-Eerste-Kamerfractie sprak zich tijdens 
het plenaire debat over Europa op 5 maart 1996 uit 
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voor toenemende communautarisering: 'De samen
werking op Justitie en Binnenlandse Zaken gebied 
loopt notoir slecht, terwijl criminaliteit en veiligheid 
op straat toch voor de meeste burgers prioritaire zor
gen zijn geworden. Wij zouden bereid zijn het visum, 
asiel- en immigratiebeleid te communautariseren. 
Wat Europol betreft steunen wij de regering bij het 
verkrijgen van rechtsmacht van het Hof van Justitie.' 

In de IGC-voorstellen van de ELDR-fractie van 
april 1996 staat: 

'De Gemeenschap moet met onmiddellijke ingang 
de bevoegdheid verkrijgen om beslissingen te 
nemen op het gebied van asielverlening, grens
verkeer aan de buitengrenzen van de Unie en het 
uitoefenen van controle daarop, immigratiebe
leid, beleid met betrekking tot niet Unieburgers en 
de drugshandel; 
er moet een bindend tijdschema bij het Verdrag 
worden gevoegd om de overheden te verplichten 
tot het maken van vorderingen op dit gebied.' 
In het Benelux-memorandum staat: 

'De communautaire aanpak biedt duidelijke voorde
len met betrekking tot de doelmatigheid van de 
besluitvorming, het bindend karakter van de beslui
ten en het democratisch en juridisch toezicht. Het is 
daarom nodig de beleidsterreinen te identificeren, 
die beter in de eerste pijler thuishoren dan in de 
derde pijler. Dit geldt voor de terreinen die samen
hangen met het vrij personenverkeer en het immigra
tiebeleid, dat wil zeggen in het bijzonder asiel- en 
visumbeleid. Op deze terreinen moet de Unie tevens 
worden voorzien van duidelijke doelstellingen, en 
van een tijdpad om ze te verwezenlijken. ( ... ) Voor 
een aantal andere beleidsonderdelen, met name die 
op strafrechtelijk en politieel gebied, zoals de bestrij
ding van criminaliteit en drugshandel, biedt de derde 
pijler voorlopig een kader voor samenwerking (. . .) 
Er zal moeten worden onderzocht voor welke terrei
nen besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid, 
danwel bij een "consensus-minus-variant" plaats 
kan vinden. '6 

Uit de hiervoor genoemde standpunten blijkt dat 
er overeenstemming bestaat over de noodzaak van 
communautarisering van bepaalde terreinen, die nu 
vallen onder de' Derde Pijler van het Verdrag van 
Maastricht. Daarnaast bestaat er overeenstemming 
over een gezamenlijke aanpak ten aanzien van de 
internationale criminaliteit, handel in verdovende 
middelen en terrorisme. De VVD-fractie in de 
Tweede Kamer spreekt zich als enige niet duidelijk 
uit voor communautarisering. In dezen staat ze dan 
ook alleen. 
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Een doeltreffende en democratische Europese 
Unie 

Een goed functionerende Europese Unie is voor 
Nederland van levensbelang. Zonder een gezagheb
bende EU vallen de lidstaten a1 snel terug in oude 
gewoonten als marktbescherming en regelzucht. De 
Unie kan daar a11een doeltreffend tegen optreden als 
haar instellingen goed functioneren. Een politiek 
zwakke Europese Unie is ook economisch zwak. 
Daarom is de komende Intergouvernementele 
Conferentie van groot belang. Op de IGC moet de 
Europese Unie in staat worden gesteld te doen wat in 
Maastricht is afgesproken: een doeltreffend politie
en justitiebeleid voeren, en een krachtiger buiten
lands beleid. De unanimiteitsregelligt als een molen
steen om de nek van de Europese Unie. De institu
tionele structuur van de EU dient aangepast te wor
den opdat niet meer één van de Lidstaten alle ande
ren kan verhinderen gezamenlijke politieke doelstel
lingen ten uitvoer te brengen. De situatie wordt 
alleen maar moeilijker naarmate meer landen toetre
den tot de Unie. Deze toetreding - indien verant
woord uitgevoerd - is van essentieel belang om de 
politieke stabiliteit in ons werelddeel in stand te hou
den. Een inperking van de unanimiteitsregel moet 
om die reden nagestreefd worden. 

Als het gaat om de besluitvorming, is het realis
tisch een onderscheid te maken tussen de tweede en 
de derde pijler. De tweede pijler betreft het buiten
lands beleid. Het gaat hierbij vooral om beleidsuit
voering. Het zal moeilijk en wellicht ook minder 
gewenst zijn om de intergouvernementele besluitvor
mingsopzet te verlaten. Dit betekent overigens weer 
niet, dat de verlammende werking van het veto 
geheel intact dient te blijven; integendeel. De derde 
pijler betreft criminaliteitsbestrijding en immjgratie
beleid. Hier is harmonisatie van wetgeving van het 
grootste belang. Bovendien betreft het hier onder
werpen waar de burgers zeer bij betrokken zijn. De 
derde pijler leent zich derhalve bepaald wel voor een 
grotere communautarisering, met inbegrip van de 
betrokkenheid van het Hof van Justitie en het 
Europees Parlement. Deze betere justitiële en demo
cratische controle past in de VVD-benadering van de 
rechtsstaat en vloeit ook voort uit onze verkiezings
programma's. 

De te volgen strategie 

In de notitie VVD en IGC wordt ingegaan op de ont
wikkeling van het politieke krachtenveld met het oog 
op de fundamentele beslissingen waar de Europese 
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Unie de komende jaren voor staat. Genoemd worden 
zaken als de Intergouvernementele Conferentie, de 
heroverweging van de financiën en het ingaan van de 
derde fase van de Europese Monetaire Unie. De noti
tie bepleit een coalitie aan te gaan met Groot
Brittannië, Duitsland en de Scandinavi sche landen. 
Dit lijkt op sommige terreinen zinvol , zoal s bijvoor
beeld met betrekking tot de komende heroverwegin
gen van de structuurfondsen en het Eigen Middelen 
Besluit. Met betrekking tot essentiële zaken echter 
als de IGC en de EMU neemt het Verenigd 
Koninkrijk een standpunt in dat vrijwel geheel van 
het Nederlandse afwijkt. Een systematisch aanleunen 
tegen dat land zou dan ook de indruk kunnen wekkén 
dat Nederland zijn communautaire instelling afzwakt 
en evenals Groot-Brittannië de eerste pijler wil gaan 
ontmantelen. Een pragmatische Nederlandse opstel
ling, waarbij afhankelijk van het dossier ad-hoc
coalities worden nagestreefd, lijkt beter. Zulks zou in 
elk geval voortdurend met België en Luxemburg 
moeten worden gecoördineerd, teneinde als Benelux
landen een goede sleutelpositie op te bouwen waar 
dat mogelijk is. 

Slot 

Al met al lijkt mij het bovenstaande een reeks goede 
redenen op te leveren om het eens te zijn met de 
woorden die de ELDR-fractievoorzitter drs. G.M. de 
Vries uitsprak op de algemene ledenvergadering van 
de VVD op 20 april1996: 'De VVD is een partij met 
oog voor het landsbelang. Het belang van Nederland 
vereist een politiek sterk Europa. De VVD is een par
tij die de discussie niet schuwt en die hecht aan poli
tieke duidelijkheid. Er moet ruimte zijn voor accent
verschmen - ook over Europa. Maar in de VVD is 
geen ruimte voor goedkoop Eurocynisme.' 

Noten 

I. Notitie IOC, Tweede Kamer, vergaderjaar 1995 - 1996, 24 609, nr. I, p. 9, 9 
februari 1996. 

2. Notitie IOC, p. 7 
3. ELDR congres Stockholm (5 -7 juli 1995), p. 4 van de slotresolutie 'Putting 

Citi zens First'. 
4 VVD Jaarverslag 1995, uitgave Hoofdbestuur VVD, p. 8 1. 
5. IOC-nota, Tweede Kamer, vergaderjaar 1995- 1996, 24 609, nr. I, d.d. 9 

februari 1996, p. 9. 
6. Benelux-memorandum, p. 9. 

Mr. H.R. Nord is oud-lid van het Europees 
Parlement, oud-secretaris-generaal van die instel
ling en erelid van de VVD. 
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Sociale zekerheid: bijverdienen 
boven bijverzekeren 
Erwin Bouma, Jan-Jaap Heij, Theo Korthals Altes, Erik Jan Schuringa 

Het idee van het zogenaamde basisstelsel in de 
sociale zekerheid past goed in de liberale traditie 
van zelfredzaamheid van burgers en beperking van 
de invloed van de overheid. In de praktijk heeft dit 
stelsel echter weinig gunstige gevolgen: het doet de 
kosten niet dalen en werkt evenmin activerend. 
Voorkeur verdient de invoering van een negatieve 
inkomstenbelasting, een vaste aftrek in de inkom
stenbelasting die aan alle werkenden en werkzoe
kenden ten goede komt. 

Problemen in de sociale zekerheid 

Het kabinet ziet af van de fundamentele discussie 
over de sociale zekerheid die volgens het regeerak
koord bij de begratingsvoorbereiding van 1997 
(ofwel dit jaar) gevoerd had moeten worden. Men 
heeft geen zin in conflicten over dit thema, waarover 
tussen de partijen grote verdeeldheid bestaat. De dis
cussie wordt doorgeschoven naar de volgende 
regeerperiode. 1 

In het regeerakkoord was de afspraak vastgelegd 
dat een nadere discussie zou plaatsvinden over de 
vereisten waaraan ons sociaal stelsel op de langere 
termijn zou moeten voldoen. Voor een dergelijke her
oriëntatie bestaat op dit moment echter weinig reden. 
Het gaat economisch beter dan ten tijde van het 
opstellen van het regeerakkoord de verwachting was. 
Daardoor groeit de werkgelegenheid en dalen de uit-
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gaven voor sociale zekerheid. Aan alle sociale-verze
keringswetten is in 1995 88,1 miljard uitgegeven, 
tegen 90,2 miljard in 1994.2 Nederland telt minder 
werklozen en (mede door strengere keuringen) min
der arbeidsongeschikten. Zijn deze ontwikkelingen 
voldoende bevredigend om een fundamentele discus
sie over de sociale zekerheid voorlopig achterwege te 
laten, of is er sprake van struisvogelpolitiek? In het 
regeerakkoord wordt een drietal criteria genoemd 
waaraan het sociale stelsel zou moeten voldoen: de 
duurzaamheid van het stelsel, de samenhang tussen 
individualisering en (nieuwe) solidariteit en de nood
zakelijke activerende werking van het stelsel. Laten 
we twee van deze criteria - de duurzaamheid van het 
sociale stelsel en de noodzakelijke activerende wer
king van het stelsel - eens onder de loep nemen.3 

Als we dit doen, blijkt dat het met de sociale 
zekerheid minder goed gaat dan op het eerste gezicht 
lijkt. De uitgaven voor de sociale verzekeringen en 
voorzieningen blijven de komende jaren groeien: van 
150 miljard in 1994 tot 166 miljard in hetjaar 2000 
Dat is onder andere te wijten aan extra uitgaven voor 
de oudedagsvoorziening AOW, het niet echt doorzet
ten van de keer ten goede in de arbeidsongeschikt
heidswetgeving en hogere kosten voor de bijstand. 

Om deze stijgende uitgaven te kunnen betalen, is 
het van belang dat de verhouding tussen het aantal 
uitkeringsgerechtigden en werkenden (de zogeheten 
i/a-ratio) verbetert. Hoe meer mensen een baan heb-



ze-
en, 
der 
m-
~en 

US

! te 
het 
nd 
de 
:en 
>d
:en 
1et 
~r-

tle 
:ht 
en 
an 
10. 
or 
!t-

~t-

is 
al 

b-

"({)f!r-- Liberaal Reveil nummer 3 1996 

ben, hoe lager de kosten van sociale zekerheid per 
werknemer zijn. Er bestaat daarmee een verband tus
sen de duurzaamheid van het stelsel en de activeren
de werking. Hoe activerender de sociale zekerheid, 
hoe duurzamer. 

Sinds 1984 staan tegenover iedere honderd wer
kenden meer dan tachtig uitkeringsgerechtigden. Het 
is maar de vraag of die verhouding de komende jaren 
zal verbeteren. Het Centraal Planbureau verwacht 
alleen bij zeer gunstige economische ontwikkelingen 
in 2000 een i\a-ratio van onder de tachtig.4 Dat komt 
omdat de groei van de werkgelegenheid wegvalt 
tegen de groei van het aantal gegadigden voor een 
baan. 

Steeds meer mensen willen werken. Tussen 1990 
en 1995 bedroeg de jaarlijkse groei van de beroeps
bevolking 80.000 personen per jaar. Die groei zal de 
komende jaren nog toenemen, vooral door de her
keuringen in de WAO, de nog immer groeiende 
behoefte van vrouwen om te gaan werken en door 
immigratie. Voor deze nieuwkomers is onvoldoende 
werk beschikbaar. Daardoor blijft de i/a-ratio slecht. 

Herbezinning nodig 

Het stelsel van sociale zekerheid is (ondanks recente 
ingrepen in de Ziektewet, de WAO, de WW en de bij
stand) niet activerend genoeg, en daardoor ook niet 
duurzaam. Deels komt dit doordat een reorganisatie 
van de uitvoeringsorganen zich nog bezig is te vol
trekken. ·Deels echter ligt het ook aan de regelingen 
zelf: ze leiden tot de zogenoemde armoedeval - het 
verschil tussen uitkeringen en lonen is te gering - en 
ze zijn (nog altijd) dermate kostbaar dat ze een nega
tieve invloed hebben op de vraag naar arbeid - de 
werkgelegenheid. 

Een heroriëntatie op de sociale zekerheid is daar
om nog steeds nodig. De PvdA is begonnen met een 
interne discussie over dit thema. Onder leiding van 
het Kamerlid Adelmund is een aantal scenario's ont
wikkeld waar tijdens partij-bijeenkomsten over 
gesproken gaat worden. Zo hopen de sociaal-demo
craten in de volgende coalitie-onderhandelingen 
goed beslagen ten ijs te komen. De VVD heeft, voor 
zover bekend, geen plannen voor een dergelijke her
oriëntatie. Voor de liberalen is de noodzaak daarvan 
op het eerste gezicht ook niet aanwezig. De VVD 
krijgt van dit kabinet grotendeels wat ze wil , bijvoor
beeld de privatisering van de Ziektewet en meer 
marktwerking en premiedifferentiatie in de WAO. 
Mochten verdere ingrepen toch nodig zijn, dan heeft 
de VVD bovendien al een uitgewerkt plan in de kast 
liggen. 
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De VVD pleitte in het verkiezingsprogramma 
voor een zogenoemd basisstelsel: een stelsel van 
sociale zekerheid waarin de overheid slechts garant 
staat voor een wettelijk gegarandeerd minimum, 
zoals de wettelijke plicht tot 70% loondoorbetaling 
bij ziekte, en de resterende verzekeringen aan de 
markt worden overgelaten. Het minimale uitkerings
niveau zou daarbij moeten dalen van 70% van het 
minimumloon naar 60%, althans voor 'nieuwe geval
len' en met uitzondering van de AOW. Daar staat een 
bescheiden verruiming van de mogelijkheden om bij 
te verdienen tegenover, om uitkeringsgerechtigden 
de kans te geven op hun huidige inkomensniveau 
terug te keren . Een en ander zou moeten resulteren in 
een besparing van twaalf miljard gulden. 

De vraag is echter of deze ideeën in het licht van 
recente ontwikkelingen nog bruikbaar zijn. Met 
name de discussie rond de Ziektewet en de WAO (de 
enige echt relevante verzekeringen in dezen: van een 
basisstelsel in de WW kan, gezien de onverzeker
baarheid van werkloosheidsrisico's, nauwelijks spra
ke zijn; de AOW is al een basisstelsel) heeft een aan
tal problemen rond dit idee duidelijk gemaakt. Zo 
blijkt het lastig om een WAO-met-marktprincipes te 
starten: de zogenaamde opting out uit het regeerak
koord, de mogelijkheid voor werkgevers om het 
arbeidsongeschiktheidsrisico op de markt te verzeke
ren, bleek na langdurige discussies in het kabinet en 
de samenleving zo duur dat ze van tafel is. Voor dit 
voorstel is een sterk afgezwakte variant in de plaats 
gekomen, waarin werkgevers de mogelijkheid heb
ben om tijdelijk eigen-risicodrager te worden. 

Na de recente afschaffing van de Ziektewet 
kwam een ander probleem aan het licht dat eerder 
ook al optrad bij het ontstaan van het zogenoemde 
'WAO-gat' (de lagere WAO-uitkeringen die ontston
den door de kabinetsbezuiniging van 1991). 
Vakbonden kondigden onmiddellijk aan het 
'Ziektewet-gat' (30% van de voormalige doorbet
aling van 100%) via de CAO te zullen herverzekeren. 
In vrijwel alle CAO's die in 1996 zijn afgesloten (er 
is één uitzondering) is dat ook gebeurd, ondanks een 
uitdrukkelijke oproep van de werkgeversorganisatie 
VNO-NCW om het niet te doen .5 Het effect van deze 
maatregel is hierdoor in termen van de uiteindelijke 
uitgaven voor ziekengeld vrijwel zeker nihil. 

Basisstelsel 

In theorie klinkt het idee van een basisstelsel , geba
seerd op het door de Teldersstichting ontwikkelde 
concept van de waarborgstaat, zeer fraai. In de 
moderne Nederlandse samenleving hebben burgers 
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zich geëmancipeerd tot mondige mensen die zeer 
wel voor zichzelf kunnen zorgen. Het niveau van 
sociale bescherming dat ze vroeger van overheidswe
ge moesten krijgen, is daarom tegenwoordig niet 
meer nodig. Afgezien van een minimaal basispakket 
kunnen burgers zelf voor hun sociale verzekeringen 
zorgen. Wanneer dat gebeurt, dalen de collectieve 
lasten en ontstaan bovendien prikkels die het gebruik 
van de regelingen beperkt houden: particuliere ver
zekeraars hebben er immers belang bij de aanspraken 
op hun polissen zo beperkt mogelijk te houden, een
voudigweg omdat ze zo het meest verdienen. In die 
zin is het basisstelsel 'activerend': er zijn prikkels 
aangebracht om mensen aan het werk te houden. 
Bovendien kunnen door de daling van de collectieve 
lasten ook de loonkosten dalen, zodat er op de 
arbeidsmarkt ook daadwerkelijk vraag is naar de 
'geactiveerden'. 

Dit idee klinkt niet alleen fraai, het past ook goed 
in de liberale traditie van zelfredzaamheid van bur
gers en beperking van de invloed van de overheid op 
hun welzijn en leefomstandigheden. Met die traditie 
is niets mis, en dat geldt al evenzeer voor het idee 
achter het basisstelseL De wijze waarop dat stelsel 
door de VVD is uitgewerkt, lijkt echter niet helemaal 
goed doordacht. 

Tegen de 'praktijk van het basisstelsel' zijn, zoals 
uit bovenstaande voorbeelden blijkt, twee bezwaren 
mogelijk: het is buitengewoon lastig in te voeren op 
een zodanige manier dat marktwerking en zelfred
zaamheid van burgers daadwerkelijk tot stand 
komen, en het stelsel roept in de samenleving zoda
nige reacties op dat van het terugdringen van de col
lectieve lasten de facto weinig terecht komt. Ze ver
plaatsen zich slechts naar particuliere lasten met een 
behoorlijke 'collectieve' component: de collectieve 
herverzekeringen. 

Waarom is het zo lastig om de markt in de socia
le zekerheid haar werk te laten doen? Ten eerste komt 
dat doordat er op dit moment nu eenmaal sprake is 
van een collectief stelsel, dat wordt gefinancierd uit 
omslagpremies (alleen bij de pensioenopbouw is 
deels sprake van kapitaaldekking). Deze omslagpre
mies zijn, wanneer marktwerking geïntroduceerd 
wordt, in eerste instantie lager dan de kapitaaldek
kingspremies waar particuliere verzekeraars op last 
van de Verzekeringskamer mee moeten werken. 
Kapitaaldekking is daarom in de beginfase altijd 
duurder dan omslag; vandaar dat de oorspronkelijke 
WAO-opting out uit het regeerakkoord op niets is uit
gelopen. 

Dat probleem is te ondervangen met het bieden 
van een tijdelijke opting out, zoals het kabinet nu wil. 
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In dat geval krijgen bedrijven enige jaren (vijf in dit 
geval) de mogelijkheid zelf het risico van arbeidson
geschiktheid te dragen, en dat al dan niet te herver
zekeren. Dit leidt tot veel lagere kapitaaldekkings
premies. Deze tijdelijke variant creëert voor bedrij
ven echter minder prikkels om arbeidsongeschikt
heid tegen te gaan: hun risico's zijn immers geringer. 
Na afloop van de particuliere verzekering keert een 
werknemer terug in het collectieve stelsel. Van een 
financieel belang bij reïntegratie is dan voor het 
bedrijf helemaai geen sprake meer. 

Scheiding privaat en publiek 

De gesignaleerde problemen vloeien voort uit het feit 
dat in de tot nu gelanceerde voorstellen publieke en 

, private sociale zekerheid naast elkaar staan: bedrij
ven krijgen de mogelijkheid om een bepaalde verze
kering of publiek of privaat af te sluiten. Het basis
stelsel doet iets anders: het houdt alle minimale ver
zekeringen, op het niveau van het wettelijk sociaal 
minimum, publiek. Alle aanvullingen zijn echter par
ticulier; het is dus niet mogelijk om voor een boven
minimale verzekering te kiezen tussen publiek en 
privaat. Dat voorkomt de te hoge private premies, en 
het voorkomt ook de afbakeningsproblemen (zoals 
op het terrein van het toezicht op de sociale zeker
heid, of het gevaar van concurrentievervalsing door 
publieke organen die kruissubsidiëren, dat wil zeg
gen met publiek geld private activiteiten financieren) 
waarop de Raad van State in een advies over de 
opting out-plannen van het kabinet heeft gewezen. In 
dit opzicht is het basisstelsel dus een verbetering ten 
opzichte van de plannen die nu in politiek Den Haag 
leven. 

Marktwerking in de sociale zekerheid kent echter 
nog een tweede probleem. Ook dat hangt samen met 
het reeds bestaan van collectieve regelingen, maar op 
een andere manier. Werknemers blijken in de praktijk 
niet van zins verworven rechten op te geven: ze slui
ten massaal en collectief herverzekeringen af tegen 
de gaten die vallen door basisstelsel-achtige maatre
gelen. Het wegvallen van de bovenminimale zeker
heid door de invoering van een basisstelsel zullen 
werknemers onmiddellijk herverzekeren; het dalen 
van de basisuitkering van 70% naar 60% van het 
minimumJoon waarschijnlijk ook. 

Door dit herverzekeren is in de praktijk vooral 
sprake van een verschuiving van de lasten, en niet 
van een besparing.6 Het laatste WAO-voorstel van het 
kabinet moet 750 miljoen 'bezuinigingen' opleveren. 
Bezuiniging moet in dit geval ov~rigens gelezen wor
den als 'verlaging van de collectieve lastendruk': de 
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overheid betaalt de WAO niet- dat doen werknemers 
en werkgevers - en kan er dus ook niet op bezuini
gen. Tegenover deze verlaging staat echter een ver
hoging van particuliere lasten (van een nog onbeken
de omvang). Dat maakt de hele operatie nogal zin
loos. 

Verdere ingrepen noodzakelijk 

Deze herverzekeringen leveren niet alleen praktische 
problemen op. Ze zorgen er ook voor dat de zoge
noemde 'armoedeval' blijft bestaan. Die val houdt in 
dat het op dit moment voor uitkeringsgerechtigden 
nauwelijks aantrekkelijk is om te gaan werken, 
omdat ze er financieel niet op vooruit gaan (en soms 
zelfs achteruit). De herverzekeringen houden dit pro
bleem ook na de invoering van een basisstelsel in 
stand, omdat de uitkeringen in vergelijking met nu 
niet dalen. 
Het basisstelsel heeft, kortom, weinig gunstige 
gevolgen: geen lagere kosten en geen activerende 
werking. Het is een stap in de goede richting, in de 
zin dat het een verbetering vormt ten opzichte van nu 
genomen maatregelen. Voor het bereiken van het 
liberale doel van meer werk en meer zelfredzaam
heid zijn echter verdergaande ingrepen nodig. 

Het voorkomen van herverzekeringen is absoluut 
noodzakelijk als het basisstelsel effectief wil zijn. De 
enige mogelijkheid daartoe is het afschaffen van het 
algemeen verbindend verklaren van CAO's (herver
zekeringen worden doorgaans in CAO-verband afge
sloten), zoals de VVD al geruime tijd bepleit (de 
Tweede Kamer wees het idee in mei af). Dit lijkt ech
ter een zeer zwaar middel om een op z'n best 
bescheiden besparing te realiseren, en een middel 
bovendien dat zalleiden tot een toename van het vak
bondslidmaatschap. 

Daarmee resteren twee mogelijkheden om her
verzekeringen te voorkomen. Het wettelijk gegaran
deerde minimum kan zo hoog worden gelegd dat 
aanvullende polissen niet nodig zijn. Gezien de 
noodzaak van besparingen in de sociale zekerheid 
lijkt het echter meer voor de hand te liggen het wet
telijk gegarandeerde minimum juist te verlagen. 

Het is natuurlijk mogelijk om in het VVD-voor
stel voor een basisstelsel de minimale uitkeringen 
verder te korten. Het resultaat zal echter vooral een 
verdere groei van de markt voor aanvullende verze
keringen zijn, omdat de financiële risico's van baan
loosheid toenemen. Beter is daarom de invoering van 
een (zeer bescheiden) negatieve inkomstenbelasting 
(NIB), zoals die in het verleden wel door Friedrich 
Hayek en Milton Friedman is bepleit: een vaste 
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aftrek in de inkomstenbelasting die aan alle werken
den en werkzoekenden ten goede komt, onafhanke
lijk van hun inkomen, burgerlijke staat of vermogen. 

Een dergelUke NIB sluit beter aan op het liberale 
ideaal van zelfredzaamheid van de burger dan het 
basisstelsel van de VVD. Werkzoekenden raken 
namelijk geheel verlost van de 'armoedeval': het 
stelsel van verzorgingsstaat-arrangementen dat hen 
nu afhankelijk houdt van uitkeringen. Werkzoeken
den raken hun NIB immers niet kwijt als ze een baan 
vinden. Daar staat weliswaar een inkomens-onafhan
kelijke belastingaftrek tegenover, een vorm van 'gra
tis geld', maar als de NIB bescheiden is dwingt ze 
tegelijkertijd tot inspanningen om de uitkering aan te 
vullen. 

Die prikkel om te gaan werken maakt de NIB 
echter nog niet activerend. Er moet ook extra vraag 
naar arbeid ontstaan, en of dat gebeurt is weer afhan
kelijk van de kosten. Studies van onder andere het 
Centraal Planbureau hebben uitgewezen dat een lage 
NIB niet duurder hoeft te zijn dan de huidige sociale 
zekerheid.7 De waarde van dergelijk onderzoek is 
echter twijfelachtig, omdat niemand goed kan voor
spellen hoe mensen zich na de invoering van inko
mens-onafhankelijke sociale zekerheid zullen gedra
gen. 

Het is bovendien niet voldoende als de NIB tegen 
vergelijkbare kosten als nu ingevoerd kan worden. 
Het punt is immers juist dat die kosten omlaag moe
ten. Duidelijk is dan ook dat de belastingaftrek c.q. 
uitkering aanzienlijk lager zal moeten zijn dan de 
huidige uitkeringen, en ook fors lager dan de 60% 
van het minimumloon die de VVD in haar verkie
zingsprogramma bepleit. Alleen dan is er een garan
tie dat de werkzoekenden, die net van hun armoede
val verlost zijn, ook aan de slag kunnen. 

Dat gaat echter alleen op als dit belasting- en 
sociale-zekerheidsstelsel het probleem van de her
verzekeringen weet te omzeilen; anders ontstaat een
zelfde soort lastenverschuiving als nu. Het lijkt ech
ter plausibel dat werknemers zich na de invoering 
van een NIB minder zullen herverzekeren. Werk
nemers zullen zich zeker willen indekken tegen het 
risico dat een 'gat' ontstaat tussen hun laatst verdien
de loon en de minimale 'uitkering' (de NIB) die res
teert als ze zonder werk komen te zitten. Maar door 
de onbeperkte mogelijkheden voor werkzoekenden 
(werkloos, ziek of arbeidsongeschikt) om bij te ver
dienen, zijn deze herverzekeringen minder noodza
kelijk dan in het VVD-basisstelsel. 

De herverzekeringen zijn immers vooral bedoeld 
om de risico's van langdurig inkomensverlies op te 
vangen. In een niet-activerend stelsel van sociale 
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zekerheid zijn die risico's zeer reëel: een herintre
dende arbeidsongeschikte komt nu slechts met veel 
moeite aan de slag, waardoor hij jarenlang afhanke
lijk is van een uitkering. De bescheiden bijverdien
mogelijkheden die de VVD blijkens haar verkie
zingsprogramma wil bieden, zijn niet voldoende om 
dit inkomensrisico te ondervangen; de onbeperkte 
mogelijkheden van een NIB wel. Ze beperkt het risi
co van langdurig inkomensverlies, en daarmee ook 
de noodzaak van herverzekeren. Een NIB zal daarom 
beter functioneren dan het basisstelsel van de VVD. 

Met de NIB wordt de uitruil tussen lagere uitke
ringen en meer mogelijkheden om bij te verdienen, 
waar het basisstelsel van de VVD een voorzichtig 
begin mee maakt, tot in het extreme doorgevoerd. 
Om dat te kunnen doen, is het noodzakelijk de wer
kenden een vergelijkbare belastingaftrek te geven. 
Anders keert de armoedeval, het verlies van de uitke
ring bij het aanvaarden van een baan, onmiddellijk 
terug. 

Tegen zo'n belastingkorting bestaan in 
Nederland veel bezwaren, zo is in de al lang voort
slepende discussies over het enigszins met de NIB 
vergelijkbare 'basisinkomen' duidelijk geworden. 
Om de sociale zekerheid activerender te maken, krij
gen werkenden een belastingverlaging in de schoot 
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geworpen. Voor een partij die lagere belastingen tra
ditioneel tot een speerpunt heeft gemaakt, moet dat 
echter een dragelijk leed zijn. 

Noten 

I. 'Kabinet schuwt debat over sociale zekerheid', in: de Volkskran t, 20 mei 
1996. 

2. De cijfers in dit artikel zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan de Sociale 
Nota 1996. Den Haag, 1995. 

3. Het derde criteri um, individualisering versus solidariteit, is zeker zo interes
sant, gezien bijvoorbeeld de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen , 
waar de sociale zekerheid niet goed rekening mee houdt, en de positie van 
' flexwerkers', die vaak niet of slecht verzekerd zijn. Wegens ruimtegebrek 
laten we dit aspect hier echter buiten beschouwing. 

4. CPB, Centraal Economisch Plan 1996, Den Haag, 1996. Bijlage A8. 
5. ' In alle nieuwe CAO's blijft I 00% reparatie van ziektewetgat de norm ', in: 

Het Financieele Dagblad, 11 mei 1996. 
6. In Tussen participatiemodel en ministelsel (SCP, Rijswijk, 1993) wordt voor

gerekend dat een 'mini stelsel' dat licht afwijkt van het VVD-voorstel onder 
aanname van 'geen herverzekeringen' tientallen miljarden op kan leveren. In 
het PvdA-rapport Niemand aan de kant van Wolfson cum suis (Amsterdam, 
1992) wordt voorgerekend dat deze besparingen teruglopen tot een paar mil
jard als er wel wordt herverzekerd. 

7. Zie onder andere: CPB, Nederland in drievoud, Den Haag, 1992. 

Ing. E.G. Bouma is lid van de VVD-gemeenteraads
fractie in Amsterdam; drs. J.J. Hei} is publicist; mr. 
T.E. Korthals Altes is adviseur strategie publieke sec
tor; drs. E.J. Schuringa is marketing-consultant. 
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Over democratie en 
burgerschap 

J.J. Nouwen 

Frits Bolkestein vindt directe democratie principieel 
verwerpelijk, zo bleek in het vorige nummer van dit 
tijdschrift. De VVD-leider staat met dit standpunt 
naar eigen zeggen middenin de liberale traditie. Dat 
er toch ook liberalen bestaan die met kracht van 
argumenten pleiten voor meer directe democratie, 
bewijst de volgende beschouwing. 

Aan het eind van zijn artikel 'Over burgerschap en 
democratie' in het vorige nummer van Liberaal 
Reveil concludeert F. Bolkestein: 'De directe demo
cratie is geen nastrevenswaardig ideaal. In het verle
den is niet voor de representatieve democratie geko
zen omdat de directe democratie praktisch niet te 
realiseren zou zijn, maar omdat ze principieel te ver
kiezen is boven een directe democratie.' 

Welk is dat principe, op basis waarvan de repre
sentatieve democratie verkieslijk was en is? Blijkens 
het artikel is het geen principe, maar een - al of niet 
juiste - feitelijke constatering: de gemiddelde staats
burger . voldeed niet aan de eisen waaraan voldaan 
moet worden om over staatszaken te kunnen oorde
len, te weten: competentie, bereidheid het algemeen 
belang te dienen en economische onafhankelijkheid. 
Naar Bolkesteins mening voldoet ook nu de gemid
delde burger niet aan die vereisten: juist degenen die 
beroepsmatig goed zijn (tandartsen, of loodgieters, 
of natuurkundigen), zullen 'waarschijnlijk tekort 
schieten als het gaat om de competentievoorwaarden 
voor het burgerschap in de directe democratie, daar 
hun opleiding veelal gericht zal zijn op de beroeps
matige eisen die de arbeidsmarkt stelt.' 

So much voor de Nederlandse burger; daar kan 
deze het mee doen, nu en voor de toekomst, want de 
eisen die het beroep stelt, zullen steeds toenemen en 
die van geschiktheid voor burgerschap zullen toch op 
z'n minst gelijk blijven. Dus het zit er niet in dat de 
burger ooit geschikt zal zijn mee te beslissen over het 
beleid van de samenleving waarvan hij deel uit
maakt Of inderdaad om bovengenoemde reden in 
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het verleden voor de representatieve democratie is 
gekozen, is een vraag waar discussie over mogelijk 
is, maar die discussie is, behalve voor historici , nu 
niet direct van belang. Ik geloof er overigens niets 
van: de reden was vooral dat zij die de macht hadden, 
daar liever niet teveel van afstonden. 

Belangrijker lijkt de vaststelling dat de directe 
democratie in het verre verleden heeft gewerkt (in 
het Athene van Pericles) en dat zij ook heden ten 
dage werkt (in Zwitserland) en dat recent in veel lan
den stappen in de richting van directe democratie zijn 
gezet En van belang is ook de vaststelling dat de 
gemiddelde burger van tegenwoordig in zeer veel 
meer opzichten voldoet aan de eisen die aan een 
medebeslissend staatsburger moeten worden gesteld 
dan de burger van een eeuw of zelfs minder dan een 
halve eeuw geleden. Als we de drie gestelde eisen 
nalopen, blijkt het volgende. 

De economische onafhankelijkheid: het inkomen 
per hoofd van de Nederlandse bevolking bedraagt 
thans ruwweg 20.000 dollar, een veelvoud (tien of 
vijftien maal) van hetzelfde inkomen circa vijftigjaar 
geleden. Dus de economische onafhankelijkheid lijkt 
redelijk verzekerd. Dit geldt ook voor degenen die 
van een sociale uitkering afhankelijk zijn. Het gaat 
hier om een recht dat de wet verzekert en wij mogen 
aannemen dat dit recht ook bij een - hoogst noodza
kelijke - verdere herziening van het sociale-zeker
heidsstelsel zal blijven bestaan voor hen die dat ècht 
nodig hebben. Natuurlijk zullen degenen die van 
zo'n uitkering afhankelijk zijn, voor de voortzetting 
ervan pleiten, maar de tandarts en de politicus hou
den ook graag hun inkomen, en hebben dus ook een 
belang. 

Wat de competentie betreft: het opleidingsniveau 
is eveneens, en vooral in de laatste decennia, sterk 
gestegen. Studeren is geen elitair voorrecht meer en 
ook niet-universitaire opleidingen besteden tegen
woordig veel meer dan vroeger - zij het nog te wei
nig - aandacht aan onderwerpen die de leerling hel-
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pen volwaardig staatsburger te worden. Het motief 
daarvoor is eenvoudig: de deelnemer aan de markt
economie kan zich tegenwoordig alleen nog maar 
handhaven als hij 'een beetje om zich heen heeft 
gekeken' - waarbij de informatiemaatschappij ook 
helpt-, al was het alleen maar om te beoordelen waar 
in het politieke beleid zijn belang ligt. En dan de 
gerichtheid op het algemeen belang. Dat algemeen 
belang is de som van alle belangen van alle 
Nederlanders en wij moeten er toch van uitgaan dat 
elke burger zijn eigen belang het best zelf kan beoor
delen, ook al beoordeelt hij dat naar de mening van 
een ander verkeerd. Te zamen zijn die burgers dus 
uitstekend gekwalificeerd om over de gemeen
schapszaken te beslissen, en dit behoeft in het geheel 
niet te leiden tot tirannie van de meerderheid, zoals 
Bolkestein stelt, omdat die meerderheid per geval 
van samenstelling zal wisselen. Het fundamentele 
rechtsbeginsel dat niemand rechter in eigen zaak 
dient te zijn, waarop Bolkestein een beroep doet, 
geldt hier niet. Bij dat beginsel gaat het om de toe
passing van normen, in de discussie over burger
schap en democratie gaat het om de vaststelling van 
normen en beleid. Dat is iets anders. 

Wat de eisen voor burgerschap betreft gaat het, in 
de tijd gezien, dus steeds beter. Op de vraag of dat 
voldoende is, kom ik nog terug. Maar eerst nu iets 
over een beginsel, een principe op grond waarvan de 
directe democratie zou moeten worden afgewezen. 
Zo'n 'principe' kan, voor zover ik kan zien, alleen 
maar zijn het principiële uitgangspunt dat sommigen 
het beter weten dan anderen. Aan het woord is de 
voorman van een liberale partij . Wat beogen libera
len? Zij vinden dat alle mensen gelijkwaardig zijn -
dat begon met de Reformatie, die alle mensen voor 
God gelijk (meer nog dan gelijkwaardig) achtte, is 
verder ontwikkeld in de Verlichting en is nu vastge
legd in onze Grondwet. Liberalen streven ernaar dat 
alle mensen zich zo goed mogelijk, en op hun eigen 
wijze, kunnen ontplooien. Terzijde merk ik op dat 
daarbij geen verdere normen (ook niet die, ontleend 
aan het Christendom, hoe waardevol ook) nodig zijn. 
De liberale gedachtenwereld impliceert alle noodza
kelijke normen: het zelfrespect van het individu, de 
erkenning dat elk ander individu evenwaardig is en 
dezelfde rechten heeft - dat impliceert respect voor 
de ander - en de vaststelling dat voortdurend belan
gen van individuen zullen botsen, hetgeen alleen 
maar hanteerbaar is door het sluiten van compromis
sen, wat weer alleen mogelijk is als men bereid is 
naar de ander te luisteren en verdraagzaamheid toont, 
plus de bereidheid mee te betalen aan sociale gerech
tigheid waar die nodig is (en waartoe juist liberalen 
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in het verleden veel aanzetten hebben gegeven). 
Maar wat men verder ook van die normen vindt, 

wat ligt er in de liberale filosofie nu meer voor de 
hand dan ernaar te streven dat elk individu ook over 
de zaken van de gemeenschap meebeslist? Daar heeft 
dat individu recht op, omdat hij of zij deel uitmaakt 
van die gemeenschap en de beslissingen hem of haar 
dikwijls zèlf ook aangaan. De uitspraak dat directe 
democratie geen nastrevenswaardig ideaal is, is van
uit de liberale uitgangspunten niet vol te houden. 
Integendeel, zij is wel nastrevenswaard. Blijft de 
legitieme vraag of zij ook haalbaar is. (De platitude 
in Bolkesteins artikel dat de weg naar de hel met 
idealen is geplaveid, is, naar ik aanneem, als een 
hypertrofie van redeneerkunst te beschouwen.) 

Aangezien ons land nó niet werkt volgens het 
systeem van de directe democratie, blijft elke opvat
ting over hoe dat zou gaan een onbewezen stelling. 
Duidelijk is dat Bolkestein er niet in gelooft. Op zich 
is dat zijn goed recht, temeer omdat hij er regelmatig 
blijk van geeft over dingen na te denken en in staat is 
via zijn opvattingen leiding te geven. Maar het lijkt 
op z'n minst wenselijk dat een liberale voorman de 
burger wat meer als burger erkent dan in Bolkesteins 
artikel gebeurt. 

Maar zijn er redenen om er wel in te geloven? 
Volledige directe democratie, in die zin dat de bur
gers gezamenlijk over alle dingen van enig belang 
beslissen, lijkt niet realiseerbaar, ook niet via de 
mogelijkheden van de electronic highway, om de 
eenvoudige reden dat er zoveel zaken zijn in onze 
zeer gecompliceerde samenleving waarover beslist 
moet worden dat daar geen beginnen aan is. De tan
darts moet wel genoeg tijd overhouden om te boren. 
Er is niets tegen, of liever: er is veel voor, om veel 
van die beslissingen in handen te leggen van gespe
cialiseerden, zolang zij maar niet teveel macht krij
gen. Dat laatste wordt voorkomen door verkiezingen, 
eens in de vier jaar, al vond Popper dat die verkie
zingen niet moeten plaatsvinden op basis van het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging, omdat 
dat de politieke partijen teveel macht geeft. Daar is 
enig begrip voor op te brengen als men zich realiseert 
dat de politieke partijen in ons land gezamenlijk 
ongeveer 315.000 leden hebben. Van die leden is 
zo ' n 10% actief en die 10% verdeelt de 30.000 poli
tieke en partijfuncties die er volgens G. Voerman, 
directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen, bestaan. Heet dat niet incrowd? En 
moet dus niet alleen al om die reden de democratie 
niet wat directer worden? 

Maar er zijn nog meer rederJen om de directe 
democratie na te streven. Ik noem er enkele: 
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I. Directe democratie is, en niet alleen vanuit de 
liberale filosofie, principieel wenselijk. 

2. Zij werkt in Zwitserland. In de jaren tachtig zijn 
66 vragen die het beleid van de Zwitserse federa
tie betroffen, per referendum beslist. Daarbij was 
een verhoging van de belasting op benzine (wei
nig populair, zou men zeggen) en een redelijke 
oplossing van het probleem van de buitenlanders. 
Velen vonden dat zij gewone Zwitsers uit hun 
banen verdrongen, maar het resultaat van de 
stemmingen was zeer gematigd. 

3. Referenda worden tegenwoordig veel gehouden 
in Australië en in westelijke staten van de V.S., en 
dat werkt goed. 

4. In Frankrijk, Italië, Denemarken en Ierland zijn in 
de laatste jaren referenda gehouden over zeer 
belangrijke onderwerpen (vooral: toetreding tot 
de Europese Unie), op initiatief van de regerin
gen . Die vonden dat kennelijk nodig. 

5. Veel 'gewone' Nederlanders hebben opvattingen 
over zaken als de Europese Unie, de gezond
heidszorg, het fileprobleem, euthanasie, drugs, 
etc. Die opvattingen zijn zeker mede gebaseerd 
op eigenbelang, maar daar is in beginsel niets mis 
mee. De indruk bestaat, dat die opvattingen veel
al gematigd zijn; dat ligt overigens voor de hand 
in het in het algemeen - gelukkig - liberale kli
maat in ons land. In ieder geval is het wenselijk 
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dat de inwoners van ons land zich betrokken voe
len bij wat er gebeurt. Eens in de vier jaar stem
men en het verder aan anderen overlaten stimu
leert die betrokkenheid niet, zoals in Bolkesteins 
artikel terecht wordt opgemerkt. Het zou best 
wenselijk zijn die betrokkenheid te vergroten. Om 
te beginnen lijken correctieve referenda een aar
dige methode (al zijn 'directe' referenda natuur
lijk vanuit dit gezichtspunt beter). Was de VVD 
daar trouwens niet voor, mits er door voldoende 
mensen om wordt gevraagd? 
Dit verhaal is niet af, maar moet ook niet te lang 

worden. Anderen zullen, hoop ik, ook aan deze dis
cussie bijdragen. Dit artikel is geschreven om tegen
wicht te bieden tegen het denken dat spreekt uit de 
'principiële' keuze voor de representatieve democra
tie. Die was zo slecht nog niet, en kan er nu ook nog 
mee door - al is het pleidooi van Couwenberg voor 
aanpassing ervan in NRC Handelsblad van 5 juni op 
z'n minst de moeite van het lezen waard-, maar libe
ralen moeten ernaar streven dat de 'gewone' burger 
beslist. 

Mr. J.J. Nouwen is voorzitter van het bestuur van de 
Stichting Liberaal Reveil. Dit artikel is op persooon
lijke titel geschreven. 
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Zelfredzaamheid of 
overheidsbescherming 

Ciska Scheidel 

Tegenwoordig gaan binnen de paarse politieke par
tijen stemmen op voor een grotere rol van de over
heid om de veronderstelde normloosheid tegen te 
gaan. Een opmerkelijke ontwikkeling aangezien de 
frustratie over het doorgeslagen burgermansfatsoen 
twee jaar geleden voor de VVD, PvdA en D66 mede 
aanleiding was om aan het paarse avontuur te begin
nen. Het is in dit verband interessant om te kijken of 
de paternalistische opstelling van de kabinetten 
waarin het CDA domineerde, verdwenen is. Of blijkt 
het paarse kabinet na twee jaar toch weer te verval
len in eenzelfde opstelling? 

Hierbij is allereerst van belang dat wij als libe
ralen onze positie bepalen ten opzichte van een 
paternalistische overheid. Ook dienen wij ons af te 
vragen of de Nederlandse burgers een dergelijke 
opstelling van de overheid wensen. Na beantwoor
ding van deze vraag kunnen we bekijken of het paar
se kabinet zijn beleid in overeenstemming heeft 
gebracht met de maatschappelijke wensen. 

Liberalen hebben altijd gepleit voor een overheid 
die klein van omvang is doordat zij zich beperkt tot 
haar kerntaken. Deze kerntaken worden tegenwoor
dig ruimer opgevat dan de taken van de nachtwa
kersstaat: de rechtspraak, de handhaving van de 
openbare orde en het behartigen van de internatio
nale belangen. Sinds de sociale rechten van de bur
gers aan de orde zijn gesteld aan het einde van de 
negentiende eeuw, hebben liberalen ingezien dat in 
een samenleving een verantwoordelijkheid jegens 
elkaar bestaat. De zwakkeren kunnen niet aan hun 
lot worden overgelaten. Het is immers niet altijd aan 
hun eigen handelen te wijten dat zij de eigen verant
woordelijkheid niet kunnen dragen. De onplooiings
variant van het liberalisme deed met dit inzicht zijn 
intrede. Noch deze ontplooiingsvariant noch andere 
varianten van het liberalisme bieden echter aankno
pingspunten voor een paternalistische overheid. 
Integendeel, de voornaamste doelstelling van alle 
varianten van het liberalisme is het toekennen van 
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eigen verantwoordelijkheid aan de burgers, zodat 
deze burgers anderen niet in hun vrijheid aantasten. 
De zelfredzaamheid van het individu wordt hiermee 
ondersteund. 

Het heeft de JOVD dan ook bevreemd dat juist in 
de VVD geluiden opgaan voor een moraliserende 
overheid die zich in laat met het 'prediken' van nor
men en waarden. Een moraliserende overheid laat de 
burger immers niet vrij om 'het goede leven' te vin
den, maar bindt de burger in deze zoektocht aan 
regels. Kenmerkend voor de moraliserende overheid 
is dat zij zich voorstander toont van bepaalde waar
den en normen. Hierbij dreigt het gevaar dat het pre
diken van normen en waarden tegen de liberale 
beginselen in kan gaan. Wanneer de overheid haar 
voorkeur voor bepaalde normen uitspreekt, spreekt 
zij ook automatisch haar afkeer uit van andere nor
men. Het liberale beginsel van verdraagzaamheid is 
dan aan erosie onderhevig. Specifieke groepsnormen 
worden immers door een overheid die bepaalde nor
men en waarden voorstaat, niet getolereerd. De 
eigen verantwoordelijkheid van gedrag voorkomend 
uit bijvoorbeeld deze groepsnormen kan dan niet 
meer worden genomen. 

Het nemen van verantwoordelijkheid door bur
gers impliceert een terughoudende in plaats van een 
paternalistische opstelling van de overheid. Dat libe
ralen voor minderjarigen die zichzelf nog aan het 
ontwikkelen zijn, een uitzondering maken is logisch. 
Deze personen kunnen immers in beperkte mate de 
verantwoordelijkheid voor hun handelen dragen. 
Hetgeen niet wil zeggen dat jongeren nooit hun ver
antwoordelijkheid kunnen nemen. Wanneer een jon
gere op de middelbare school een keuze moet maken 
voor een bepaalde samenstelling van het vakkenpak
ket, weet deze jongere dat dit consequenties voor de 
toekomst inhoudt. De jongere draagt deze verant
woordelijkheid zelf Als hij een verkeerde keuze heeft 
gemaakt, zal hij daar de consequenties van moeten 
ondervinden. Aan niemand anders kan hij deze ver-
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antwoordelijkheid overdragen. In situaties waarin 
jongeren hun verantwoordelijkheid niet kunnen 
nemen, dient deze overgedragen te worden aan de 
ouders, niet aan de overheid. 

Los van de vraag hoe een paternalistische over
heid zich verhoudt tot de liberale beginselen is de 
vraag relevant of de Nederlandse samenleving 
behoefte heeft aan een dergelijke overheid. Onze 
samenleving wordt gekenmerkt door een proces van 
individualisering, dat zich nog steeds lijkt door te 
zetten. Veel wet- en regelgeving is echter nog niet in 
overeenstemming gebracht met de wensen van de 
burgers, die beïnvloed worden door het proces van 
individualisering. Het kostwinnersprincipe staat ook 
nu nog in veel wetgeving centraal. 

De roep om minder individualisering en meer 
invloed voor de gemeenschap wordt volgens de 
auteurs van het geschrift Tussen vrijblijvendheid en 
paternalisme echter luider. Deze analyse keert echter 
oorzaak en gevolg om. De uitbreiding van de over
heidstaken in de verzorgingsstaat is er juist de oor
zaak van dat het particulier initiatief en de individu
ele zelfstandigheid verzwakt zijn. In de huidige situ
atie is er geen plaats meer voor onderlinge banden 
tussen de burgers, maar slechts voor anonieme rela
ties tussen het individu en de overheid. De individu
ele verantwoordelijkheid is hiermee op de tocht 
komen te staan. De problemen schuiven de burgers af 
op de overheid. Dit afwentelen van problemen op de 
collectiviteit bevordert de zelfredzaamheid van de 
burgers niet. Steeds moeilijker wordt het om de eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer iemand bij
voorbeeld in de tram zit te roken, spreekt men de per
soon er. niet zelf op aan. Deze taak wordt overgedra
gen aan de controleur, die de desbetreffende persoon 
op zijn plichten moet wijzen. 

Tegelijkertijd met dit proces wil de burger echter 
niet dat de overheid gaat vertellen wat hem te doen 
staat. Dit bepaalt hij - als mondige burger - immers 
zelf wel. Enerzijds vraagt de burger dus om een hoog 
niveau van overheidsinterventie, anderzijds meent de 
burger zijn zaakjes wel alleen te kunnen opknappen. 
Doordat de burger niet wil dat de overheid vertelt 
hoe hij zijn leven moet inrichten, is de behoefte aan 
een paternalistische overheid afwezig. 

Als liberalen zouden wij moeten pleiten voor een 
samenleving waarin burgers hun verantwoordelijk
heid weer nemen, opdat zij zelfredzaam zijn. 
Groepsvorming speelt daarbij een belangrijke rol 
zowel vanwege de socialiserende werking van een 
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groep als vanwege de bescherming die een groep 
tegen de overheid biedt. Deze insteek bevordert dat 
de burgers de problemen niet meer op het collectief 
afschuiven. 

Ondanks de conclusie dat de samenleving geen 
behoefte heeft aan een paternalistische overheid, 
wijzen recente ontwikkelingen in Den Haag op een 
geheel andere richting. Minister Borst laat bijvoor
beeld een proefballon op over het verbieden van de 
verkoop van alcohol aan minderjarigen. Vervolgens 
stelt het kabinet voor de verkoop van tabakswaren 
aan minderjarigen te verbieden. Moetenjongeren op 
dit gebied tegen zichzelf beschermd worden? Is dit 
een gebied waar de overheid zich paternalistisch 
mag opstellen? Nee, jongeren zijn zeer goed in staat 
op dit gebied zelf een keuze te maken, het zelfbe
schikkingsrecht moet hier dan ook opgeld doen. 
Jongeren zijn op de hoogte van de consequenties van 
roken. Dat zij desondanks een keuze maken die nade
lig is voor hun gezondheid, geeft de overheid geen 
vrijbrief de keuze voor de jongeren te maken. 
Evenmin kan als excuus voor deze aantasting van het 
zelfbeschikkingsrecht worden aangevoerd dat de 
maatschappelijke kosten te hoog zouden zijn. 
Ontmoedigen via de prijs of via voorlichting biedt 
een minder ingrijpend alternatief. Voorwaarde voor 
een verantwoord gedrag is immers dat burgers zich 
bewust zijn van de risico's en gevolgen van hun 
gedrag. Voorlichting draagt hieraan bij. Het inruilen 
van het zelfbeschikkingsrecht tegen de bescherm
waardigheid van het leven is niet gewenst. Het ver
bieden van het gedrag zou immers alleen wenselijk 
zijn, wanneer de vrijheid van een ander beperkt 
wordt. De overlast die burgers van rokende minder
jarigen hebben, is echter niet anders dan van roken
de volwassenen. 

Op basis van de liberale beginselen en de wensen 
van de burgers kunnen wij concluderen dat de keuze
vrijheid en verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld 
het roken bij minderjarigen gelegd kunnen worden. 
Zij zijn prima in staat hun verantwoordelijkheid te 
dragen. Laten we die verantwoordelijkheid dus niet 
afpakken, maar pleiten voor het in overeenstemming 
brengen van het overheidsbeleid met deze wensen. 

Mevrouw C. Scheidel is landelijk voorzitter van de 
onafhankelijke liberale Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie (JOVD). 
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Een klein land hoeft niet in 
alles groot te zijn 
Over de kwaliteit van het technisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten 

J. ten Hoope 

Er is niets mis met het natuurwetenschappelijk en 
technisch onderzoek in Nederland, althans nog 
niet. Onze universiteiten behoren naar internatio
nale maatstaven nog steeds tot de beste ter wereld. 
Maar de internationale concurrentie neemt toe en 
Nederland is te klein om op alle terreinen te kun
nen excelleren. Er moet dus een keuze worden 
gemaakt, waarbij selectie en concentratie van 
exploratief onderzoek onvermijdelijk zijn. De kwali
teit van ons universitair onderzoek is essentieel voor 
het behoud van industriële R&D in Nederland. Een 
sterke kennisinfrastructuur is daartoe noodzakelijk. 
Om de vereiste kwaliteit te kunnen handhaven, 
dient de universitaire bestuursstructuur te worden 
aangepast, is vereenvoudiging van regelgeving en 
financiering noodzakelijk en moet de mobiliteit van 
wetenschappers worden bevorderd. Het is een illu
sie te menen dat Technologische Top Instituten 'à la 
carte' kunnen worden besteld. 

Ter gelegenheid van de uitreiking van de derde en 
laatste 'Nationale Techniekprijs/Elektron Trofee' in 
1994 hield de auteur van dit artikel een toespraak die 
hij beëindigde met het voorstel om deze prijs in het 
vervolg te vervangen door de 'Nationale Prijs voor 
de Geschiedenis'. Tevoren had hij gewezen op de 
snelle expansie van de Nederlanden in de zeventien
de eeuw, waarbij onze toenmalige republiek kans zag 
om in luttele decennia uit te groeien van een kikker
landje tot een economische wereldmacht. Zulks 
ondanks het feit dat kosten en lasten aanmerkelijk 
hoger waren dan in de omringende landen. Onder
nemerschap, maar bovenal superieure technologi
sche kennis en kunde vormden de pijlers van deze 
expansie . 

Juist in een snel veranderende wereld als de onze 
is het nog steeds nuttig om zo nu en dan een blik in 
het verleden te werpen om ons te behoeden voor 
dwalingen in de toekomst. Zo leert de geschiedenis 
dat de nu zo vanzelfsprekende samenwerking tussen 
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onderwijs en bedrijfsleven eerder uitzondering is dan 
regel. Eerst de ontdekkingsreizen dreven geleerden 
en ambachtslieden in elkaars armen, gedurende een 

· periode die zich niet langer uitstrekte dan van de 
tweede helft der zestiende tot de eerste helft der 
zeventiende eeuw. Daarna gingen beide groepen 
weer gescheiden huns weegs. Na een absoluut diep
tepunt in de verhouding tussen onderwijs en bedrijfs
leven in de tweede helft van onze jaren zeventig was 
het alweer de ontdekking van een 'Nieuwe Wereld', 
namelijk die van de informatietechnologie, die 
wetenschap en industrie wederom tot elkaar veroor
deelde. 

Het lijkt er dus op dat het hier gaat om een nogal 
conjunctuurgevoelig verbond, waarin bijgevolg 
wordt gestreefd naar een dynamisch evenwicht tus
sen de uiteenlopende doelstellingen van industrie en 
onderwijs èn van de overheid. Want innovatie en 
technologische vernieuwingen prijken thans ook 
hoog in het Haagse vaandel, onderwerpen waarvoor 
tot voor kort geen politicus was te winnen. Ten dele 
is dit voormalig gebrek aan belangstelling te verkla
ren vanuit de nog steeds gapende kloof tussen de 
denkwerelden van alfa's en bèta's, die door C.P. 
Snow1 bekendheid heeft gekregen als 'het probleem 
der twee culturen', wel eens samengevat in de 
opmerking dat voor de meeste politici het integraal
teken niets anders is dan de gleuf in een viool. 

Waarschijnlijker lijkt echter de meer banale 
reden dat met onderwerpen als techniek en technolo
gie tot nu toe politiek nauwelijks viel te scoren. Het 
belang van innovatie en technologische vernieuwing 
voor economische groei en werkgelegenheid heeft 
hierin echter verandering gebracht. Dit moge blijken 
uit de nota Kennis in beweging\ die eerder genoemd 
dynamisch evenwicht illustreert. In deze nota wordt 
de noodzaak van een sterke kennisinfrastructuur 
benadrukt, waarbij de kwaliteit van ons universitair 
onderzoek essentieel is voor het behoud van indus
triële R&D in Nederland. 
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Dit neemt overigens niet weg dat de gedwongen 
samenhang van industrie en wetenschap niet altijd 
zonder wanklank verloopt. Nog onlangs konden we 
uit de media vernemen dat de top van enige grote 
bedrijven - Slechte van Shell Nederland, Kalff van 
ABN-Amro en Tabaksblat van Unilever - nogal wat 
kritiek had op de gang van zaken in onze universitei
ten. Nu hoeft men van deze kritiek niet al te zeer onder 
de indruk te zijn, want uit de inhoud blijkt dat de heren 
slecht op de hoogte waren. Maar dit betekent niet dat 
zij niet ernstig moet worden genomen, want als derge
lijke personen hun onvrede uiten is dat maatschappe
lijk en zelfs politiek een feit dat moeilijk genegeerd 
kan worden. 'Ook heksenvervolgers hadden het des
tijds mis, maar voor de stakkers die in rook opgingen, 
is die constatering van weinig nut.' 3 

Wat is nu werkelijk de status van het natuurweten
schappelijk en technisch onderzoek in onze universi
teiten? Is het van goede kwaliteit, van de juiste 
omvang en bedekt het de terreinen die het zou moeten 
bestrijken? Welke factoren werken nadelig en wat zou 
er moeten gebeuren om dit te verbeteren? Rond deze 
vragen organiseerde de Partijcommissie Wetenschap
en Technologiebeleid tezamen met de Teldersstichting 
op 18 maart jongstleden in de Pulchri Studio in Den 
Haag een symposium onder de titel: 'De kwaliteit van 
het technisch en natuurwetenschappelijk onderzoek 
aan de Nederlandse universiteiten.' Sprekers waren: 
dr. J. Nieuwenhuis, directeur Unilever Research in 
Vlaardingen; prof. dr. J.H. van der Waals uit Leiden en 
voorzitter van KNAW-commissie die onderzoekscho
len waarmerkt; prof.dr.ir. B.P.Th. Veltman, voorzitter 
van het College van Bestuur van de TU Twente. Als 
dagvoorzitter trad op dr. C. Je Pair, directeur van de 
Stichting Technische Wetenschappen en lid van de 
VVD-commissie Wetenschap- en Technologiebeleid. 
Wat volgt, is een weergave van de inleidingen en de 
daaropvolgende discussie, hier en daar gelardeerd met 
meningen van de auteur. 

De toekomst van R&D in Nederland 

De snelle ontwikkelingen in wetenschap en techno
logie zorgen voor een continu veranderende markt 
die de industrie dwingt om in een steeds sneller 
tempo nieuwe en vooral betere produkten te leveren. 
Dat geldt niet alleen voor de institutionele, maar ook 
voor de consumentenmarkt. 'De tijd dat met een ted
dybeertje bij een pakje zeep de omzet beduidend 
gestimuleerd kon worden, is voorbij', merkte 
Nieuwenhuis tijdens het symposium op. De consu
ment van vandaag vraagt om functionele produkten, 
met hoge toegevoegde waarde. Om aan die vraag te 
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kunnen voldoen, wordt onze industrie gedwongen tot 
forse R&D inspanningen en navenant hoge investe
ringen. Van de 1,5 miljard gulden die Unilever jaar
lijks wereldwijd uitgeeft aan R&D, wordt per jaar 
zo ' n 360 miljoen gulden - dus ongeveer 25 procent 
van het totale R&D budget - in Nederland besteed. 
Het gaat hier om een aanzienlijke investering in zeer 
hoogwaardige en milieuvriendelijke werkgelegen
heid, die in Nederland unieke, eveneens hoogwaardi
ge kennis genereert. Van die kennis wordt een sub
stantieel deel, ter waarde van circa 300 miljoen gul
den, naar het buitenland geëxporteerd. De ontwikke
ling van nieuwe produkten is in toenemende mate 
technologie-afhankelijk geworden en het is dan ook 
te verwachten dat de internationale vraag naar R&D 
in de toekomst nog verder zal stijgen . 

Wat de toekomst van onze R&D in Nederland 
betreft, is er dus aan de vraagzijde van de markt wei
nig te duchten. 'Maar als je iets moois hebt' , aldus 
Nieuwenhuis, 'dan wil de ander dat ook hebben.' De 
zeer hoogwaardige werkgelegenheid in de kennisin
dustrie is immers voor ieder land interessant en bij
gevolg zijn er voortdurend kapers op de kust. Om de 
positie van R&D in Nederland te behouden, maar lie
ver nog te versterken , is het dus noodzakelijk dat ons 
kennisaanbod concurrerend blijft met dat van het 
buitenland. Prijs en kwaliteit zijn daarvoor bepalen
de factoren . Concurrerend is men immers als men in 
staat is om bepaalde produkten en diensten van een 
vereiste kwaliteit voor de laagste prijs aan te bieden. 
Nu behoren de R&D kosten in Nederland echter tot 
de hoogste ter wereld. Weliswaar verschillen de 
arbeidskosten per uur hier nauwelijks van die in de 
Verenigde Staten, maar vergeleken met Engelse 
researchlaboratoria zijn deze meer dan vijftig pro
cent hoger. Ten opzichte van landen als Rusland en 
India die, om niet te vergeten, ook over briljante 
wetenschappers beschikken, is het nadelige verschil 
in kosten nog vele malen groter. 

Dit betekent overigens niet noodzakelijkerwijs 
dat de Nederlandse R&D reeds het einde nabij is. 
Uiteraard is kostenbeheersing in R&D even belang
rijk als in andere sectoren , maar in de kennisindustrie 
is kwaliteit de allesbeheersende en uiteindelijk door
slaggevende factor. In R&D is slechte kwaliteit altijd 
te duur. Om in de kennismarkt te overleven, dienen 
wij in Nederland dus alle aandacht te richten op de 
kwaliteit van de aanbodzijde, hetgeen impliceert dat 
onze kennisinfrastructuur naar internationale maat
staven van topkwaliteit moet zijn. Daarbij moeten we 
ervoor zorgen dat we niet te duur worden voor het 
eenvoudige werk en goed genoeg blijven om in de 
kennisindustrie te kunnen concurreren . 
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Het belang van een sterke kennisinfrastructuur 

Het nationaal besef dat een hoogwaardige weten
schappelijke infrastructuur een belangrijk wapen is 
voor Nederlands concurrentiepositie in de wereld, 
lijkt anno 1996 vanzelfsprekend, doch is van recente 
datum. Begrippen als kennisindustrie, kennisinfrast
ructuur en 'Nederland, kennisland ' werden zo ' n tien 
à twintig jaar geleden nauwelijks gebezigd. De ver
anderende nationale attitude ten aanzien van techno
logie en wetenschap in het begin van de jaren negen
tig, heeft alles te maken met het versnelde tempo en 
de verhoogde toegevoegde waarde waarmee nieuwe 
produkten op de markt worden gebracht. Die explo
sieve marktontwikkeling is van grote invloed op het 
verloop van innovatieprocessen die tenslotte niet 
alleen moeten resulteren in de ontwikkeling van 
nieuwe produkten en diensten, maar ook in de verbe
tering van fabricageprocessen. Technologische ver
nieuwing is de drijvende factor van een innovatie
proces en industriële R&D is dus een belangrijk 
wapen in de concurrentiestrijd. 

Om het toenemende belang van de aanwezigheid 
van een sterke kennisinfrastructuur te kunnen begrij
pen is het volgens Nieuwenhuis nuttig om de ver
schillende fasen van een innovatieproces nader te 
onderscheiden: 
- Exploratieve research, hoogwaardig fundamen

teel onderzoek dat de basis vormt van ieder indus
trieel innovatieproces. 

- Opbouw kennisreservoir; met hoogwaardig fun
damenteel onderzoek wordt continu nieuwe ken
nis gegenereerd waarmee een bepaald kennisre
servoir wordt opgebouwd. De opbouw van een 
gewenst kennisreservoir beslaat in het algemeen 
een periode van vijf à tien jaar. 
Start innovatieproject; vanuit het kennisreservoir 
worden nieuwe produkten of processen ontwik
keld. Deze fase duurt gemiddeld één tot drie jaar. 
Om bijvoorbeeld een nieuw, energiezuinig en 

milieuvriendelijk wasmiddel op de markt te brengen 
is kennis van zeer specifiek werkende enzymen 
nodig. Het vinden van zulke enzymen vereist explo
ratief onderzoek op het gebied van de moleculaire 
biologie. Tot in de jaren tachtig konden deze innova
tieprocessen vrijwel geheel in eigen beheer binnen 
de researchlaboratoria van de industrie worden uitge
voerd. Bij Unilever sprak men dan ook wel over de 
'Universiteit van Vlaardingen ' . Maar de wereld is 
snel veranderd. Om daarin overeind te blijven moe
ten, zoals gezegd, steeds betere technologieën steeds 
sneller worden ontwikkeld. In de jaren zestig was de 
halfwaardetijd (de tijd waarbinnen een grootheid tot 
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op de helft van haar oorspronkelijke waarde is afge
nomen) van een innovatie ongeveer twintig jaar, 
thans bedraagt zij niet meer dan drie tot vijf jaar en 
dit reductieproces lijkt nog lang niet ten einde. 

Door de stormachtige ontwikkelingen in de 
wetenschap is de hoeveelheid beschikbare kennis 
bovendien explosief toegenomen. Doorbraken, zoals 
in de informatie-, communicatie- en biotechnologie, 
veranderen het gezicht van de wereld in een hoog 
tempo. Dit betekent dat bestaande kennis zeer, zeer 
snel veroudert. Zelfs voor industriële toplaboratoria 
is het daarom niet langer mogelijk om in eigen huis 
op alle researchgebieden die topkwaliteit te bereiken 
die voor innovatie nodig is. Dit leidde onvermijdelijk 
tot prioriteitstelling en concentratie van activiteiten. 
Binnen Unilever zijn daartoe de programma's van de 
vijf laboratoria ondergebracht in één Unilever 
Exploratory Research programma. 

De toenemende complexiteit van exploratief 
onderzoek heeft er bovendien toe geleid dat voor de 
ontwikkeling van nieuwe kennis gebruik moet wor
den gemaakt van meerdere disciplines, die elders, op 
verschillende locaties, werkzaam zijn. Op dit 
moment wordt door Unilever meer dan tien procent 
van het budget en ongeveer eenderde van de explora
tieve research uitbesteed aan universiteiten en exter
ne kennisinstituten . 

De geschetste veranderingen hebben de rol van 
de researchmanager aanzienlijk gewijzigd. Voerde 
hij voorheen nog het gehele proces van exploratie tot 
applicatie vrijwel in eigen beheer uit, nu is hij veel 
meer een kennismakelaar die de wetenschappelijke 
wereld afspeurt naar plaatsen waar onderzoek kan 
worden uitbesteed, dan wel aanwezige kennisreser
voirs kunnen worden ingekocht. 

Uit dit alles moge blijken dat de aanwezigheid 
van een sterke kennisinfrastructuur van levensbelang 
is voor de positie van de industriële laboratoria in 
Nederland. Voor de Nederlandse universiteiten ligt 
hier dan ook een grote uitdaging om op topniveau in 
de wereld te blijven meespelen op het gebied van 
exploratief onderzoek. 

Het nut van exploratief onderzoek 

De welvaart in Nederland is in hoge mate afhankelijk 
van op kennis gebaseerde concurrentiekracht. Dat 
innovatie en technologie hiervoor van essentieel 
belang zijn, wordt algemeen erkend, inmiddels ook 
in politieke kringen. Dat is op zich verheugend, maar 
brengt ook gevaren met zich. Onze universiteiten 
worden steeds indringender geconfronteerd met de 
vraag naar hun maatschappelijk rendement. Die 
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vraag is uiteraard volstrekt legitiem, maar heeft wei
nig zin als daarbij niet wordt aangegeven met welke 
maatstaven dit rendement moet worden gemeten. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral bui
tenstaanders menen dat het universitaire rendement 
aanmerkelijk kan worden verbeterd als dure weten
schappers zich zouden beperken tot onderzoek dat 
direct nut oplevert. In deze opvatting worden tijd en 
daadwerkelijk nut blijkbaar over één kam geschoren. 
Maar zo simpel is het helaas niet. De tijdshorizon van 
een innovatieproces ligt nu eenmaal beduidend ver
der weg dan die van een urgente industriële behoef
te. Natuurlijk kunnen wetenschappers worden inge
zet om actuele industriële knelpunten te helpen 
oplossen, maar dit leidt noch tot generatie van 
belangrijke nieuwe wetenschap, noch tot de ontwik
keling van nieuwe processen, produkten en diensten. 
Volgens Van der Waals is het daarom gezonder om 
het fundamentele onderzoek in vrije competitie op de 
wereldmarkt te verrichten, dan te trachten het te stu
ren vanuit een - veelal vermeend - Nederlands eco
nomisch perspectief. 'Revolutionaire produkten als 
ritssluiting en transistor zijn bepaald niet voortgeko
men uit een gearticuleerd verlangen van fabrikanten 
van drukknopen en radiobuizen', constateerde Van 
der Waals. 

Het zou te gemakkelijk zijn om de overtuiging 
van Van der Waals te rangschikken onder die van de 

v.l.n .r. B.P.Th . Vdtman. J. Nieuwenhuis. J.H. van der Waals. C. Ie Pair. 

voor eigen parochie prekende pastoor. Het gaat hier 
namelijk om het traditionele onderscheid tussen fun
damenteel, dat wil zeggen vrij en onafhankelijk van 
mogelijke toepasbaarheid gedreven onderzoek, ook 
wel exploratief onderzoek genaamd, en toegepast 
onderzoek dat wordt ingegeven door de vraag naar 
een gedefinieerd eindresultaat. De wezenlijke vraag 
daarbij is door wie of wat, op welke termijn het nut 
van onderzoek kan worden vastgesteld. 

In een poging het nut van wetenschappelijk 
onderzoek meetbaar te maken onderscheidt de 
Delftse hoogleraar Berkhout nuttigheidsonderzoek, 
gedreven wetenschappelijk onderzoek en 'curiosity 
driven' onderzoek. In zijn publicatie Naar een grote
re samenhang tussen wetenschap, technologie en 
werkgelegenheid stelt hij vast dat fundamenteel 
onderzoek zowel door wetenschappelijke nieuwsgie
righeid, als door maatschappelijk-economische 
vraagstukken kan worden geïnspireerd.4 Geen wel
denkend mens zal hem deze opvatting betwisten, 
maar bepaald ongelijk heeft hij met de bewering dat 
'uit het verleden duidelijk is geworden dat het door 
nieuwsgierigheid gedreven fundamenteel onderzoek 
te weinig leidt tot vernieuwing van technologie'. Wie 
zich maar eniger mate verdiept heeft in de geschie
denis der wetenschappen, weet dat er talloze voor
beelden zijn die het tegendeel bewijzen. De electrici
teitsleer is uit nieuwsgierigheid ontwikkeld in een 

tijdens het sy mpos ium ·over de kwaliteit van het technisch en natuurwetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse uni versiteiten '. 
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tijd waarin men nog geen enkel inzicht had in haar 
mogelijke toepasbaarheid. Het praktische nut van de 
leer werd eerst duidelijk in de latere toepassingen, 
die de wereld -juist technologisch -drastisch hebben 
veranderd. 

Van der Waals baseert zich in dit verband op 
eigen ervaring. Door pure nieuwsgierigheid gedreven 
formuleerde hij veertig jaar geleden samen met een 
collega een theorie die de stabiliteit van gashydraten 
kwantitatief verkJaarde. Van enig nut was toen nog 
geen sprake. De resultaten van dit onderzoek blijken 
inmiddels van onschatbare praktische waarde voor 
de aardgasindustrie in de Noordzee. 

Betekent dit nu dat de universiteiten zich uitslui
tend zouden moeten beperken tot exploratief onder
zoek? In een recent artikel in NRC Handelsblad stel
de de bestuursvoorzitter van de TU-Delft, dr. De 
Voogd, dat daarnaast zonder twijfel voldaan kan wor
den aan de vraag naar onderzoek dat wordt ingege
ven door maatschappelijk-economische vraagstuk
ken.5 Veltman onderschreef deze opvatting tijdens het 
symposium vanuit een driedeling waarbij hij onder
scheid maakte tussen begrijpen, beheersen en gebrui
ken van kennis. Begrijpen betreft dan het exploratie
ve onderzoek, dat wil zeggen vrij en onafhankelijk, 
door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek dat nieu
we kennis genereert, dan wel tot doorbraken leidt in 
bestaande wetenschappen. Beheersen behelst het 
beproeven van nieuwe kennis onder verschillende 
omstandigheden, teneinde die kennis zo breed moge
lijk toepasbaar te maken. Hier gaat het dus voorna
melijk om technologie. De derde categorie, gebrui
ken, is qua tijdschaal van totaal andere orde. Het gaat 
hier om produktontwikkeling, waarvoor inzicht in 
een zeer tijdkritische marktontwikkeling noodzake
lijk is. Universiteiten hebben daar geen verstand van 
en het ligt dus voor de hand dat het bedrijfsleven 
hierin het voortouw neemt. 

Internationale concurrentie dwingt multinatio
nals om exploratief onderzoek in toenemende mate 
uit te besteden aan universiteiten. Zij hebben zelf nog 
steeds voldoende kennis in huis om toegepast onder
zoek en produktontwikkeling in eigen beheer gestal
te te geven. Maar voor de 'competitive edge' van 
Nederland zijn het niet alleen meer de multinationals 
die zaligmakend zijn. Voor economische groei en 
werkgelegenheid is Nederland op dit moment voor
namelijk afhankelijk van het Midden en Klein 
Bedrijf (MKB). Vooropgesteld dat universiteiten ook 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, 
is het dus zaak om ook aan de vraag van het MKB 
naar toegepast onderzoek te voldoen. 'Ook toegepast 
onderzoek prikkelt nieuwsgierigheid en activeert 
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voldoende wetenschappelijke creattvtteit om bij te 
dragen aan de vorming en selectie van toptalent', 
aldus Veltman. 

Vanuit industrieel standpunt benadrukt 
Nieuwenhuis niettemin dat exploratief onderzoek 
zich beter leent tot het vormen van goede weten
schappers dan toegepast onderzoek. Uiteraard geeft 
de industrie alleen maar opdracht tot zuiver weten
schappelijk onderzoek als er naar iets gezocht wordt 
wat voor die industrie belangrijk is. Maar dat bete
kent nog geen pleidooi voor uitsluitend toepassings
gericht onderzoek. Integendeel, ook exploratief, dus 
zuiver 'curiosity driven' onderzoek is uiteindelijk 
voor de industrie van het allergrootste belang. 

De uitdaging voor onze universiteiten 

Er is niets mis met het natuurwetenschappelijk en 
technisch onderzoek in Nederland. Althans nog niet. 
Onze universiteiten behoren naar internationale 
maatstaven nog steeds tot de beste ter wereld. Maar 
de concurrentie uit het buitenland neemt toe. De 
'global competition' dwingt onze industrie om steeds 
meer exploratieve research uit te besteden aan uni
versiteiten. De factor afstand wordt daarbij steeds 
minder belangrijk. Kwaliteit is doorslaggevend. 
R&D is voor Nederland een belangrijke bedrijfsacti
viteit, maar bovenal mensenwerk dat academici van 
topkwaliteit vereist. 

Hier ligt dus een wezenlijke uitdaging voor onze 
universiteiten om op topniveau in de wereld hun rol 
te behouden en liefst te versterken. Dat zal niet een
voudig zijn, want het is de vraag of Nederland op dit 
punt niet aan het afzakken is. Een parallel met de 
vroegere situatie in industriële researchlaboratoria is 
opvallend. Versnippering en competitie daar, waar 
door samenwerking beter gebruik kan worden 
gemaakt van aanwezige capaciteit. Groepen die de 
kritische massa missen om voldoende kwaliteit te 
leveren. Groot tijdsbeslag voor regelgeving, organi
satie en het binnenhalen van fondsen. En - last but 
not least - een organisatiestructuur die snelle en 
gedegen besluitvorming in de weg staat. 

Uiteraard is het gemakkelijker om veranderingen 
door te voeren in een onderneming dan in ons uni
versitaire bestel. Toch zullen ook de universiteiten de 
consequenties dienen te trekken uit het feit dat 
Nederland te klein is om op alle fronten topkwaliteit 
te kunnen blijven leveren. Prioriteitstelling, samen
werking en concentratie vormen daarom ook voor 
onze universiteiten een onvermijdelijke opgave om 
aan de eisen van een verander~nde samenleving te 
blijven voldoen. Een opgave die door de huidige 
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structuur extra wordt bemoeilijkt. 
Behoud van kwaliteit vereist een lange-termijnvi

sie en een onderwijsbeleid dat gekenmerkt wordt 
door een zekere mate van rust en consistentie. 
Daaraan ontbreekt het de laatste jaren nogal. De 
voortdurende moeilijkheden rond de tweejarige 
tweede-fase-opleidingen en de discussie over de stu
dieduur hebben die kwaliteit nadelig beïnvloed. Het 
peil van eerste-fase-afgestudeerden is de afgelopen 
jaren zodanig gedaald dat hun inzetbaarheid- althans 
in internationaal concurrerende researchlaboratoria -
beperkt is. Een verdere verkorting van de studieduur 
lijkt daarom niet verantwoord. Bepaald zorgelijk is 
ook de verminderde instroom van studenten in 
natuurwetenschappelijke en technische richtingen. 
Te vrezen valt dat de toekomst van R&D in 
Nederland voor een belangrijk deel in het VWO 
wordt bepaald. Wat promovendi betreft zijn onze 
universiteiten gelukkig nog steeds in staat om aan de 
vraag van het bedrijfsleven te voldoen. Om ook in de 
toekomst de druk der internationale concurrentie te 
kunnen doorstaan, dient echter eerst een aantal hin
dernissen te worden opgeruimd. Aanpassing van de 
bestuurlijke structuur is noodzakelijk, de academi
sche mobiliteit dient te worden vergroot en de regel
geving moet worden vereenvoudigd. 

Selectie en mobiliteit 

'Het principe van gelijke ontwikkelingsmogelijkhe
den voor de universiteiten in Nederland heeft gere
sulteerd in een onderzoekslandschap dat lijkt op een 
hoogvlakte, waarin zich bijgevolg geen echte toppen, 
maar dus ook geen diepe dalen bevinden ' , zo stelde 
van der Waals. In het genoemde NRC-artikel trekt De 
Voogd een vergelijking met de Verenigde Staten, 
waarbij hij becijfert dat er geen grond is voor de zo 
vaak gehoorde stelling dat er in Nederland te veel 
universiteiten zouden zijn. Hij wijst echter op één 
wezenlijk verschil met Amerika: Nederland bezit 
geen universiteiten die tot de wereldtop behoren. 
Indien een vergelijking met Amerika opportuun 
wordt geacht, dan zou in Nederland ruimte zijn voor 
twee, hooguit drie topuniversiteiten. Maar een beleid 
dat wordt gekenmerkt door egaliserende besluitvor
ming en dus gebrek aan bestuurskracht, maakt een 
selectie vrijwel onmogelijk. Het verdient daarom 
aanbeveling om de kritische factoren in ogenschouw 
te nemen die in Amerika, maar ook in Zwitserland -
dat inmiddels die keuze heeft gemaakt -, bepalend 
zijn gebleken voor een dergelijke selectie. 

Allereerst valt in die landen op dat bestuurders 
het tot hun hoofdtaak rekenen om toptalent te werven 
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op de internationale markt. Meer dan in een systeem, 
investeert men in mensen. Betrokkenen genieten een 
grote mate van vrijheid en goede prestaties worden 
beloond. Universitair personeel heeft geen ambtelij
ke status en mobiliteit wordt krachtig bevorderd. Dat 
staat in schril contrast met de Nederlandse situatie, 
waar veel universitaire vakgroepen bedreigd worden 
door inteelt. Van der Waals acht 'loopbaanplanning' 
en ' in huis benoemingen' van universitaire onderzoe
kers dan ook principieel ongewenst. Natuurlijk gaat 
het te ver om te verbieden dat iemand op den duur 
hoogleraar wordt aan de universiteit waar hij vroeger 
is gepromoveerd. Jonge onderzoekers dienen zich 
echter na hun promotie, los van hun promotor, eerst 
waar te maken in een nieuwe, liefst internationale 
omgeving. Een relatief korte stage is daartoe vol
strekt ontoereikend. 

Bevordering van mobiliteit dient zich niet uitslui
tend te richten op universitaire docenten, maar ook 
op studenten. Een toonaangevende universiteit 
behoort toponderwijs te voeden. Universitaire oplei
dingsprogramma's moeten dan ook zodanig zijn 
samengesteld dat tussentijdse in- en uitstroom van 
getalenteerde studenten mogelijk is. 

Bestuurlijke onmacht 

Topuniversiteiten vereisen een heldere en slagvaardi
ge bestuursorganisatie die haar draagvlak niet alleen 
binnen de universiteit, maar vooral daarbuiten moet 
verwerven. In de huidige wetgeving ontbreekt die 
helderheid, waardoor de bestuurHjke slagkracht ern
stig wordt beperkt. Volgens Veltkamp is het een illu
sie te menen dat het College van Bestuur de baas van 
een universiteit is: 'Het College kan aardige dingen 
doen, maar wat er aan de basis gebeurt, wordt beslo
ten door faculteiten en vakgroepen, waarvoor het 
instellingsbelang niet altijd het belangrijkste uit
gangspunt is. Als ik u, als voorzitter van de op één na 
kleinste universiteit, attendeer op bestuurlijke 
begrenzingen, dan kunt u er dus van overtuigd zijn 
dat het bij andere universiteiten vast slechter is.' 

Onze universiteiten zijn goed bestuurbaar in die 
zin dat bijvoorbeeld controle op bestedingen heel 
goed mogelijk is, maar slecht stuurbaar ten aanzien 
van kwaliteit en de aanstelling van toptalent Een 
universiteitsbestuur heeft taken en verantwoordelijk
heden waarop het in de huidige wetgeving ook wordt 
aangesproken, maar niet de bevoegdheden om veran
deringen door te voeren die de kwaliteit van de 
instelling kunnen verbeteren. Gegeven de egaliseren
de besluitvorming is het welhaast onmogelijk om 
tophoogleraren aan te trekken voor een salaris dat 
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hoger is dan gebruikelijk. Van de elf instituten in 
Twente zouden er twee kunnen excelleren als daarin 
driemaal zoveel geld zou worden gestopt. Dank zij 
democratische besluitvorming worden alle elf insti
tuten tot nu toe nog steeds gelijkelijk gehonoreerd. 

De boodschap die Veltkamp expliciet meegeeft 
aan onze parlementariërs, luidt dan ook dat aan uni
versiteitsbesturen zodanige bevoegdheid wordt gege
ven, dat zij gezien hun taak en verantwoordelijkheid 
tevens in staat zijn te sturen op excellentie. Van der 
Waals voegt daar fijntjes aan toe: 'Een meer profes
sionele organisatie op grond van een nieuwe wet op 
het wetenschappelijk onderwijs is dringend nodig, 
maar niet voldoende. Teneinde de universiteiten 
behoorlijk bestuurbaar te maken, moet het roer in 
handen gegeven worden van stuurlui met gezag in de 
academische wereld. 'Welk profiel hij daarbij voor 
ogen heeft, werd niet duidelijk, maar wat hem betreft 
zijn het in het algemeen niet 'werkzoekende ex-poli
tici' die hieraan voldoen .. . 

Regelgeving en financiering 

In afwijking van het buitenland worden in Nederland 
de kosten van onderzoek als lump-sum geconsoli
deerd in het totale universitaire budget. Dit leidt tot 
het - voor bezuinigingen dankbaar aangegrepen -
misverstand dat de kosten per student in Nederland 
hoger zijn dan elders in de wereld. Differentiatie van 
kosten naar onderwijs en onderzoek toont aan dat dit 
geenszins het geval is. 

Feit is wel dat Nederland beduidend minder geld 
uitgeeft aan natuurwetenschappelijk en technisch 
onderzoek dan andere hoog ontwikkelde landen. 
Daartegenover staat dat het aantal instanties dat 
bemoeienis heeft met de financiering van dit onder
zoek in Nederland, aanmerkelijk groter is dan in het 
buitenland. Er verschijnen van overheidswege steeds 
meer 'bobo's ' met plannen die door steeds minder 
spelers moeten worden uitgevoerd. Bijgevolg wordt 
een substantieel deel van het Nederlandse onder
zoeksbudget verbruikt, zonder dat dit effectief ten 
goede komt aan wetenschappelijk onderzoek. Een 
gemiddelde onderzoeker dient thans verantwoording 
af te leggen aan de volgende instanties: de 
Universiteit, de Stichting Nederlands Weten
schappelijk Onderzoek (NWO), de Overleg Com
missie Verkenningen (strategie van het onderzoek), 
de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten (VSNU) (kwaliteit van het onderzoek) 
en de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (KNAW) (onderzoekscholen). 
Daarenboven zijn er de vi sitatiecommissies, de 
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onderwijsinspectie en sinds kort de beoordelaars van 
het 'studeerbaarheidsfonds' .... 

Natuurlijk is voor alles een ratio te geven, maar 
het is niet zonder reden dat VSNU, NWO en KNAW 
thans werken aan een meer doorzichtig en eenvoudi
ger systeem van toetsing en verantwoording. Aan een 
dergelijke vereenvoudiging dient de hoogste priori
teit te worden gegeven. 

Technologische Top Instituten 

Minister Wijers heeft een nieuwe impuls gegeven 
aan een reeds eerder geopperd idee om in Nederland 
een beperkt aantal Technologische Top Instituten 
(TTI's) te stichten. Helaas heeft dit geleid tot een 
Babylonische spraakverwarring, omdat niet duidelijk 
is wat zo'n TTI dan wel moet zijn, waarom het ' top ' 
moet zijn en hoe het tot stand moet komen. Top 
Instituten kan men niet 'à la carte ' bestellen, zij ont
staan geleidelijk in een omgeving van wetenschap
pers met visie en mondiaal erkende kwaliteit. Het 
label 'top' moet verdiend worden en is bepaald niet 
met geld en papieren plannen te koop, meent Van der 
Waals. 

Niettemin wekt het ministerie van Economische 
Zaken, hoewel het niet expliciet gesteld wordt, de 
indruk dat een Top Instituut vooral een gebouw is, 
waarin vervolgens los van de bestaande kennisin
frastructuur, een specifiek terrein van onderzoek 
wordt ondergebracht. Een Top Instituut wordt echter 
niet gebouwd met stenen, maar met mensen, dat wil 
zeggen met toponderzoekers. En toponderzoekers 
zoeken nu eenmaal een inspirerende omgeving, 
waarin zij hun werk in betrekkelijke vrijheid kunnen 
verrichten en waarin bovendien de benodigde onder
zoekfaciliteiten voor handen zijn. Zo' n omgeving 
kan in Nederland zijn, maar ook daarbuiten . Ver vóór 
het begrip 'globalisering' zijn intrede deed, wisten 
geleerden over de hele wereld elkaar reeds te vinden . 
Wetenschap is dan ook van oudsher internationaal 
georiënteerd en topwetenschap komt tot stand in een 
netwerk van netwerken rond toponderzoekers, die op 
een specifiek werkterrein autoriteit genieten . 

De gedachte dat Technologische Top Instituten in 
het leven kunnen worden geroepen los van de 
bestaande kennisinfrastructuur- of zelfs daarbuiten -
lijkt dus niet erg realisti eh. Een topinstituut is veel
eer een organisatorische entiteit, waarin netwerken 
van onderzoek selectief worden geclusterd. Daartoe 
dient allereerst een inventarisatie plaats te vinden van 
wat er wel en niet in Nederland moet worden gedaan. 
Wanneer is welke technologie. nodig, wat is er in 
Nederland aan technische kennis aanwezig en wat 
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wordt er in het buitenland al gedaan? 
Onlangs werd het idee geopperd om in 

Nederland een Top Instituut voor duurzame energie 
op te richten, zonder daarbij aan te geven aan welke 
vorm van duurzame energieopwekking prioriteit 
moet worden gegeven en welke technologieën daar
toe vereist en in Nederland voor handen zijn. Zonder 
selectie en keuze vooraf, heeft praten over duur
zaamheid geen enkele zin. Het gaat hier om een zaak 
van lange termijn . De SEP (Stichting Samen
werkende Energie Producenten) moet binnen een 
jaar een beslissing nemen over onderzoek dat over 
zo'n veertig jaar zijn toepassing moet vinden. 

In plaats van kostbare tijd te besteden aan de 
opzet van nieuwe fysieke structuren buiten de aan
wezige kennisinfrastructuur, is het daarom beter om 
het bestaande, gefractioneerde energieonderzoek op 
basis van prioriteitstelling te clusteren, en te verster
ken. De daartoe benodigde kennjs kan in Nederland 
worden gevonden bij KEMA, Energie Acadenûe, 
Gas Unie, ECN, TU's en bij de energieproduktie-en 
distributiebedrijven . Naar de mening van de auteur 
van dit artikel is de discussie over een Top Instituut 
Duurzaamheid typerend voor de onzorgvuldigheid 
waarmee over de opzet van TTI's wordt gesproken. 
De voorgestelde procedures geven bovendien reden 
tot extra zorg omdat het ernaar uitziet dat ambtenaren 
van EZ uiteindelijk gaan bepalen wie de koek, dan 
wel de gard krijgt. 

De koek is overigens gauw verdeeld, want de 
minister van Economische Zaken heeft jaarlijks 
slechts vijftig miljoen beschikbaar voor de opzet van 
TTI's en dat over een periode die niet verder reikt 
dan 1998. Afhankelijk van het definitieve aantal res
teert per topinstituut dan ook niet meer dan zo ' n acht 
nûljoen gulden. Men kan zich dus ernstig afvragen of 
het sop de kool nog wel waard is! 

Het lijkt erop dat met de ontkerstening van 
Nederland ook de Bijbelse raad 'onderzoek alle din-
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gen, maar behoud het goede' in de vergetelheid is 
geraakt. Radicale verandering prevaleert blijkbaar 
boven behoud en verbetering van het bestaande. 
Daarbij wordt licht vergeten dat op diverse terreinen 
aan de Nederlandse universiteiten reeds toponder
zoek wordt verricht en dat wij met het Nederlands 
Kanker Instituut in Amsterdam, het Max Planck 
Instituut voor psycholinguïstiek in Nijmegen en met 
het FOM laboratorium voor Atoom en Molecuul
fysica in Amsterdam reeds een drietal internationaal 
gerenommeerde topinstituten in huis hebben. 

Opvallend is overigens dat in de discussie over 
Top Instituten weinig aandacht wordt besteed aan de 
tweeledige taak van de universiteiten, waarin het blij
ven leveren van topkwaliteitonderwijs onlosmakelijk 
verbonden is met het behoud van toponderzoek. 
Terecht waarschuwt De Voogd er in zijn artikel in 
NRC Handelsblad dan ook voor dat 'Als wij door
gaan met het vestigen van onderzoek tussen de uni
versiteiten (onderzoekscholen) en buiten de instellin
gen (topinstituten), dan dreigen we een richting in te 
slaan die zou kunnen leiden tot een ontkoppeling van 
universitair onderwijs en wetenschappelijk onder
zoek. Dat is een risico dat wij niet moeten nemen.' 

Noten 

I. C.P. Snow, The rwo cultures and rhe scienrijic revolurion, 1959. 
2. Kennis in beweging. Over kennis en kunde in de Nederlandse economie, uit

gave van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van 
Onderwij s, Cultuur en Wetenschap en het mini ste rie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij , Den Haag, 1995. 

3. Aldus dagvoorzitter Le Pair op het symposium van 18 maan . 
4. AJ . Berkhout, Naar een grotere samenhang fllssen wetenschap, technologie 

en werkgelegenheid, 's-Gravenhage, december 1995. 
5. N. de Voogd, 'Sticht drie topinstituten in Nederland ' , in : NRC Handelsblad, 

30 mei 1996. 

Drs. J. ten Hoope is voorzitter van de VVD-commis
sie Wetenschap- en Technologiebeleid. 
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Een onmisbaar 
beleidsinstrument 
Een verdediging van de individuele huursubsidie tegen 

haar critici 

Peter van den Broek 

Een subsidie is als beleidsmaatregel op zichzelf niet 
beter of slechter dan andere beleidsmaatregelen, 
zoals geboden, verboden, heffingen, investeringsbij
dragen en fiscale faciliteiten. Er zijn weinig subsi
dies die onmisbaarder zijn dan de individuele huur
subsidie en toch zijn er maar weinig die meer ter 
discussie staan. In onderstaande beschouwing 
wordt vanuit een liberale visie een aantal zaken 
rond het huurbeleid en de individuele huursubsidie 
wat nader onder de loep genomen waarbij de alge
mene maatschappelijke en politieke context niet uit 
het oog wordt verloren. 

Inleiding 

Inkomenssubsidies zoals de individuele huursubsidie 
(IHS) hebben een consumptief karakter; zij zijn 
gericht op het zo goedkoop mogelijk corrigeren van 
negatieve effecten aan de onderkant van de bestaan
de inkomensverdeling. Het is de bedoeling de 
omvang van deze soort subsidies zo beperkt mogelijk 
te houden, zowel in financiële zin als qua aantal 
betrokkenen. Het is meer liberaal mensen te helpen 
groeien naar zelfstandigheid dan hen afhankelijk te 
houden van een uitkering. 

Subsidiëren van personen raakt nauw aan inko
mensbeleid. Het bestaande inkomensbeleid moet 
dringend op de helling. De liberaal is niet jaloers; hij 
maakt zich geen zorgen over degene die op een eer
lijke manier een hoog inkomen weet te verwerven. 
Hij maakt zich wel zorgen over degene die niet 
(meer) kan werken of ondanks hard werken geen 
behoorlijk inkomen kan opbouwen. 

Liberaal inkomensbeleid is gericht op het verho
gen van de onderkant van de inkomensverdeling, niet 
op het aftoppen van de bovenkant. Nivellering en 
permanente loonmatiging demotiveren en belemme
ren economische groei. Loonmatiging zou goed zijn 
voor onze export, maar de helft van de economie 
leeft van de binnenlandse markt. Deze vertoont stag-
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natieverschijnselen (onderbesteding) door het gebrek 
aan koopkrachtgroei; de werkloosheid vermindert 
hierdoor niet. Bouwen en wonen behoren bij uitstek 
tot de binnenlandse markt; er is een direct verband 
tussen inkomensbeleid en woonsubsidies. 

Het is beschamend te moeten constateren dat het 
tientallen jaren volgehouden nivellerings- en loon
matigingsbeleid in ons land het gemiddelde inkomen 
beperkt heeft tot een niveau beneden dat van, 25 jaar 
geleden nog arme, landen als Italië en Oostenrijk. 
Binnen de EU doet alleen Groot-Brittannië het slech
ter dan wij, maar voor hoe lang nog? 

De VVD en de woonsubsidies 

De laatste twee decennia kon het VVD-standpunt 
over het na te streven huur- en subsidiebeleid in twee 
punten worden samengevat: 
- Voor iedere woning moet de huur betaald worden 

die zij gezien haar kwaliteit waard is; in wezen 
komt dat neer op minstens de kostprijs. 

- Wie redelijkerwijs niet in staat is de huur van een 
behoorlijke woning te betalen, heeft recht op sub
sidie, in relatie tot het inkomen. Ook in dat geval 
zal de eigen bijdrage hoger moeten zijn naarmate 
de kwaliteit van de woning beter is (de zoge
naamde kwaliteitskorting). 

Het eerste uitgangspunt vormt de marktcomponent, 
het tweede de sociale component. 

Dit VVD-standpunt leidde tot de conclusie dat 
(geleidelijk) alle objectsubsidies zouden moeten 
worden afgeschaft. Ook de subsidies op de stadsver
nieuwing, nodig om stadsvernieuwingsprocessen op 
gang te krijgen en te houden, zouden op den duur 
moeten verdwijnen. Alleen de IHS zou gehandhaafd 
moeten blijven, zij het ontdaan van enkele structure
le fouten. 

Daarnaast zijn in sommige specifieke gevallen 
investeringsbijdragen nodig ,om ontwikkelingen 
mogelijk te maken die anders niet tot stand zouden 
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kunnen komen, bijvoorbeeld woningaanpassingen 
voor invaliden, extra hoofd-infrastructuur voor nieu
we stedelijke ontwikkelingen in een tevoren nauwe
lijks ontsloten gebied, of bodemsanering op zwaar 
vervuilde en anders niet meer bruikbare lokaties. 

Ontwikkelingen 

Gedurende de jaren zeventig ondervond het VVD
standpunt slechts bij een kleine denkende minder
heid weerklank. Pas in het begin van de jaren tachtig 
begon het tij te keren, eerst langzaam, maar allengs 
sneller. Staatssecretaris Brokx komt de eer toe het 
eerste schroefje te hebben losgedraaid in de subsidie
mallemolen. Door de grondprijzen niet langer cen
traal vast te stellen maar aan de gemeenten over te 
laten, maakte hij in de praktijk een einde aan de snel
le stijging van die grondprijzen, vooral in de sociale 
sector. In die sector werden door de open-einde sub
sidieregelingen hoge grondprijzen altijd weg-gesub
sidieerd: een gemakkelijke winstbron voor de 
gemeenten. 

Gaandeweg werd het beleid meer omgebogen in 
de richting die door de VVD altijd werd voorgestaan. 
Open-einde regelingen werden 'dichtgeschroeid' 
door normbedragen in de plaats te stellen van pro
centuele bijdragen; enkele subsidies werden verlaagd 
of afgeschaft. 

Met het verschijnen van de nota Volkshuisvesting 
in de jaren negentig (1989) van staatssecretaris 
Heerma raakte deze ontwikkeling in een stroomver
snelling. Het voorlopige sluitstuk daarvan is de zoge
naamde brutering, het tegen elkaar wegstrepen van 
nog te ontvangen subsidies en nog terug te betalen 
leningen. Daarmee zijn, op een handjevol regelingen 
na (zij hebben vooral een ruimtelijk-ordeningsdoel), 
bijna alle objectsubsidies afgeschaft. Sociale 
woningbouw zal voortaan (nagenoeg) ongesubsi
dieerd moeten worden gerealiseerd; de verhuurders 
krijgen ook geen exploitatiesubsidies meer. Er werd 
nadrukkelijk vastgesteld dat (alleen) de IHS de hoek
steen van het beleid zal moeten blijven. 

In de nota Belstata werd daarnaast vastgelegd 
dat, via een glijdende schaal, ook de stadsvernieu
wingssubsidies op termijn (2005) zullen worden 
afgeschaft. Op basis van deze beide nota's is en 
wordt een ombuiging gerealiseerd van vele miljarden 
guldens per jaar. 

De tijd was er kennelijk rijp voor. De nota's en de 
daarop gebaseerde beleidsmaatregelen die elkaar in 
de volgende jaren in rap tempo opvolgden, kwamen 
opmerkelijk gemakkelijk door de Tweede Kamer. 
Pas bij het bruteringsdebat kwam er weer wat vuur-
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werk. Het is nuttig de in de debatten gebezigde argu
mentatie objectief te bezien en emoties te scheiden 
van de constatering van feiten en risico's. 

De IHS: enkele feiten 

De IHS is het breedst in discussie van alle vroegere 
en bestaande regelingen; deze huursubsidie raakt het 
grote publiek rechtstreeks en er is op de begroting 
een omvangrijk en makkelijk herkenbaar bedrag 
voor opgenomen, waarop would-be bezuinigers maar 
al te graag een begerig oog laten vallen. Financiën 
spreekt dikwijls zijn afschuw uit over het open-einde 
karakter ervan, hoewel belastingheffing dat zelf ook 
heeft. In beide gevallen is dat onvermijdelijk. 

In zijn eerste opzet bevatte de IHS een aantal 
structurele fouten, waardoor de regeling duurder was 
dan nodig. Sinds 1982 zijn er in de regeling, de uit
voering en de controle voortdurend verbeteringen 
aangebracht. Daarbij zijn de 'lekken' de een na de 
ander allemaal gedicht. De fraudebestrijding is nu 
nagenoeg waterdicht door tape-uitwisseling met de 
fiscus en sterk opgevoerde controles. 

Vanaf 1982 is het aantal huishoudens dat IHS 
toegekend heeft gekregen, toegenomen van 530.000 
via een top van 960.000 in 1992 tot 909.000 in 1994. 
Daarvan zijn 48% meerpersoonshuishoudens; 41% is 
65 jaar of ouder en 63% heeft een inkomen op of 
beneden het minimum. Als er één subsidieregeling is 
die vrijwel geheel terecht komt bij de groepen waar
voor zij bedoeld is, dan is dat de IHS. In het bijzon
der de ontwikkelingen aan het AOW- en uitkerings
froot zijn bepalend, alsmede die van de huren. Het 
zijn immers vooral gepensioneerden en uitkerings
trekkers die IHS nodig hebben, zoals blijkt uit de vol
gende tabel. 

Inkomensbron IHS'ers: 
pensioen/vut 10% 
AOW 34% 
RWW 11% 
ABW 13% 
WW !NWW/WWV 4% 
WAO 8% 
AAW 1% 
AWW 2% 
ZW/overig 2% 
arbeidsloon 15% 

Zolang de huren sneller blijven stijgen dan de 
AOW en de uitkeringen - en dat doen zij al jaren - is 
de IHS een essentieel vangnet. Dit vangnet van 
gemiddeld f 175,- per maand is geen luxe, zoals uit 
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de ontwikkeling van de netto huurquotes blijkt. De 
netto huurquote is de kale huur (dus exclusief servi
cekosten) na aftrek van IHS in procenten van het 
netto inkomen (minima circa f 1.200,- per maand). 

Van 1982 tot 1994 is de gemiddelde kale huur 
met 79% gestegen, de gemiddelde netto huurquote 
met 34%. Daarbij hebben als gevolg van de kwali
teitskorting IHS ' ers altijd al een hogere huurquote 
dan niet-IHS ' ers. In 1982 was deze 18% tegen 15%; 
in 1994 was dat 23% tegen 20%, en dit zijn dan nog 
algemene gemiddelden. In de 'dure' voorraad (boven 
f 790,- per maand in 1994) zijn huurquotes van mini
ma aangetroffen van meer dan 45%. Alle minima 
gemiddeld hadden in 1994 een netto huurquote van 
26%! Zij zullen met weinig waardering hebben ken
nisgenomen van de uitspraak onlangs in de Tweede 
Kamer dat mensen niet zo moeten zeuren : ze hebben 
wel grif f 700,- per maand voor hun auto over, maar 
hun woning zou niks mogen kosten! Zo'n uitspraak 
zou het vooral goed doen in verkiezingstijd. 

De IHS: structurele groei 

De IHS zal een onmisbaar instrument blijven en haar 
betekenis zal nog aanzienlijk in belang toenemen. 
Door een reeks factoren zullen het aantal rechtheb
benden op de IHS en het gemiddeld bedrag dat voor 
hen nodig zal zijn, voorlopig nog structureel blijven 
toenemen. Hiervoor zijn tal van oorzaken aan te wij
zen mede in samenhang met beleid op andere terrei
nen. Alle negatieve gevolgen van maatregelen op 
deze andere terreinen komen immers samen in dit 
ene overgebleven vangnet. 

Daarbij geldt de verkokering van het beleid, het 
onvoldoende onderling afstemmen van de gevolgen 
ervan, als een zelfstandige factor. Er is bijvoorbeeld 
al jaren geen geld genoeg om de AOW in de pas te 
laten lopen met de lonen, maar al die tijd moeten 
wegens de bezuinigingen de huren wel sterker stij
gen. Er wordt bezuinigd op bejaardenoorden omdat 
bejaarden langer zelfstandig moeten blijven wonen 
met behulp van (goedkopere) thuiszorg. Vervolgens 
wordt er bezuinigd op de thuiszorg en moet de eigen 
bijdrage omhoog. Dan dreigt er ook nog op de IHS te 
worden bezuinigd. Er blijkt geen enkel bewindsper
soon geheel verantwoordelijk te zijn voor de resulte
rende situatie, maar ondertussen raken er wel enkele 
honderdduizenden bejaarden in de knel. 

Er zijn nog wel meer factoren op te noemen 
waardoor de IHS naar aantal rechthebbenden en 
gemiddeld bedrag de komende jaren zal moeten toe
nemen. Daarbij werken de gevolgen van maatregelen 
op velerlei terrein kris-kras door elkaar en dikwijls 
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cumulatief. Kijk maar, ik kan het ook niet helpen: 
- Door de demografische ontwikkelingen neemt het 

aantal huishoudens sterker toe dan het aantal 
inwoners; de vergrijzing leidt bovendien tot meer 
oudere alleenstaanden, van wie wordt verwacht 
dat zij langer zelfstandig blijven wonen. 

- Het aantal asielzoekers en gedoogden zal waar
schijnlijk stabiliseren op zo'n 10.000 per jaar; een 
flink aantal van hen zal ondersteuning behoeven 
bij het vinden van een redelijk onderdak. 

- Het voortdurende beleid van inkomensmatiging 
leidt bij het gelijktijdig sterk verhogen van de 
(eigen) kosten van gezondheidszorg, thuiszorg, 
vervoerskosten, gemeentelijke en overige lasten 
tot een groeiende groep mensen die qua beste
dingsmogelijkheden in de knel raken. 

- De verbouwing van de sociale zekerheid leidt tot 
een gestage druk op de hoogte van de uitkeringen 
en op het aantal mensen dat hiervan gebruik kan 
maken. Ook de AOW is de afgelopen jaren flink 
achtergebleven bij de gemiddelde inkomensont
wikkeling, clie op zich al niet florissant was. 
Het afschaffen van de objectsubsidies is vooraf 
gegaan door vier jaren met forse huurverhogingen 
(circa 5,5% per jaar), waardoor deze objectsubsi
dies alvast in rap tempo werden afgebroken. Door 
deze huurverhogingen, die in de volgende jaren 
nog niet veel lager werden, is tegelijkertijd de 
voorraad goedkope huurwoningen sterk vermin
derd. Heerma kon in 1990 nog terecht opmerken 
dat deze voorraad voldoende groot was voor de 
'doelgroepen van beleid' (huishoudens tot een 
modaal inkomen). Dat is echter steeds minder het 
geval en bij een verdere sterke groei van de 
omvang van de doelgroep en huren die sterker 
blijven toenemen dan AOW en uitkeringen, zal 
het op afzienbare termijn niet meer waar zijn. 
Huurquotes nemen flink toe, woonquotes ( = per
centage woonuitgaven van het besteedbaar inko
men) van 30% en meer kwamen vroeger nauwe
lijks voor, maar worden nu tamelijk algemeen. 
Daarmee worden reële grenzen genaderd of over
schreden. 

- Een van de aspecten van het bruteringsakkoord is 
dat het huurbeleid voor tenminste de komende 
tien jaar globaal moet worden vastgelegd; in ieder 
geval was een minimum-huurverhoging nodig om 
sociale verhuurders te beschermen tegen een door 
de overheid uit bezuinigingsoverwegingen te laag 
vastgestelde huurverhoging. Daardoor ligt het 
huurbeleid voor de toekomst vast, geheel onaf
hankelijk van de feitelijke economische en inko
mensontwikkelingen. Het Rijk heeft hiermee een 
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belangrijk instrument uit handen gegeven; de 
gevolgen van negatieve ontwikkelingen kunnen 
nu nog alleen met behulp van de IHS worden 
opgevangen. 

- Het nieuwe woonbeleid is vooral gericht op door
stroming. Mensen met een wat beter inkomen 
moeten door kwalitatief goede nieuwbouw wor
den verleid om te verhuizen, zodat hun (dikwijls 
goedkopere) woning vrijkomt voor mensen met 
een lager inkomen. Daardoor zal de voorraad 
sociale huurwoningen overigens een qua inkomen 
steeds eenzijdiger bewoning gaan kennen, het
geen de problemen voor de corporaties zal doen 
toenemen. 
Omdat de afgelopen jaren de koopwoningmarkt, 
mede als gevolg van een nog bestaande inhaal
vraag, groeide en bloeide, dreigt het gevaar dat de 
plannenmakers en subsidie-bezuinigers zich ten 
onrechte rijk gaan rekenen. Uit de meest recente 
marktinformatie blijkt echter dat van de ruim 1,1 
miljoen woningzoekenden 56% wil huren, waar
van 65% beneden f 600,-; van de aspirant kopers 
zoekt 62% een woning tot f 225.000,-. De vraag 
blijft ondanks het sterk toegenomen aantal ander
half- en twee-verdieners overwegend gericht op 
matig geprijsde woningen. 

- Het voorgaande toont de invloed van verschillen
de ontwikkelingen op de hoogte van de nodige 
bijdrage en op het aantal rechthebbenden op IHS 
en het verband met andere beleidsterreinen. 
Daarbij komt nog een zelfstandige oorzaak die 
het gemiddelde bedrag doet toenemen dat per 
rechthebbende nodig is. Dit is het 'weglek-effect' 
dat samengaat met het afschaffen van de object
subsidies. Hiermee is door de deskundigen steeds 
rekening gehouden, maar het grote publiek in de 
Tweede Kamer en daarbuiten is zich daarvan niet 
altijd zo helder bewust geweest. Slechts een deel 
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van de afgeschafte objectsubsidie was 'overbo
dig' in die zin dat het huishouden de woning zon
der subsidie ook wel had kunnen betalen. Het 
andere deel is deels of geheel onmisbaar als 
gevolg van het lage inkomen. Het schrappen van 
de objectsubsidie heeft voor deze mensen tot 
gevolg dat een hoger bedrag aan subjectsubsidie 
nodig is (IHS). Over het algemeen wordt aange
nomen dat het weglek-effect rond 30% bedraagt 
van de weg-bezuinigde directe objectsubsidie. 

Conclusie 

Op grond van de feiten zal onder ogen moeten wor
den gezien dat het beroep op de IHS, mede als gevolg 
van velerlei beleid op andere terreinen, de komende 
jaren nog sterk zal toenemen, zowel naar aantal deel
nemers als naar gemiddeld bedrag. De afspraak om 
op de IHS 200 miljoen te bezuinigen, is in dat licht 
gezien structureel tegengesteld aan de richting van de 
werkelijk te verwachten ontwikkeling. 

De genoemde feiten zullen de komende jaren een 
geleidelijk dringender karakter krijgen. Een alerte 
houding van de VVD op dit punt kan ervoor zorgen 
dat ons imago door de ontwikkelingen niet (verder?) 
wordt geschaad. Door tijdig hierop in te spelen kan 
bovendien aan anderen de wind uit de zeilen worden 
genomen. Het lijkt politiek weinig doelmatig om 
alleen de Duivesteijns te laten scoren als de beschre
ven ontwikkelingen gaan leiden tot de voorspelbare 
toeneming van de maatschappelijke druk. 

P.J. van den Broek is lid van de VVD-Commissie 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Zijn arti
kel volgt in grote lijnen een notitie die in de 
Commissie is behandeld. 
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Humanitaire interventies: 
realisme, idealisme of 
avonturisme 

Eric R.M. Balemans 

Ongeveer een jaar geleden presenteerden de minis
ters Van Mierlo en Voorhoeve een 'toetsingskader' 
voor deelname van Nederlandse militairen aan vre
desoperaties. De in deze notitie geformuleerde cri
teria zijn evenwel zo vaag dat zij altijd wel een 
rechtvaardiging kunnen bieden om Nederlandse 
soldaten naar welk ver land ook te sturen. 
Noodzakelijk is een aanscherping van de criteria 
waarbij sterker rekening wordt gehouden met het 
eigen belang en waardoor in het buitenland de 
indruk wordt weggenomen dat ons land voor zowat 
elke vredesoperatie te vinden is. In beginsel dient 
onze militaire solidariteit zich te beperken tot het 
Koninkrijk, het NAVO-grondgebied en Europa; in 
Burundi heeft Nederland niets te zoeken. 

Inleiding 

De Nederlandse samenleving heeft in de loop der 
eeuwen normen en waarden ontwikkeld waarvan zij 
de handhaving en het respecteren hoog in het vaan
del heeft staan. Voor een belangrijk deel worden-deze 
normen en waarden gedeeld door de internationale 
gemeenschap als uitgangspunt voor een menswaar
dig bestaan. De handhaving van dergelijke normen 
en waarden is dan ook in het Nederlands belang, in 
ruime zin, te noemen. 

Ten onrechte wordt, sinds de Tweede 
Wereldoorlog, nationaal belang wel vaker vereenzel
vigd met nationalisme. De term Nederlands belang 
hoeft echter helemaal niet in een negatieve context 
geplaatst te worden waardoor ze de gevaarlijke 
lading van isolationisme of intolerantie krijgt. Sinds 
de Tweede Wereldoorlog ligt het Nederlands belang 
besloten in vele internationale raamwerken, zoals 
VN, EU, Raad van Europa, NAVO, WEU en OVSE. 
De Nederlandse bijdrage aan deze organisaties is 
gebaseerd op een drietal principes van zowel 
Nederlands als mondiaal belang in brede zin. Deze 
principes zijn respectievelijk: vrede en veiligheid 
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(bewaakt door NAVO, VN, WEU en OVSE), econo
mjsche ontwikkeling (binnen de kaders van EU, 
OESO en VN) en handhaving van de mensenrechten 
(via Raad van Europa, OVSE en VN). Bij het opere
ren van Nederland, zowel binnen als buiten de eigen 
landsgrenzen, zijn deze uitgangspunten overigens 
niet strikt van elkaar te scheiden. Het ontplooien van 
activiteiten door ons land is veel vaker gebaseerd op 
en ingegeven door een combinatie van deze princi
pes. 

In dit artikel zal ik ingaan op het optreden van 
Nederland in internationaal verband en met name de 
inzet van de krijgsmacht in het kader van humanitai
re 'peace-keeping' en 'peace-enforcing' operaties 
onder de vlag van internationale organisaties, die 
zeker geen vanzelfsprekendheid mag zijn. De discus
sies in de politiek en de maatschappij omtrent wen
selijkheid van, noodzaak en voorwaarden voor de 
inzet van Nederlandse militairen tonen aan dat er in 
het huidige beleid iets teveel sprake is van idealisme, 
te weinig van realjsme en Nederland zich wat al te 
makkelijk laat verleiden tot het betreden van het pad 
van het avontuur om de wereld te verbeteren. 

De nieuwe situatie: het begin 

Met de val van de Berlijnse Muur in oktober 1989 
veranderde het politieke klimaat in Europa tussen 
Oost en West op wel zeer drastische wijze. Als 
gevolg van deze gebeurtenis, en de vele die er op 
volgden, drong het besef door dat de politieke en 
militaire visies op de verhoudingen in Europa aange
past dienden te worden aan de nieuwe veiligheidssi
tuatie. Van de euforie die kort na de val van de Muur 
en de teloorgang van de Sovjet-Unie het veiligheids
denken in het Westen beheerste, is weinig meer over. 
Duidelijk is geworden dat de gewijzigde internatio
nale verhoudingen de wereld niet overzichtelijker of 
veiliger hebben gemaakt. 

In de Prioriteitennota, die begin 1993 door de 
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toenmalige minister van Defensie Ter Beek is opge
steld, werd geconstateerd dat door het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie de '( ... ) resterende dreiging van 
massale militaire agressie van de Sovjet-strijdkrach
ten tegen het NAVO-verdragsgebied ( ... )' is wegge
vallen. Hoewel erkend werd dat een grootschalig 
conflict nooit geheel uit te sluiten valt, werd het 
accent in het Nederlandse veiligheidsbeleid met de 
Prioriteitennota verlegd naar vredesbewarende 
('peace-keeping') en vrede-afdwingende ('peace
enforcing') operaties. Het streven naar een interna
tionale rechtsorde en naar stabiliteit werd immers 
onverenigbaar geacht met een politiek van afzijdig
heid. In het verlengde hiervan kwamen ook humani
taire operaties, waarbij militaire middelen worden 
ingezet om in noodsituaties de bevolking ter plekke 
van hulp te voorzien, nadrukkelijk centraal te staan in 
het nieuwe veiligheidsbeleid. Op zichzelf is dat mis
schien wel lovenswaardig, maar hier is de 
Prioriteitennota in haar idealisme toch wat te ver 
doorgeschoten. Al ontkent de Prioriteitennota het 
niet, nadrukkelijker had bij de nieuwe inrichting van 
de krijgsmacht aandacht moeten worden geschonken 
aan de primaire verplichtingen ten aanzien van het 
Koninkrijk en de NAVO. Het lijkt er nu op dat bui
tenlandse belangen prevaleren boven de 
Nederlandse. 

Het paarse kabinet heeft in 1994 de 
Prioriteitennota als uitgangspunt voor het defensie
beleid overgenomen. Daarnaast waren de verant
woordelijke bewindslieden van plan om de capaciteit 
voor 'peace-keeping' operaties en hulpverlening uit 
te breiden. Het enthousiasme van met name Pronk en 
Van Mierlo kende geen grenzen en verleidde de laat
ste er zelfs toe om in de Algemene Vergadering van 
de VN te pleiten voor het plaatsen van nationale mili
taire eenheden onder direct en permanent VN-bevel. 
De horizon kwam nu wel heel erg ver weg te liggen. 
Dat Van Mierlo werd teruggefloten, was nog een 
geluk bij een ongeluk. 

V redebewarende operaties 

Het einde van de Koude Oorlog legde spanningen 
bloot, die tot dan toe gedurende de hoogtijdagen van 
de politieke en ideologische confrontatie tussen Oost 
en West onder de oppervlakte smeulden. Het uitbar
sten van de conflicten in het voormalig Joegoslavië, 
Liberia, Rwanda, Somalië en Burundi leidde tot een 
onrustbarende toename van het aantal intra-statelijke 
botsingen, die de plaats innamen van de over de 
gehele wereld aanwezige (inter-statelijke) Oost
West-rivaliteit. 
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Het beginsel van de soevereiniteit van de staten 
blijft weliswaar recht overeind staan, hetgeen mede 
verklaart waarom de internationale gemeenschap 
geneigd is in 'interne' conflicten grote terughou
dendheid te betrachten, maar in toenemende mate 
kan de internationale gemeenschap geconfronteerd 
worden met conflicten tussen etnische groeperingen 
die over de grenzen van soevereine staten heen gaan. 
Van interstatelijke conflicten kan echter ook een risi
co voor besmetting uitgaan waardoor het, binnen het 
raamwerk van vrede en veiligheid, deelnemen aan 
een internationale operatie in het Nederlands belang 
kan zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het 
conflict in het voormalig Joegoslavië dat zich toch 
ook afspeelt aan de grenzen van het NAVO-verdrags
gebied. Overigens wil dat niet zeggen dat Nederland 
aan iedere operatie zou moeten deelnemen. 
Naarmate de conflictgebieden verder van huis lig
gen, zal het nut van deelname aan een internationale 
operatie voor Nederland moeilijker aan te tonen zUn. 
Zo hebben onze militairen in Burundi niets te zoe
ken. Dergelijke operaties moeten dan ook maar uit
gevoerd worden door landen wier 'eigen' belang er 
wel mee gediend is. Er is geen enkele reden om 
steeds de beste leerling van de klas te willen zijn. 
Deze 'nieuwe' soort van conflicten heeft echter wel 
tot gevolg dat de traditionele invulling van begrippen 
als 'peace-keeping' sterk van karakter zullen moeten 
veranderen willen zij een adequaat middel zijn voor 
het blussen van dergelijke brandhaarden in de 
wereld. 

Dat het traditionele karakter van het begrip 
'peace-keeping', zijnde vredesoperaties, onvoldoen
de was, werd in 1992 met het rapport An agendafor 
peace van de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties Boutros Boutros-Ghali onderkend. Naast de 
traditionele taken van controle op de naleving van 
bestanden en de scheiding van de strijdende partijen 
werd de term 'peace-keeping' verruimd met, voor 
zover van toepassing, verantwoordelijkheden in het 
licht van het leveren van militaire bescherming aan 
humanitaire hulpkonvooien, het ontwapenen van de 
strijdende partijen, het repatriëren van vluchtelingen, 
het ruimen van mijnenvelden, het toezicht houden op 
en begeleiden van vrije verkiezingen en zelfs het uit
oefenen van overheidstaken. Dit laatste heeft overi
gens een tijdelijk karakter en geldt voor een over
gangsfase. Daarnaast werd voor de periode die voor
afgaat aan het daadwerkelijke conflict, de mogelijk
heid geschapen voor de preventieve inzet van militai
re waarnemers en eenheden ('preventive deploy
ment') ter voorkoming van een escalatie van de drei
gende situatie in een bepaald gebied. 
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Voor het succesvol verlopen van een 'peace-kee
ping' operatie zijn vele randvoorwaarden te stellen. 
Van essentieel belang voor het slagen van deze con
flictbeheersing zijn in ieder geval de volgende drie 
criteria waarover, voordat aan de operatie wordt 
begonnen, duidelijkheid dient te bestaan. 

Op de eerste plaats zal sprake moeten zijn van 
een krachtige internationale consensus. Daar vloeit 
direct uit voort de noodzaak van de voortdurende 
politieke en financiële steun van de verleners van het 
mandaat en de deelnemende partners. Hierbij valt in 
de eerste plaats te denken aan de VN, haar 
Veiligheidsraad en haar lidstaten en organisaties als 
NAVO en WEU als uitvoerenden van het mandaat en 
de operatie. 

Ten tweede is een vereiste dat sprake is van de 
instemming van alle bij het conflict betrokken partij
en. Deze instemming is immers de basis voor het 
inzetten van militaire eenheden in een conflictgebied 
'out-of-area' (dat wil zeggen buiten het Koninkrijk 
en het NAVO-verdragsgebied). Dat daarbij de 
instemming van de betrokken partijen alleen gegeven 
zal worden als deze hun belangen daarmee gediend 
achten, moge duidelijk zijn en vergt veel van de 
internationale diplomatie. 

Tot slot zal sprake moeten zijn van een realistisch 
en uitvoerbaar mandaat met duidelijke doelstellingen 
op het moment dat het besluit genomen wordt om 
militaire eenheden naar het conflictgebied te sturen. 
Een vaag of zwak mandaat maakt de operatie al bij 
voorbaat tot een 'mission impossible' en zal ernstige 
schade toebrengen aan het politieke prestige van de 
internationale gemeenschap en haar organisaties. Dit 
laatste bleek maar al te duidelijk in het geval van de 
operatie UNPROFOR onder de vlag van de VN in het 
voormalig Joegoslavië. 

Mocht aan alle vereisten zijn voldaan, dan wil dat 
nog niet zeggen dat Nederland dus met militaire een
heden zal deelnemen aan een dergelijke 'peace-kee
ping' operatie onder welke vlag dan ook. Regering en 
parlement zullen zich altijd in laatste instantie nog 
moeten buigen over de politieke wenselijkheid van 
deelname. Eén ding is wel duidelijk; indien niet aan 
de genoemde vereisten wordt voldaan, dan kan geen 
sprake zijn van uitzending van Nederlandse militai
ren omdat dan op onverantwoorde wijze met hun 
levens wordt omgesprongen. 

De kracht van 'peace keeping' operaties is gele
gen in het mandaat en de instemming van de bij het 
conflict betrokken partijen. Haar zwakte daarentegen 
vloeit direct voort uit de relatief lange tijdsduur die 
verstrijkt tussen het moment waarop de behoefte tot 
interventie ontstaat en de daadwerkelijke aanvang 

van de operatie. Daarnaast zal het succes van de uit
voering van een dergelijke operatie, die in principe 
een minimaal geweictsniveau heeft, zwaar onder druk 
komen te staan als bijvoorbeeld een van de partijen 
haar instemming intrekt of als het conflict escaleert 
tot nieuwe gewelddadige activiteiten tussen de partij
en. Het is niet ondenkbaar dat de 'peace-keeping' 
eenheden dan verworden tot een speelbal van de oor
logsvoerenden, naast het feit dat de terugtrekking uit 
het conflictgebied praktisch onhaalbaar kan zijn. 
Andermaal bleek de situatie in het voormalig 
Joegoslavië hiervan medio 1995 het bewijs. Het deel
nemen aan 'peace-keeping' operaties is dan ook een 
balanceren op een zeer dun koord. Bij de afweging 
omtrent het al dan niet deelnemen aan militaire ope
raties zullen niet alleen vantevoren alle argumenten 
pro en contra boven tafel moeten komen, maar dra
gen politici, in mijn opvatting, in dezen een meer dan 
gewone verantwoordelijkheid. 

Als gevolg van de ervaringen met de situatie in 
Joegoslavië is de beperking van de duur van de ope
ratie een belar.grijk onderwerp in de internationale 
politiek geworden. Daarnaast speelt voor een van de 
belangrijkste actoren in de wereld, de Verenigde 
Staten, nog mee dat, ondanks een gewonnen 
Golfoorlog, het Vietnam-syndroom nog steeds een 
rol speelt bij de inzet van Amerikaanse militairen 
buiten de directe achtertuin. En ook de Europese 
bondgenoten zijn minder enthousiast naarmate de 
inzet van militairen in conflictgebieden verder van 
een eigen belang staat. 

Meer in het algemeen is het wel verstandig om na 
te denken over de duur van de deelname. Daarbij zal 
de politiek zich wel dienen te realiseren dat aan een 
dergelijke beperking van de tijdsduur niet altijd al te 
rigide kan worden vastgehouden. Zo is het optreden 
van de IFOR-eenheden in het voormalig Joegoslavië, 
gebaseerd op het Dayton-akkoord, in de tijd beperkt 
tot de duur van één jaar eindigend in december 1996. 
Nu al valt te onderkennen dat de situatie ter plekke 
tegen die tijd niet stabiel zal zijn en de locale bevol
king bepaald niet gebaat is bij het vertrek van de 
IFOR-militairen . Het conflict zou niet alleen 
opnieuw kunnen oplaaien na het verstrijken van het 
mandaat, maar ook kunnen de betrokken partijen 
trachten het realiseren van de uitvoering van het 
Dayton-akkoord dusdanig te vertragen dat onder de 
tijdsdruk mogelijk nieuwe concessies worden gedaan 
danwel dat bepaalde doelstellingen van het akkoord 
in het geheel niet worden gehaald. In Bosnië leek 
zich iets dergelijks bijna te voltrekken met betrek
king tot de afspraak tot het · houden van vrije en 
democratische verkiezingen toen door de Bosnische 
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autoriteiten met uitstel van de verkiezingen werd 
gedreigd. Al met al dient het deelnemen aan 'peace
keeping' operaties zeker een goed doel maar politici 
zullen, ook in overleg met hun militairen, zich terde
ge bewust moeten zijn van de vele valkuilen en 
adders onder het gras. 

Onderscheid tussen vredebewarende en 
vredestichtende operaties 

'Peace-enforcing ' dient zeer nadrukkelijk van 
'peace-keeping' te worden onderscheiden, ondanks 
het feit dat door de omstandigheden in de praktijk 
scheidslijnen tussen deze politiek theoretische 
begrippen vaak veel moeilijker te trekken zijn. Het 
onderscheid is wel van belang omdat het voor de 
operatie benodigde mandaat een beduidend andere 
inhoud heeft. 

In beide situaties dient het mandaat in ieder geval 
duidelijkheid te verschaffen omtrent de doelstellin
gen van de operatie, de bevoegdheden van de militai
ren en de commandostructuur. Is de militaire opera
tie eenmaal begonnen, dan zal de politiek ook moe
ten vertrouwen op de capaciteiten van haar militair 
personeel en dus in het belang van het realiseren van, 
de door de politiek, bepaalde doelstellingen een 
zekere terughoudendheid dienen te betrachten ten 
aanzien van de militaire autoriteiten ter plaatse. Dit 
wil overigens niet zeggen dat op de lauweren gerust 
kan gaan worden. Ook ten aanzien van dit punt kan 
het voormalig Joegoslavië als een trieste ervaring 
worden beschouwd. De communicatie tussen poli
tiek en militairen en de commandostructuur was 
onder de vlag van de VN volstrekt onduidelijk. De 
VN-operatie UNPROFOR had een januskop met in 
de hoofdrol VN-afgezant Akashi, de zachte heel
meester, die met zijn politiek van tegemoetkomingen 
aan de diverse partijen de eigen VN-militairen 
menigmaal (o.a. in Srebrenica) in onmogelijke posi
ties manoeuvreerde. UNPROFOR is dan ook vooral 
een politieke mislukking geworden en heeft aange
toond dat de VN in haar huidige opzet niet in staat is 
leiding te geven aan operaties van een dergelijke aard 
en omvang. 

Het mandaat van beide typen operaties verschilt 
sterk van elkaar met betrekking tot de mate waarin 
geweld mag worden gebruikt en de invloed van de 
betrokken partijen op de politieke omstandigheden 
waaronder de operatie zal worden uitgevoerd. Bij 
'peace-enforcing' operaties zijn de militaire eenhe
den in beginsel uitgerust met veel zwaarder materieel 
en daarmee dus ook minder kwetsbaar. Het militair 
geweld dat bij een dergelijk mandaat gebruikt kan 
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worden, is daarmee eveneens van een potentieel 
hoger niveau dan het geval is bij 'peace-keeping' 
operaties. De omstandigheden waaronder de operatie 
wordt uitgevoerd, geschiedt in 'peace-enforcing' 
operaties echter steeds zonder de instemming van in 
ieder geval één van de betrokken conflictpartijen. 
Anders zou er immers geen noodzaak voor een der
gelijke operatie bestaan. Dit leidt er wel toe dat het 
risico op slachtoffers aan beide zijden in absolute zin 
aanmerkelijk groter is. Vanwege dit laatste is daarom 
een internationale consensus en betrokkenheid van 
nog groter belang. De inzet van personeel en mate
rieel van de grote militaire mogendheden is daarbij 
vrijwel onontbeerlijk. 

In de praktijk pakt deze onderscheiding van de 
diverse wijzen van interventies nogal eens anders uit, 
zoals we geleerd hebben door de ervaringen in het 
voormalig Joegoslavië waar regelmatig bleek dat de 
militairen een te beperkt mandaat hadden en/of te 
licht bewapend waren om de hun opgedragen taken 
als bijvoorbeeld het beveiligen van konvooien met 
hulpgoederen succesvol uit te kunnen voeren. Zo 
gaat het mandaat voor de IFOR-eenheden voor wat 
betreft de mogelijkheden voor het gebruik van mili
tair geweld aanzienlijk verder dan men op het eerste 
gezicht met betrekking tot een 'peace-keeping' ope
ratie zou verwachten en heeft daarmee een element 
van 'peace-enforcing' gekregen. 

Militaire operaties, op de een of andere manier 
gemandateerd door de internationale gemeenschap, 
bevatten in de praktijk dan ook meestal elementen 
van alle genoemde soorten interventies. De noodzaak 
hiervan is onder de omstandigheden waaronder de 
militairen opereren, duidelijk gebleken. Het afdwin
gen van gemaakte afspraken kan immers alleen als er 
krachtige middelen ter beschikking staan om ook 
daadwerkelijk de doelstellingen te bereiken. 

Het Nederlandse toetsingskader 

Op 21 december 1994 aanvaardt de Tweede Kamer 
de motie-Van Middelkoop en verzoekt daarmee ener
zijds de regering om het parlement een formeel (wet
telijk) instemmingsrecht te verlenen en anderzijds 
om een toetsingskader voor de uitzending van 
Nederlandse militaire eenheden ten behoeve van 
internationale operaties. De toezegging van de rege
ring krijgt gestalte met de brief van de ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Defensie van 28 juni 
1995 inzake de 'Betrokkenheid van het parlement bij 
de uitzending van militaire eenheden' waarmee een 
notitie over het gevraagde toetsingskader wordt 
gepresenteerd. Gezien de constitutionele verhoudin-
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gen acht het kabinet het, in de motie-Van 
Middelkoop gevraagde, verlenen van een instem
mingsrecht terecht niet correct. Immers, de regering 
regeert en het parlement controleert. 

De noodzaak om te komen tot een toetsingskader 
en dus criteria voor uitzending van militaire eenhe
den kan verklaard worden tegen de achtergrond van 
de nieuwe 'out-of-area' discussie binnen de NAVO 
en de OVSE, de ervaringen met crisis-operaties en de 
vraagtekens die werden gezet bij de institutionele 
vormgeving hiervan. 

In de Prioriteitennota worden in 1993 de volgen
de vier algemene uitgangspunten voor uitzending 
van Nederlandse militairen geformuleerd: 
- In beginsel bestaat de bereidheid om in interna

tionaal verband deel te nemen aan een breed spec
trum van 'peace-keeping' en 'peace-enforcing' 
activiteiten. 

- De inzet dient steeds te geschieden in internatio
naal verband. 

- De prioriteit ligt bij de verdediging van het 
Koninkrijk en het NAVO-verdragsgebied. Is de 
militaire bedreiging hiervan minder actueel, dan 
kunnen Nederlandse eenheden elders worden 
ingezet. 
Alle parate eenheden zijn in beginsel inzetbaar en 
beschikbaar voor uitzending. In eerste instantie 
geldt dit voor het OVSE-gebied, maar zo nodig 
ook buiten Europa. 
In deze uitgangspunten lag de legitimatie voor de 

herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht. 
Over het ambitieniveau van de Prioriteitennota werd 
vervolgens gezegd dat het wenselijk is om aan vier 
'peace-keeping' operaties op hetzelfde moment te 
kunnen deelnemen op een militair niveau van een 
bataljon, of het equivalent daarvan. Hierbij valt bij
voorbeeld te denken aan twee fregatten of een 
squadron F-16's. 

In de notitie noemen de ministers Van Mierlo en 
Voorhoeve een veertiental aandachtspunten, waarvan 
de punten 1 tot en met 5 betrekking hebben op de 
'politieke wenselijkheid' en de punten 6 tot en met 
14 onder de categorie 'haalbaarheid' zijn te scharen. 
De politieke wenselijkheid van deelname aan inter
nationale crisisbeheersingsoperaties wordt gebaseerd 
op: de handhaving van de internationale vrede en 
veiligheid; de bescherming van nationale, Europese 
en bondgenootschappelijke belangen en het bevorde
ren van de internationale rechtsorde. De eerste twee 
elementen heb ik reeds eerder aan de orde gesteld. 
Ten aanzien van de internationale rechtsorde is het 
streven naar het bevorderen ervan een nobele 
gedachte, maar hierbij dient gerealiseerd te worden 
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dat een interventie om dit af te dwingen, bijvoorbeeld 
in het kader van de mensenrechten, heel makkelijk 
kan leiden tot het ophouden van een dubbele moraal. 
Een interventie zal vooral plaatsvinden in, op poli
tiek en militair vlak, kleineen/of zwakke staten (bij
voorbeeld Haïti). Grote en militair sterke landen, 
zoals bijvoorbeeld China, zullen immers nooit het 
doelwit worden van interventies, hoezeer de interna
tionale normen en waarden ook worden geschonden. 
Het realisme overtroeft zo wel vaker het idealisme en 
voorkomt zo het afglijden naar het avonturisme! De 
haalbaarheid van de deelname is vooral afuankelijk 
van de risico's, uitvoerbaarheid en politieke en maat
schappelijke steun. 

Samengevat zien de veertien aandachtspunten er 
als volgt uit: 
1. Uitzending van militaire eenheden geschiedt op 

grond van Nederlandse belangen. 
2. Uitzending dient bij voorkeur te gebeuren op 

basis van een duidelijk mandaat van de VN of 
een andere internationale organisatie. 

3. Bij de bereidheid van de Nederlandse regering 
om een concrete bijdrage te leveren dienen soli
dariteit, geloofwaardigheid, spreiding van ver
antwoordelijkheden, risico's en lasten een rol 
spelen. 

4. Een multinationale benadering is van belang 
voor de bereidwilligheid tot deelname ook op de 
langere termijn. 

5. Uitzending is geen automatisme, maar een keu
zevrijheid. 

6. De in het politieke mandaat omschreven doel
stellingen van de operatie moeten zijn vertaald in 
concrete militaire opdrachten. 

7. De regering beoordeelt of de gestelde politieke 
en militaire doelstellingen van de operatie rede
lijkerwijs haalbaar zijn. 

8. Zowel voor de operatie als voor de inspanningen 
van de deelnemende landen dient een ruim vol
doende politiek en maatschappeUjk draagvlak te 
bestaan. 

9. Bij het besluit tot deelname moet worden bezien 
of en welke eenheden beschikbaar zijn afuanke
lijk van reeds bestaande verpUchtingen. 

lO.De Nederlandse eenheden dienen te opereren in 
een duidelijke commandostructuur onder gezag 
van de organisatie of land(en) die uitvoering 
geven aan de operatie ('operational command ' ). 
Het recht om eenheden aan een operatie te ont
trekken (het 'full command' ) blijft overigens te 
allen tijde berusten bij de Nederlandse regering. 

ll.Het besluit tot deelname aan een internationale 
militaire operatie dient vooraf te gaan van een 
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beoordeling van de risico's voor het uit te zenden 
personeel waarbij materieel moet zijn afgestemd 
op de omstandigheden waaronder geopereerd 
wordt. 

12. De 'rules of engagement' van de uitgezonden 
eenheden moeten ondubbelzinnig geformuleerd, 
voor alle deelnemende eenheden geldend, een 
effectieve taakuitoefening mogelijk maken en 
ruimte bieden voor zelfverdediging willen deze 
eenheden verantwoord kunnen opereren. 

13. De financiering van de deelname aan de opera
ties zal gewaarborgd moeten zijn. 

14. Iedere toezegging tot deelname dient een termijn 
te bevatten. Is de termijn verstreken, dan wordt 
de Nederlandse bijdrage beëindigd of is, indien 
zij wordt voortgezet, een nieuw besluit nodig. 
Een nadere analyse van deze veertien aandachts-

punten leidt niet verder dan de constatering dat er 
veel vage begrippen worden gehanteerd als 
'Nederlandse belangen' , 'wenselijkheid', 'solidari
teit', 'geloofwaardigheid' en 'ruim voldoende poli
tiek en maatschappelijk draagvlak'. Begrippen die 
dermate vatbaar zijn voor interpretatie dat op basis 
van dit toetsingskader in feite altijd wel een reden te 
vinden is om naar ieder willekeurig conflictgebied 
Nederlandse militairen uit te zenden. Het is juist dit 
laatste waar geen behoefte aan is en waarvoor het 
toetsingskader de argumenten zou moeten aandra
gen. Het in theorie openhouden van alle mogelijkhe
den, zoals de brief van 28 juni 1995 doet, zal in de 
praktijk weinig uitkomst bieden omdat de concrete 
invulling van de begrippen en daarmee het aangeven 
van de grenzen van de Nederlandse bereidwilligheid 
niet heeft plaatsgevonden. Op dit moment bestaat 
gelukkig wat minder animo in Den Haag om te vol
doen aan het verzoek van de VN om deel te nemen 
aan een 'peace keeping' operatie in Burundi, maar 
volgens het toetsingskader zou dit weer voortreffelijk 
passen in het huidige Nederlandse beleid. Hoe ern
stig de situatie daar ook moge zijn, in Burundi heeft 
Nederland niets te zoeken. Andere landen horen in 
dat geval eerder van zich te doen spreken. Door de 
recente honger van Nederland om overal goed te 
doen is ook internationaal de indruk ontstaan dat ons 
land voor alles te vinden is. Als daaraan wordt toege
geven zijn de verhoudingen helemaal zoek, maar dit 
zou de politiek wel aan zichzelf te danken hebben. 

Met het toetsingskader hebben regering en parle
ment vooralsnog een kans voorbij laten gaan om een 
duidelijke politieke keuze te maken over rol die van 
Nederland door de internationale gemeenschap mag 
worden verwacht. Het lijkt er zelfs op dat de politiek 
niet graag wenst te erkennen dat we eenvoudigweg 
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een kleiner maatje hebben dan zo graag gewenst 
wordt. Het is in het eigen belang van Nederland dat 
het toetsingskader spoedig wordt aangescherpt en 
concrete invulling wordt gegeven aan de vage 
bewoordingen. In beginsel dient de 'solidariteit' zich 
te beperken tot het gebied van het Koninkrijk (inclu
sief de Overzeese Gebiedsdelen), de NAVO en 
Europa. Met duidelijke keuzes komt de 'geloofwaar
digheid' van Nederland echt niet in het geding. 

En wat te denken van 'ruim voldoende politiek 
en maatschappelijk draagvlak'? In onze parlementai
re democratie lijkt 50%+ 1, in principe, ruim vol
doende. Uit den boze is in ieder geval dat, indien 
gedurende een militaire operatie de publieke opinie 
van mening verandert, en daarmee het maatschappe
lijk draagvlak, op die grond de politiek zou besluiten 
om de militairen dan maar terug te trekken. Dit leidt, 
met alle respect voor de kiezers, tot een gevaarlijke 
wijze van politiek bedrijven. Al met al is duidelijk 
dat het toetsingskader in feite meer vragen oproept 
dan beantwoordt. 

Toekomstig Nederlands beleid 

Een aantallessen is, ook door Nederland zelf, te trek
ken uit het conflict in het voormalig Joegoslavië en al 
die andere operaties waaraan Nederland sinds het 
einde van de Koude Oorlog heeft bijgedragen. Die 
deelname hoeft op zichzelf geen verbazing te wek
ken omdat ook Nederland sinds 1989 geconfronteerd 
werd met een volstrekt veranderd Europa en als 
gevolg daarvan een doorbreking van de machtseven
wichten zoals die elders in de wereld bestonden. 
Thans, nu we enigszins gewend zijn aan de nieuwe 
uitdagingen, kan een nieuw beleid gestalte krijgen. 

Zo zal Nederland in de toekomst veel sterker zijn 
inzet van militairen direct moeten koppelen aan acti
viteiten van andere grote landen. Met alle respect 
voor Dutchbat, dat onder de moeilijke omstandighe
den in Srebrenica militair goed heeft gefunctioneerd, 
zou generaal Mladic wellicht minder krijgshaftig zijn 
opgetreden als er naast Dutchbat ook een compagnie 
of bataljon Franse of Engelse militairen aanwezig 
was. Dat heeft niets te maken met militaire 
bekwaamheid, maar wel alles met de politieke kracht 
die nu eenmaal van Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk (en niet van Nederland) uitgaat. In dat 
kielzog was de VN zeker ook gevolgd. Daarnaast 
zullen Nederlandse militairen in de toekomst moeten 
beschikken over het materieel dat de garantie biedt 
om de operatie succesvol te laten verlopen. In een 
militair conflict helpen vermanende woorden niet. 
Bij een mandaat zoals dat was gegeven voor 
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UNPROFOR zal Nederland een volgende keer moe
ten bedanken voor de eer. 

Het lijkt verstandig dat Nederland de ambitie om 
overal in de wereld de helpende hand te bieden, gaat 
temperen. Niet om zich te onttrekken aan zijn inter
nationale verantwoordelijkheden, maar ter bescher
ming van zijn eigen positie. Als Nederland in de toe
komst deelneemt aan Ïl•ternationale operaties, zal het 
zich veel bewuster moeten zijn van bijvoorbeeld de 
beperkte kracht die de VN kan uitstralen. De eerste 
jaren van het conflict in het voormalig Joegoslavië 
hebben door de dominantie van de VN de oplossing 
bepaald niet dichterbij gebracht. Sinds de bemoeien
is van de Verenigde Staten en daarmee nadrukkelijk 
van de NAVO zit er weer duidelijk vooruitgang in. 
Het sturen van 'peace-keepers' is weliswaar een goed 
middel om conflicten op te lossen, maar laten we eer
lijk zijn: het Dayton-akkoord toont onomstreden aan 
dat er dan wel 'a peace to keep' moet zijn. Zonder 
duidelijkheid geen oplossing. 

Nederland heeft in de afgelopen jaren een sub
stantiële en verhoudingsgewijs grote bijdrage aan 
internationale operaties geleverd. Toch heeft het niet 
of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op de diplo
matieke besluitvorming. De Nederlandse regering 

zal dit in de toekomst zeker niet meer kunnen accep
teren. Het automatisme dat alleen de grote landen 
deelnemen aan structuren als de Contactgroep voor 
het voormalig Joegoslavië, is onverteerbaar, temeer 
daar de militaire bijdrage van Nederland veel groter 
is dan sommige leden van die Contactgroep. Bij een 
nadrukkelijke militaire aanwezigheid hoort ook een 
passende politieke invloed. Nederland zal zich, met 
gevoel voor de realiteit en niet teveel gedreven door 
idealisme, krachtiger moeten opstellen en zijn poli
tieke huid over de landsgrenzen heen veel duurder 
moeten verkopen. 

Als deze zaken niet veranderen, mag de deelna
me van Nederland aan internationale operaties abso
luut geen vanzelfsprekendheid zijn. Het is de hoog
ste tijd om het gebruik van het vingertje van de domi
nee in overeenstemming te brengen met de 
Nederlandse koopmansgeest. 

E.R.M. Balemans is consultant voor defensievraag
stukken van The Institute for Foreign Policy Analysis 
Inc. (IFPA - Cambridge MA en Washington DC, 
USA) en secretaris van de VVD-Commissie Defensie. 

Onlangs verschenen 
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Geschrift 83 van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting 

PROLIFERATIE VAN MENSENRECHTEN 

In december 1993 gaf prof.mr.dr. P.B. Cliteur in Liberaal Reveil het startschot voor 
een interessante discussie over de groei van het aantal gecodificeerde mensenrechten. 
Op zijn stelling dat het respect voor mensenrechten afneemt naarmate hun aantal toe

neemt, kwamen reacties waarin de logica en empirische geldigheid van de 
argumentatie van Cliteur werden betwist. De discussie, waarin zeer fundamentele 
kwesties aan de orde kwamen, had een dusdanig niveau dat de Teldersstichting de 

artikelen uit Liberaal Reveil nu als bundel presenteert. 
Redacteur van Proliferatie van mensenrechten is dr. K. Groenveld. 

U kunt het rapport bestellen door f 25,00 over te maken op giro 33.49.769 
t.n.v. de Prof. Mr. B .M. Teldersstichting onder vermelding van 'geschrift 83'. 
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Nederlands grootste 

intellectueel is een ... liberaal 
Beschouwing naar aanleiding van Gerry van der List 

(red.), De draagbare Van Doorn 

Jos de Beus 

In 1945 verscheen in het Katholiek Cultureel 
Tijdschrift het eerste artikel van ].A.A. van Doorn 
(Maastricht, 1925). In de halve eeuw daarna heeft 
deze speetaleur engagé zich ontwikkeld tot een van 
Nederlands meest vooraanstaande sociologen. 
Bekendheid buiten academische kring verwierf hij 
vooral door zijn beschouwingen in NRC Handels
blad en HP/De Tijd Een selectie van die stukken is 
te vinden in De draagbare Van Doorn. Het is een 
heel mooi boek, zo blijkt uit de onderstaande lof
zang van een vooraanstaande linkse intellectueel 
op de boeiendste essayist van Nederland. 

Een uitgesproken conservatief? 

'Waarom draagt Van Doorn een snor?', vroeg een 
bevriend historicus. Ik wist het niet. Mijn echtgeno
te, die evenals ikzelf al een dozijn jaren Jacques zegt 
tegen I.A.A. van Doorn, opperde dat het misschien 
iets met zijn tijd in het Nederlandse leger te maken 
heeft. Het is waar dat onze landmacht een reservaat 
snordragers is. Het is ook waar dat Van Doorn veel 
studie heeft gemaakt van de militairen: hij wijdde 
zijn dissertatie eraan, hij verkreeg er als organisatie
socioloog internationale faam door, hij gaf er les over 
in Breda, hij baarde er opzien mee, vooral met zijn 
studie uit 1970 naar de 'excessen' tijdens de politio
nele acties (samen met W. Hendrix). Maar op de ach
terkant van Van Doorns Sociale ongelijkheid en soci
aal beleid (1963) ziet men de auteur zonder snor, en 
overigens met het soort brilmontuur dat toen in de 
mode was, nu camp is geworden en alleen door 
Engelsen en Nana Moskouri als volstrekt normaal 
wordt beschouwd. Is Van Dooms snor dan misschien 
een overblijfsel uit de jaren zestig? 

Vermoedelijk zal Gerry van der List, de kundige 
bezorger van Van Doorns werk in de even uitmun
tende als ram. J-gevoelige serie der draagbare den
kers (Erasmus, Freud, Ter Braak, Hofland), het ant
woord in deze richting zoeken. Want hij betoogt in 
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zijn inleiding dat Van Doorn gedurende de jaren 
zestig veranderde van een vage progressief in een uit
gesproken conservatief. Dit is een typering die 
meteen al de toon zet, omdat Van der List ervoor 
heeft gekozen om Van Doorn aan een breed publiek 
te tonen als een meester in het politieke denken, en 
niet primair als een leidende hoogleraar in de socio
logie. Ik meen dat er goede redenen zijn Van der 
Lists beslissing toe te juichen maar zijn typering te 
betwisten. Van Doorn is te eigenzinnig en ondogma
tisch om hem te kunnen terugbrengen tot een ideolo
gische prijsvechter van het eerste uur voor die ene, 
grote en overheersende rechts-liberale stroming in 
het jaar 2000 (of toch al na de verkiezingen van 
J 998?). 

Daar komt nog wat bij. Van Doorn is vaak te 
afzijdig en onbestemd om hem politiek en methodo
logisch te kunnen inlijven of - neutraler - situeren. 
Het raadseltje van de snor is een metafoor voor de 
merkwaardige mengeling van belangstelling en 
ongevoeligheid, van warme politieke overtuiging en 
kille wetenschappelijke beschouwing bij de schrijver 
Van Doorn. Er staan vijf autobiografische stukken in 
de bloemlezing. Hier wordt nog eens duidelijk dat 
Van Doorn altijd het moeilijkste genre bedreef, 
namelijk de generalistische, vergelijkende en prakti
sche macro-analyse van de samenleving in de tradi
tie van de 'wetenschap der zeden' (de achttiende
eeuwse term). Hij hoort niet tot een bepaalde school, 
want hij ontwikkelt historische, economische en 
bestuurlijke gezichtspunten door elkaar heen en etal
eert zijn vondsten zonder monomane systematiek en 
bijna achteloos, zoals dat van Montesquieu tot 
Robert Miehels gangbaar is geweest. 

Deze werkwijze blijkt niet alleen een kwestie van 
sociografische aanleg en temperament te zijn, maar 
ook van de wil tot betrokkenheid op afstand. Van 
Doorn, een geboren verteller, verhaalt over zijn 
Hollandse jeugd in Maastricht, zijn journalistieke 
oorlogsdagboek, zijn onverwacht contemplatieve 
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dienstplkht in Indonesië, zijn professionele ervaring 
als onderzoeker, docent en adviseur in het bedrijfsle
ven, en zijn vervreemding van de verstatelijkte 
Brasmus Universiteit en het politiek correcte 
Amsterdam (de impotente Sociaal Economische 
Raad, waarvan Van Doorn een gezaghebbend lid 
was, wekt niet eens meer woede op). Dit is echter 
autobiografie zonder bekentenis, een benadering die 
eerder verstandelijk is dan gevoelsmatig, die alleen 
het aangeleerde vermeldt en niet het afgeleerde. Zo 
wordt de snor even zeer gekruld als gedrukt. Ikzelf 
zou ook naar deze benadering neigen. Ze is informa
tief genoeg, zoals Popper en Berlin (twee van Van 
Doorns leidsmannen) hebben laten zien. 

Dat neemt niet weg dat Van Doorn best iets meer 
had kunnen vertellen over zijn hartstochten, dromen, 
teleurstellingen en verwondingen. Zo zou, om maar -
iets te noemen, de hele poging om een laatste gene
ratie van lndië-gangers te onderscheiden en de lijn 
door te trekken van kolonialisme naar minderheden
beleid, in het slot van De laatste eeuw van Indië 
(1994) maar vooral in Indische lessen (1995), aan 
geloofwaardigheid kunnen winnen. Gaf Aron, een 
derde leidsman, niet een aardig voorbeeld met diens 
Mémoires? Laat Conor Cruise O'Brien, een vierde 
leidsman, zich niet geregeld gaan om het intellect 
zijn herkenningsmelodie mee te kunnen geven? 

Het onbedoelde voordeel van een intellectuele 
minderheidspositie 

Alle geselecteerde stukken zijn columns, essays en 
redevoeringen . Meer dan de helft van Van Doorns 
publicaties, namelijk zijn talrijke wetenschappelijke 
boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschrif
ten, komt niet aan bod. Deze selectie lijkt aanvecht
baar. Van Doorns wetenschappelijke oeuvre is 
immers allesbehalve onleesbaar en a-politiek. Het 
eerste artikel van zijn hand dat ik ooit las, heette 'De 
strijd om de macht in dienstverlenende organisaties' 
(1975). Het bevatte de opwindende these dat de 
belangrijkste tegenstelling in een moderne dienstver
leningseconomie niet zozeer het conflict tussen 
arbeid en kapitaal is alswel een conflict tussen 
bezitsloze woordvoerders van cliënten (traditionele 
bestuurders en neo-democratische deskundigen). En 
toch is Van der Lists beslissing heel verstandig geble
ken. Ze geeft eenheid aan de bundel. Ze geeft grote
re bekendheid aan enkele briljante columns. (Anders 
dan de meeste columnisten weerstaat Van Doorn de 
verleiding om al wat op de ultra-korte termijn is 
afgedrukt, Lukraak voor de eeuwigheid te bundelen, 
ook al beseft hij dat zijn columns in HP/De Tijd min-
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der mensen bereiken dan die in NRC Handelsblad.) 
En het belangrijkste: ze bevestigt mijn persoonlijke 
overtuiging dat Van Doorn de grootste Nederlandse 
intellectueel is sinds De Kadt. 

Een manier om deze hoogste lof te objectiveren 
is een indruk te geven van de verscheidenheid van de 
bloemlezing. Van de 39 niet-autobiografische stuk
ken gaan er tien over ideologie (socialisme, totalita
risme, liberale democratie, conservatisme, intellectu
elen), acht over de sociale wetenschappen (techni
sche en zedelijke arbeidsdeling, ongelijkheid, weder
kerig egoïsme, de culturele dimensie van de tijd, de 
geschiedenis van het roken, macht), acht over 
Nederland (koppigheid, politiek extremisme (CPN, 
CP), overleving van de taal, Poncke Princen, het eco
logisch geloof, het vraaggesprek als epidemische 
nieuwsvorm, herdenken), zeven over internationale 
zaken (Engeland, mensenrechten, Indonesië, anar
chie in ontwikkelingslanden, Zuid-Afrika, de toe
komst van de natiestaat) en zes over personen (Aron, 
De Kadt, Terborgh, Tinbergen, Jünger, L. de Jong). 
Het gaat hier stuk voor stuk om essays in de zin van 
oefeningen in oorspronkelijk en prikkelend denken. 
Zet men zich als lezer of scribent tegen Van Doorn 
af, dan krijgt men vanzelf vaart. En ook als daarna de 
vertwijfeling toeslaat ('waar haalt ie het vandaan, en 
wat weet ik toch weinig'), dan weet men zich toch 
niet kansloos - althans zolang men helder blijft, de 
feiten kent en niet gestoord wordt. 

Er is nog een andere manier om de vitaliteit van 
deze denker te demonstreren. Neem als maatstaf de 
aandacht voor grote controversen: concrete kwesties 
als de Amsterdamse ordeverstoring van 1966 en de 
oliecrisis van 1974 of abstracte kwesties als de stag
natie van de verzorgingsstaat en de rueuwe corruptie 
van vandaag. Tel hier ook mee het vermogen om 
kleine controversen op te wekken, van de pennestrijd 
over de ongeschoolde arbeider in 1954 tot die over de 
zelfcensuur van joodse journalisten inzake Israël in 
1990 en die over de mediamieke criminologie van 
Bovenkerk van dit jaar. Of neem als maatstaven niet 
alleen polemische slagkracht en stilistisch kunnen 
maar ook brede kennis van klassieke en hedendaagse 
literatuur, greep op het bronnenmateriaal (archieven, 
dossiers, kranten), inzicht in de Nederlandse cultuur 
in historisch perspectief, gevoel voor ironie en humor 
alsmede openheid van geest, waaronder belangstel
ling voor aankomend talent. Ga vervolgens van De 
draagbare Van Doorn nog eens terug naar al zijn 
boeken. Vergelijk hem ten slotte met een brede selec
tie van andere grootmeesters van zijn generatie en de 
daarop volgende generatie. L~at hier de pure vaklui 
(zoals Kossmann) en de grote retorici (zoals 
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Doorman, Van Mierlo en Vonhoff) erbuiten, maar 
wees verder niet kinderachtig, en beoordeel dus de 
'gepensioneerden' Albeda, Van Amerongen, Blokker, 
Bolkestein, Brandt Corstius, Brugsma, Couwenberg, 
Von der Dunk, Fens, F. Hartog, Van Heerden, Hel
dring, Hermans, Hiltermann, Hofland, Kousbroek, 
Kuitert, Mulisch, Nauta, Nuis, Pen, Rubinstein, Van 
het Reve, Den Uyl, en daarna de 'mjddelbaren' 
Achterhuis, Bernlef, Bomhoff, Van den Doel, Van 
Gunsteren, Heumakers, Hirsch Ballin, De Kam, 
Knapen, Kornrij, C. Offermans, Pam, C. Peeters, L. 
Reijnders, K. Schippers, Schuyt, Stuurman, De 
Swaan, Tromp, Vroon, Vuijsje, Wesseling, Wöltgens. 
De uitkomst is dat Van Doorn 'minstens zo goed' is 
als deze 46 geesten, wat een andere term is voor een
zame hoogte. 

Deze uitkomst is om twee redenen opzienbarend. 
Ten eerste ben je in Nederland al gauw een intellec
tueel. Als je filmscenario's maakt, als je strikt per
soonlijke vetes uitvecht in de krant, als je een column 
hebt, als je heldhaftig wil worden door een buiten
landse intellectueel na te doen (het Zola-effect) en als 
je schrijvend lid bent van de PvdA. De concurrentie 
voor Van Doorn was dus aldoor hevig. Ten tweede 
wordt ons sociaal-wetenschappelijk klimaat over
heerst door economen, zoals het politieke klimaat in 
handen is van verzuilde machten (vooral de christe
lijke bestuurders) en het opiniemakersklimaat links 
tot linksistisch is. Van Doorn was in al deze opzich
ten excentriek. Zijn prestatie is daarom in dubbele 
zin formidabel. Overigens is Van Doorns betekeilis 
voor de intellectuelen ter linkerzijde, waarmee ikzelf 
sympathiseer, net zo dubbel. Zij hebben het afgelegd 
tegen een intellectueel van rechts zonder dat hieraan 
een smakeloze hetze of een goedkope triomftocht in 
hun richting te pas kwam. En zij krijgen pas een 
tweede kans om zich echt te bewijzen wanneer zij
zelf aanstonds worden gemarginaliseerd door de 
nieuwste conservatieven, aanbidders van de wereld
markt en pulp-intellectuelen (actief via schreeuwte
levisie, praatradio en dergelijke). Kortom, er is niets 
zo verraderlijk in het publieke debat als een comfor
tabel monopolie. 

Een schijnbare gedaantewisseling 

Ik heb de termen links en rechts tot dusverre niet 
omschreven. Van der List stelt, zoals gezegd, dat Van 
Doorn van links naar rechts is getrokken. Dit schijnt 
ook Van Doorns zelfbeeld te zijn, ofschoon de auto
biografische stukken hier geen uitsluitsel geven. 
Inderdaad behoort het tot de gemeenplaatsen in de 
beoordeling van Van Doorns werk in de sociale 
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wetenschappen en de politieke journalistiek. De 
jonge Van Doorn zou de belangrijkste woordvoerder 
zijn van het geloof in de sociale politiek en de 
beleidsrelevante sociologie, maar ook een van de 
scherpste critici van de verzuiling als stelsel van 
'sociale controle'. De oude Van Doorn zou de aan
voerder zijn van de kritiek op de overbelaste staat en 
op de waandenkbeelden van 'nieuw links', beli
chaamd door het kabinet-Den Uyl. 

In deze zienswijze is Van Doorn Bolkestein voor
gegaan. Hij is een neoconservatief en mag vergele
ken worden met iemand als de Amerikaanse socio
loog Daniel Bell, die van links-radicaal veranderde 
in - naar eigen zeggen - een socialist in de economie, 
een liberaal in de politiek en een conservatief in de 
cultuur. Maar bij nader inzien vertoont Van Doom de 
liberale consistentie die men bijvoorbeeld ook kan 
aantreffen bij de Duits-Engelse socioloog Ralf 
Dahrendorf. Ik maak een onderscheid tussen politiek 
conservatisme en filosofisch conservatisme. Politiek 
conservatisme is het geloof in een gesloten, hiërar
chische en statische samenleving (zoals volksnatio
nalisme). Filosofisch conservatisme is de afwijzing 
van de totale en rationele perfectionering van mens 
en samenleving, de voorkeur voor ervaring en 
gezond verstand boven blauwdruk en ideologie, en 
het geloof in de voordelen van geleidelijke en spon
tane ontwikkeling van de maatschappelijke orde. Een 
politieke conservatief wenst dat de overheid de 
natuurlijke ongelijkheid tussen en binnen politieke 
gemeenschappen bevordert, desnoods met reactio
naire maatregelen. Een filosofisch conservatief wenst 
dat de overheid zich aanpast aan veranderende 
omstandigheden in de politieke gemeenschap, 
desnoods met hervormingsbeleid. 

Wat nu opvalt is dat De draagbare Van Doorn 
heel veel filosofisch conservatisme bevat, maar geen 
politiek conservatisme. Van der List heeft enkele 
wilde stukken van Van Doom, waaronder het roem
ruchte stuk dat leidde tot zijn onvrijwillig vertrek bij 
NRC Handelsblad, niet opgenomen. Ik heb het des
tijds voor Van Doorn opgenomen, en houd vol dat 
ook dergelijke stukken geen bewijs leveren voor 
racisme, seksisme of ander politiek conservatisme. 
Zeker, Van Doorn moppert met overgave op de 
progressieven uit de lange jaren zestig met hun arbei
derszelfbestuur, middenschool, positieve actie, 
gescheiden vuilnis ophalen, moralistische buiten
landse politiek (anti-apartheidsgemeenten) en onrus
tige wijze van besturen. Dat is voor Van Doorn alle
maal ijdel gebruik van politieke middelen. En uiter
aard moet Rede en macht (1989) gelezen worden als 
Hayeks The road to seifdom (1944) en Skidelsky's 
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The road from slavery (1995), dus als de stelling dat 
een grote overheid die meer dan de helft van de eco
nomie inneemt niet kan werken als een beschermen
de en produktieve overheid in de geest van een 
democratische samenleving. 

Maar dezelfde Van Doorn die een klassieke en 
conservatieve uitleg van de filosofische bases van het 
liberalisme zoekt te ht>rformuleren, opent de aanval 
op hardvochtige bezuinigingen op sociale rechten, 
dogmatische privatisering en deregulering, en ver
commercialisering van de burgerlijke samenleving. 
Hij verdiept zich in allerlei dilemma's om een doel
treffende bescherming van elementaire mensenrech
ten en integratie van migranten te vinden. Hij ziet 
weinig in een staat die het burgermansfatsoen, de 
sociale controle of het nieuwe enrichissez-vous tot de 
ware publieke moraal verheft. Hij beveelt de PvdA 
van Kok welwillend doch dringend aan haar protest 
tegen de uitwassen van een ongeorganiseerd kapita
lisme niet te temperen. 

Van der List is even iets vergeten wat Van Doorn 
als leerling van Aron, Berlin, Popper en O'Brien en 
als kenner van het klassieke en Nederlandse libera
lisme en socialisme terecht is bijgebleven. Te weten 
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het inzicht dat filosofisch conservatisme, bloeiende 
democratie en intelligent overheidsingrijpen elkaar 
niet hoeven te bijten, en evenmin een liberale partij
politiek uitsluiten. Dit kan huiselijker worden 
gezegd. Zoiets als het zuivere en consequente con
servatisme gedijt in Nederland niet. 

Dat is al heel lang zo. Of het zo blijft, is iets heel 
anders. Wel als het aan Van Doorn zou liggen, niet als 
de VVD met inbegrip van de Teldersstichting ver
blind zou worden door het recente electorale en 
beleidsmatige succes en door een chauvinistisch of 
aristocratisch natie- en gemeenschapsdenken. Beide 
voorwaarden worden vermoedelijk niet vervuld, 
waarmee ik maar wil zeggen dat de toekomstige 
koers van het Nederlandse liberalisme nog niet vast
ligt. 

Gerry van der List (red.), De draagbare Van Doorn, 
Amsterdam, Prometheus, 309 pagina's, f 39,90. 

Profdr. J. W. de Beus is hoogleraar Wijsbegeerte aan 
de Universiteit van Groningen. 
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Grenzen aan 
mensenrechten? 
Bespreking van K. Groenveld (red.), Proliferatie van 

mensenrechten 

P.R. Baehr 

De bijdragen in de jongste publicatie van de 
Teldersstichting zijn eerder in dit tijdschrift versche
nen. Het centrale thema vormt de door Cliteur gepo
neerde stelling dat de uitbreiding van het aantal als 
'mensenrechten' aangeduide rechten afbreuk doet 
aan de waarde en de betekenis van de mensenrech
ten. Cliteur heeft deze stelling eerder verdedigd in 
zijn bijdrage aan de vorig jaar verschenen bundel 
Grenzen aan mensenrechten. 1 Zijn betoog in de bun
del van de Teldersstichting bevat voornamelijk een 
herhaling van zijn eerder gehanteerde argumentatie. 
De andere bijdragen, respectievelijk van Castermans
Holleman, Baas, Kamminga en Galenkamp, verwer
pen op tal van gronden Cliteurs stelling. Van Doorn 
sluit de bundel af met een concluderend betoog waar
in hij Cliteur bijvalt in diens wens bij de aanvaarding 
van (nieuwe) mensenrechten soberheid te betrachten. 

Het boekje komt de verdienste toe levendig te 
zijn geschreven. Cliteur polemiseert graag en met 
verve. Hij daagt de lezer uit kleur te bekennen, daar
bij altijd -zijn tegenstanders in hun waarde latend. Op 
zichzelf is de door Cliteur aangesneden problematiek 
echter niet bepaald nieuw. De Australische mensen
rechtendeskundige bij uitstek, Philip Alston, publi
ceerde al twaalf jaar geleden een, ook door Cliteur 
geciteerd, artikel over deze problematiek.2 Cliteur 
verzuimt aandacht te schenken aan het in dat artikel 
door Alston gelanceerde voorstel om, naar het voor
beeld van de Franse wijnboeren, een 'appellation 
controlée' in te voeren. Dat zou dan een vorm van 
'erkenning' van mensenrechten inhouden, waardoor, 
naar Alston hoopte, aberraties als het 'recht op geluk' 
of het 'recht op liefde' vermeden zouden kunnen 
worden. (Het 'recht op slaap' is niet zo onzinnig als 
Cliteur impliceert, als men denkt aan folterpraktijken 
waarbij de gefolterde consequent slaap wordt ont
houden.) 

Cliteur wekt, althans in zijn eerste stuk in de bun
del, de indruk alles zoveel mogelijk bij het oude te 
willen laten en zich te willen beperken tot de hand-
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having van de klassieke burger- en politieke rechten. 
Dat ontkent hij echter nadrukkelijk in zijn tweede 
bijdrage. Hij ziet zichzelf meer als een 'profeet' die 
wil waarschuwen voor de consequenties van een in 
gang gezette ontwikkeling (een soort onheilsprofeet 
dus) en vindt de door Kamminga verdedigde gedach
te dat allerlei pressiegroepen hun doelstellingen tot 
mensenrechten proberen te verheffen, 'ronduit ont
hutsend' . Dat vindt Van Doorn op zijn beurt weer 
'merkwaardig' van Cliteur. 

Persoonlijk was ik ook niet zo erg onder de 
indruk van de door Cliteur aangevoerde argumenten, 
vooral niet waar hij dat doet in de vorm van een para
bel (als iedereen tot generaal wordt benoemd, ver
liest deze rang aan betekenis; als iedereen in de adel
stand wordt verheven, heeft de adel niet langer een 
onderscheidende functie, etc.). Bovendien vroeg ik 
mij , met Kamminga, af wat Cliteur precies beweegt. 
In Kamminga's woorden: 'In plaats van ten strijde te 
trekken tegen de vermeende proliferatie van mensen
rechten, kan men beter de energie richten op het 
bevorderen van de naleving van mensenrechten' (p. 
50). 

Maar ook theoretisch gezien zijn er mijns inziens 
interessantere vragen op het gebied van de rechten 
van de mens dan die door Cliteur worden opgewor
pen. Van Doorn noemt er een paar op (p. 77): de 
plaats van vrouwenbesnijdenis, die elders wordt 
gezien als een religieus of fundamenteel geacht cul
tureel gebruik, en hier door velen als een schending 
van de fysieke integriteit van vrouwen. Mag de hand 
worden gelicht met leerplicht voor meisjes (hun recht 
op onderwijs) indien de (veelal islamitische) ouders 
dat wensen? Wat te doen met in het buitenland geslo
ten polygame huwelijken (een onderwerp dat door 
recente uitspraken van minister Sorgdrager in het 
middelpunt van de bel~ngstelling is komen te staan)? 
Kan cultuur een strafuitsluitingsgrond opleveren, 
zoals in gevallen van eerwraak? Het zijn stuk voor 
stuk onderwerpen voor een mogelijk volgende bun-
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del van de Teldersstichting. 
Ten slotte nog een paar punten van kritiek. De 

stukken maken hier en daar een wat 'belegen' indruk 
en geven er geen blijk van dat is rekening gehouden 
met de laatste ontwikkelingen. Twee voorbeelden. 
Castermans-Holleman meldt dat het voorstel tot 
instelling van een Hoge Commissaris voor de 
Rechten van de Mens is 'doorverwezen' naar de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat 
is inderdaad in juni 1993 gebeurd tijdens de 
Wereldconferentie over de Rechten van de Mens in 
Wenen. Inmiddels heeft de Algemene Vergadering 
niet alleen dat voorstel aanvaard, maar heeft de door 
de Secretaris-Generaal aangewezen functionaris, de 
Ecuadoriaanse diplomaat José Ayalo Lasso, tal van 
initiatieven, met meer of minder succes, ontwikkeld. 
Galenkamp doet weten dat de Adviescommissie 
Mensenrechten en Buitenlands Beleid in 1993 door 
de minister van Buitenlandse Zaken is gevraagd een 
advies uit te brengen over collectieve rechten. Er 
staat echter niet bij dat dit advies inmiddels (in mei 
1995) is uitgebracht en dat daarop onlangs door de 
minister is gereageerd. Het ware beter geweest als de 
redactie de beide schrijfsters, die als zeer deskundig 
gelden op hun terrein, in de gelegenheid had gesteld 
hun tekst aan te vullen met de meer recente ontwik
kelingen. 
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Verder heeft de redactie enkele storende foutjes 
over het hoofd gezien. Het is niet 'nonsens' 
'nonsense on stilts' (p. 23) ; 'baadt het niet, dan 
schaadt het niet' (p. 25) is een nieuw spreekwoord. 
Ook had de redactie het door Cliteur verkeerd geci
teerde artikel 26 uit de Universele Verklaring over de 
Rechten van de Mens (het moet artikel 27 zijn) zelf 
kunnen verbeteren, in plaats van dat aan Baas in zijn 
bijdrage over te laten. 

Deze kritische opmerkingen doen echter niets af 
aan de leesbaarheid van deze aardige en interessante 
publicatie. Deze zij van harte aanbevolen aan de 
lezers van dit tijdschrift ter lezing of herlezing. 

Noten 

I . N.J .H. Huls (red.), Grenzen aan mensenrechten , Leiden, Sticht ing N.J.C. M. 
Boekerij , I 995 . 

2. Philip Alston, 'Conjuring up new hu man rights', in : American joumal of 
intemationallaw, 78 ( I 984), pp. 607-62 I. 

K. Groenveld (red.) , Proliferatie van mensenrechten, 
geschrift 83 van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, 
Den Haag, 1996, 85 pagina's, f 25,-. 

Prof.dr. P.R. Baehr is hoogleraar mensenrechten en 
directeur van het Studie- en Informatiecentrum 
Mensenrechten, Universiteit Utrecht. 
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Ten geleide 
Veel VVD'ers hielden hun hart vast toen het paarse 
kabinet twee jaar geleden aantrad. Natuurlijk, het 
was vermakelijk dat de christen-democraten, die de 
liberalen in het tweede kabinet-Lubbers regelmatig 
vernederd hadden, een tijdje buiten spel kwamen te 
staan, maar de samenwerking met de traditionele 
opponent, de sociaal-democraten, zou electoraal 
nogal eens wat problemen kunnen gaan opleveren. 
Zouden veel teleurgestelde VVD-kiezers niet overlo
pen naar het CDA dat in de oppositie slapende rijk 
kon worden? 

Tot nu toe is het allemaal erg meegevallen. De 
VVD staat er in de opiniepeilingen bijzonder goed 
voor en maakt zelfs een kans bij de volgende verkie
zingen uit te groeien tot de grootste partij. 
Verscheidene factoren hebben hiertoe bijgedragen, 
zoals de verstandige keus van Frits Bolkestein in het 
parlement te blijven en zich daar zo nu en dan te dis
tantiëren van het kabinetsbeleid, de gunstige econo
mische omstandigheden en de christen-democrati
sche oppositie die - Heerma zij dank - niet zo uit de 
verf komt. Een rol speelt zeker ook de kwaliteit van 
de bewindslieden die de VVD naar voren heeft 
geschoven. Vriend en vijand hebben de indruk dat de 
partij heeft willen investeren in paars, een indruk die 
recentelijk opnieuw is bevestigd door de benoeming 
van Frank de Grave tot opvolger van Robin 
Linschoten als staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Deze De Grave wekte vlak na zijn aantreden 
enige verbazing door het VVD-stokpaardje van het 
ministelsel in de sociale zekerheid ten grave te dra
gen en, in strijd met het VVD-verkiezingsprogramma 
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uit 1994, in een interview te melden dat wat hem 
betreft niet getornd hoeft te worden aan de hoogte en 
duur van de uitkeringen. Deze uitlatingen deden 
Frank van Empel in NRC Handelsblad ('Herkenbare 
VVD', 16 augustus 1996) opmerken dat De Grave 
misschien wel gewoon een linkse politicus is van wie 
in elk geval geen herkenbaar VVD-beleid valt te ver
wachten. Met die herkenbaarheid gaat het volgens 
Van Empe1 trouwens toch niet goed. Hoe moet de 
VVD zich in 1998 profileren, zo vroeg hij zich af, als 
de huidige bewindslieden praktisch inwisselbaar zijn 
voor n'importe qui van het CDA of de PvdA. 'Waar 
is de strijdbare Gerrit Zalm gebleven, die als ambte
naar, directeur van het Centraal Planbureau en kroon
lid bij de SER zulke uitgesproken opvattingen had? 
En wat is er typisch liberaal aan het beleid van de 
ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en 
Jorritsma (Verkeer en Waterstaat)? Wie het weet mag 
het zeggen.' 

In dit themanummer van Liberaal Reveil doen de 
vijf VVD-ministers onder meer een poging aan te 
geven wat er typisch liberaal is aan hun beleid. Zij 
blikken terug op de afgelopen twee jaar, op hun 
grootste successen, hun ergste teleurstellingen, hun 
ervaringen met paars. Behalve interviews bevat het 
nummer analyses van het beleid van de bewindslie
den door een aantal deskundigen. Het hadden van
zelfsprekend vijf artikelen moeten worden, maar het 
zijn er slechts vier, omdat de auteur die een visie had 
moeten geven op de prestaties van Jorritsma, op het 
laatste moment om persoonlijke redenen afhaakte. 
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J.C. van Duin 
Gerry van der List 

'Ik wil herinnerd worden 
als de minister die echt iets 
aan de files gedaan heeft.' 

Interview met Annemarie Jorritsma 

De Betuwelijn, Telecom, de uitbreiding van 
Schiphol, de A 73, rekening rijden, verzelfstandiging 
van de NS, een Tweede Maasvlakte, de Wijkertunnel, 
randstedelijke arrogantie, sigarettenvers laving, files, 
files en nog eens files: de lijst onderwerpen waarmee 
mevrouw A. Jorritsma-Lebbink de afgelopen twee 
jaar de media heeft gehaald, is erg omvangrijk. 
Nadat ze twaalf jaar lang in de Tweede Kamer aan
dacht had getrokken als de verkeersdeskundige van 
de VVD, trad de molenaarsdochter uit Hengelo in 
1994, naar eigen zeggen 'beretrots', aan als minister 
van Verkeer en Waterstaat. Haar voorganger Maij
Weggen, met wie ze in de Kamer felle, opwindende 
debatten voerde, verwijt haar een 'volkomen gebrek 
aan visie'; vice-premier Dijkstal daarentegen vindt 
haar 'hartstikke goed' en prijst haar gezond verstand 
en natuurlijke leiderscapaciteiten. Welke resultaten 
heeft minister Annemarie ]orritsma met behulp van 
deze talenten inmiddels weten te boeken? 

Een prachtige baan 

'Het ministerschap is me zéér meegevallen, ik had 
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nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn. Het is wel een 
uitermate drukke baan, drukker nog dan het kamer
lidmaatschap. Hoewel je nu een batterij van ambte
naren hebt die voor je werken, is het lichamelijk en 
geestelijk inspannender. Je moet steeds beslissingen 
nemen, je staat voortdurend in het middelpunt van de 
belangstelling, je kunt nooit rustig achterover leunen. 
Dat alles wordt echter ruimschoots goed gemaakt 
doordat je invloed kunt uitoefenen, belangrijke 
besluiten kunt nemen, voorbereiden en uitvoeren.' 

'Interessant vind ik trouwens ook de minder 
bekende kanten van mijn departement, zoals het hele 
Waterstaat-deel. Als ik met handelsdelegaties naar 
het buitenland ga, een onverwacht leuk onderdeel 
van mijn werk, merk ik steeds dat wij in Nederland 
op dit terrein top of the world zijn. Naar het zich laat 
aanzien, zal water in de internationale politiek een 
steeds belangrijker rol gaan spelen. Het zou een 
goede zaak zijn als wij de komende jaren andere lan
den meer assistentie zouden kunnen verlenen bij het 
verhogen van de kwaliteit van het water en het 
bestrijden van wateroverlast.' . 
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De noodzaak van compromissen 

'Bij mijn aantreden beschouwde ik het vergroten van 
het draagvlak voor besluiten als een van mijn belang
rijkste taken op het gebied van verkeer en vervoer, 
een doelstelling waaraan de jaren daarvoor te weinig 
aandacht was besteed. Bij het nemen van ingrijpende 
infrastructuurbeslissingen is het van uitermate groot 
belang mensen die niet op voorhand tegen zijn, over 
de streep te trekken. Verder moet je proberen burgers 
meer bewust te maken van het feit dat ze zelf onder
deel van het probleem zijn. Bij het bedrijfsleven 
begint dat de laatste tijd gelukkig aardig te lukken. 
Ondernemingen beseffen meer dan vroeger hun 
eigen verantwoordelijkheid voor het file-probleem. 
Zo opent de RAl, nadat ik er twintig keer over 
gezeurd heb, tegenwoordig geen beurzen meer vóór 
elf uur. Dat lijkt iets onbenulligs, maar als alle bedrij
ven dat nu eens zouden doen, hadden we al nauwe
lijks een file meer. Dit aanspreken van mensen op 
hun eigen verantwoordelijkheid vind ik trouwens 
typisch liberaal.' 

'Het meekrijgen van anderen om de doelstellin
gen van hetverkeers-en vervoersbeleid te realiseren, 
daar was mijn voorganger niet zo erg in geïnteres
seerd. Het verschil met Maij-Weggen ligt, denk ik, 
vooral daarin, in een verschillende aanpak dus.' 

'Wat ik wel doelbewust heb willen terugdraaien, 
zijn de heilloze plannen van Maij-Weggen wat 
betreft de vervoerregio's. Dit idee, dat aansloot bij de 
CDA-wens de provincies op te heffen en te vervan
gen door een groot aantal regio's, zou resulteren in 
28 samenwerkingsverbanden van gemeenten die 
over het verkeer en vervoer zouden moeten beslissen. 
Daar heb ik me buitengewoon aan geërgerd. Ik ben 
nooit voorstander geweest van die regio's en zag het 
bovendien helemaal niet zitten dat 28 gebieden zon
der enige democratische controle zaken kunnen rege
len. Eenvoudig was het terugdraaien van de besluit
vorming niet, omdat je eerst een soort missiewerk 
moet verrichten onder je eigen ambtenaren die zich 
hebben ingesteld op de denkbeelden van je voorgan
ger. Toen de omslag van denken eenmaal was 
gemaakt, kreeg ik echter alle medewerking. 
Daardoor ligt er nu een convenant met de provincies 
en gemeenten, dat wordt omgezet in wetgeving, 
waarbij heel duidelijk is aangegeven wie verant
woordelijk wordt voor wat. Dit is een mooi voor
beeld van decentraliseren en het afbakenen van ver
antwoordelijkheden, waarin ik heilig geloof. Ik heb 
er altijd grote bezwaren tegen gehad dat de minister 
wordt aangesproken op zoiets als het fietsbeleid; dat 
is typisch een kwestie die op gemeentelijk niveau 
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moet worden geregeld. Helemaal tevreden over de 
afgesproken taakverdeling ben ik trouwens niet, 
maar een bestuurder moet in dit land nu eenmaal 
altijd compromissen sluiten.' 

'Als je op deze plek zit, vervaagt al gauw het idee 
dat je een liberaal stempel op het beleid moet zetten. 
Ik ben voortdurend bezig voorstellen zo te formule
ren dat de rest ze ook kan pruimen. Best vaak, en dat 
vind ik dan ook wel weer leuk, heb ik compromissen 
moeten sluiten. Zo heb ik niet echt heel vrolijke her
inneringen aan beslissingen waarbij ik mijn eigen 
partij tegenover me trof. Bij die vreselijke discussie 
rond de A 73 had ik het bijvoorbeeld op me genomen 
het compromis dat het kabinet bereikt had, te verde
digen tegen de wensen van de VVD in. Heel erg was 
dat overigens ook weer niet. Ik geloof vast en zeker 
dat deze kabinetsperiode de kiezer beter doet besef
fen dat het heel gewoon is zo nu en dan water in de 
wijn te doen en af en toe compromissen te sluiten. 
Het is ook typisch liberaal om je eigen standpunt niet 
als zaligmakend te beschouwen en begrip op te bren
gen voor de standpunten van anderen.' 

Successen 

'Wat ik inmiddels al bereikt heb? We hebben de 
Planologische Kernbeslissing Schiphol in politieke 
zin afgerond. We zijn binnen het kabinet tot overeen
stemming gekomen over de hoge-snelheidslijn, wat 
gezien de verdeeldheid geen eenvoudige zaak was. 
We hebben over de A 73 beslist. Wat ik zelf echt fan
tastisch vind, maar wat weinig aandacht heeft getrok
ken, is dat staatssecretaris Vermeend van Financiën 
en ik samen het zeescheepvaartbeleid gigantisch op 
de rails hebben gezet. Door een pakket van maatre
gelen, waaronder fiscale regelingen, zijn we erin 
geslaagd weer meer Nederlandse schepen onder 
Nederlandse vlag te laten varen, wat geweldige 
effecten heeft voor de werkgelegenheid.' 

'De verbetering van de samenwerking tussen 
ministers en staatssecretarissen, ook als ze van ande
re partijen zijn, is überhaupt een sterk punt van dit 
kabinet. Als ik kijk naar de sfeer in het kabinet, naar 
de manier waarop er vergaderd wordt, is er een 
enorm verschil met vorige periodes, voor zover ik die 
ken uit de boekjes of uit verhalen. Alleen misschien 
in het eerste kabinet-Lubbers bestond in het recente 
verleden een zelfde wil tot samenwerken; de twee 
periodes daarna was het meer een kwestie van 
gedwongen coexistentie.' 

'Heel belangrijk vind ik verder de liberalisering 
van de telecommunicatie. Als ik niet oppas, krijg ik 
trouwens een beetje conservatief imago, omdat ik op 
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een nette, voorzichtige manier probeer de liberalise
ring voor elkaar te krijgen. Liberalisering moet niet 
overhaast gebeuren. Het heeft geen zin de markt heel 
snel vrij te maken en monopolies te laten ontstaan, 
waarbij de kleintjes niet aan de bak komen. Wij zijn 
bezig een beleid op de rails te zetten dat ook werke
lijke concurrentie op gang brengt.' 

'Ik moet bekennen dat de liberalisering van de 
telecommunicatie langzamer gaat dan ik had 
gehoopt. De materie bleek toch iets ingewikkelder 
dan ik had gedacht, de regelgeving die nodig is om te 
liberaliseren, is gecompliceerd. Ook de Europese 
concurrentie speelt natuurlijk mee. Het is niet mijn 
intentie om KPN kapot te maken, dat spreekt vanzelf. 
Ik moet de voorwaarden scheppen waaronder kleine 
ondernemingen in de Telecom-groeimarkten kunnen 
opereren en KPN tegelijkertijd betere kansen op de 
internationale markt krijgt. Ondanks het teleurstel
lende tempo van de ontwikkelingen ga ik ervan uit 
dat vóór het einde van deze kabinetsperiode een 
mededingingsbeleid is ontwikkeld dat geschikt is 
voor deze buitengewone markt en mensen in staat 
stelt beter met elkaar te communiceren.' 

'Wat ik verder fantastisch vind, is onze reactie op 
de overstromingen. Toen het water ons letterlijk tot de 
lippen was gestegen, konden we binnen een paar 
weken plotseling wetgeving doorvoeren en geld vrij
maken, zodat we aan het eind van dit jaar de rivierdij
ken praktisch op orde hebben. Dat is onvoorstelbaar.' 

Doelstellingen 

'Mijn belangrijkste doelstelling voor de komende tijd 
is eindelijk een forse slinger te geven aan het beleid 
om de files te verminderen. Ik wil herinnerd worden 
als de minister die echt iets aan de files gedaan heeft. 
Met een mooi pakket van maatregelen, een combina
tie van zoet en zuur, kan dat. Inmiddels bestaat in 
brede kring zo'n sense of urgency dat het mogelijk 
moet zijn met een soort praktisch crash-plan de rege
ringspartijen, maar hopelijk ook het CDA, op één lijn 
te krijgen.' 

'De afgelopen twee jaar hebben we al met de vier 
grote stadsgewesten een aantal afspraken gemaakt 
om projecten te versnellen en een aantal kleinere 
maatregelen te nemen die in ieder geval de doorstro
ming rond en in de stad enigszins beheersbaar 
maken, maar dat is niet voldoende. Een prioriteit is 
het presenteren van een pakket maatregelen waarmee 
we kunnen garanderen dat op de korte c.q. middel
lange termijn in elk geval de achterlandverbindingen 
geen enkele structurele knelpunten meer hebben. 
Rond de stadsgewesten moet een striktere scheiding 
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worden aangebracht tussen het economisch noodza
kelijke en het overige verkeer. Wij hebben de 
afspraak gemaakt om vanaf het jaar 2000 het reke
ning rijden als hulpmiddel te gebruiken, wat een 
geweldige slinger zal geven aan het verminderen van 
de files. Tijdens de spits bevinden zich nog steeds 
een heleboel mensen in het verkeer die er niet nood
zakelijkerwijs in hoeven te zitten. Dat file-probleem 
is iets wat me elke dag bezighoudt.' 

'Het probleem bij het bestrijden van files is 
natuurlijk dat je binnen een bepaald uitgavenkader 
moet blijven. De VVD heeft altijd gepleit voor ver
hoging van de infrastructuur-uitgaven. Dit kabinet 
heeft hiervoor al meer geld vrijgemaakt, maar nog 
niet voldoende. Ik zie het als mijn taak de stijgende 
lijn door te trekken en er nog een schepje bovenop te 
doen. We hebben gigantisch veel projecten in voor
bereiding waarvan de financiering nog niet rond is. 
Het zal mijn taak zijn om in de eerste plaats te zor
gen dat het geld in een meerjarenperspectief op de 
plank komt, maar nog veel belangrijker is het voor
bereiden van de projecten zodat we met uitvoeren 
kunnen beginnen als er geld voor is. Omdat aan die 
voorbereidingen de laatste tijd te weinig aandacht is 
besteed, houd ik momenteel nog geld over op de 
begroting. Vreselijk.' 

Teleurstellingen 

'Mijn grootste teleurstelling de afgelopen twee jaar 
is zonder meer de duur van alles. Je denkt dat als je 
vandaag wat verzint, het morgen gerealiseerd kan 
worden, maar zo werkt dat niet. Ik zou zelf graag 
dingen veel sneller doen, maar je moet rekening hou
den met voorbereidingstijd, eindeloos ambtelijk 
overleg, interdepartementale structuren, bespreking 
in de mininsterraad. Als ik nu terugkijk naar de hele 
procedure rond de Betuwelijn, dan denk ik echt: dit 
kan toch niet waar zijn. Hebben we het politiek hele
maal afgerond na eindeloze inspraakprocedures en 
eindeloze voorbereidingen en nu gaan we nog zo'n 
zelfde ronde doen en daarna nog een.' 

'Ik vraag me af of je de bevolking met al die pro
cedures nou zo gelukkig maakt. Als mensen vier keer 
naar de rechter lopen en aan het eind toch geen gelijk 
krijgen, zijn ze toch niet tevreden. Goede rechtsbe
scherming is van groot belang, maar één keer en niet 
twintig keer. We moeten toch iets aan de procedures 
doen. De eindeloze tijd die je kwijt bent met voorbe
reiden, dat is eigenlijk mijn grootste tegenvaller, dat 
vind ik echt naar. Ik realiseer me dat het niet anders 
kan, maar het is niet iets waar je je met vreugde bij 
neerlegt.' 
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Kritiek 

'Of de pers nu minder positief over mij schrijft dan 
aan het begin van het ministerschap? Ik geloof het 
niet. Een paar maanden geleden ben ik gestopt met 
roken en voelde ik me hondsmoe, waardoor ik een 
paar dagen chagrijnig was, een incident dat in de pers 
sterk uitvergroot is. Wel is het zo dat er een gevoel 
van machteloosheid bestaat ten aanzien van de files 
en van mij verwacht wordt dat ik wat doe, maar dat 
gaat binnenkort ook gebeuren.' 

'Het verwijt dat ik een gebrek aan visie op lange 
termijn heb, is onzin. Er bestaat in dit land consensus 
over de vraag hoe op lange termijn het verkeers- en 
vervoersbeleid er in Nederland uit moet zien. Het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer, dat ik in 1990 
zelf in de Kamer heb mogen behandelen, is destijds 
bijna kamerbreed aanvaard en de hoofddoelstellin
gen staan wat mij betreft nog steeds kaarsrecht over
eind. Zorgen voor de heel belangrijke positie van 
Nederland als distributieland, voorkomen dat 
Rotterdam als grote wereldhaven kwetsbaar wordt, 
voorwaarden scheppen voor mobiliteit: over die 
lange-termijn-visie bestaat geen verschil van 
mening. Het probleem is dat op korte termijn de boel 
wel stilstaat.' 

Het departement 

'Wat mij best weleens zorgen baart, is dat ik zo'n 
waanzinnig grote politieke portefeuille heb dat ik 
niet zo veel mogelijkheden heb om me intern met de 
organisatie van het departement te bemoeien. Toch 
moet dat af en toe. We zitten middenin een reorgani
satieproces, waarbij een aantal directies andere taken 
krijgt. Dat zijn processen die, als je niet oppast, 
gevolgen kunnen hebben voor de politieke kant van 
de zaak. Ik ben dan ook wel degelijk geïnteresseerd 
in welke mannetjes en vrouwtjes de boel gaan trek
ken. Ik aarzel wel om me te gaan bemoeien met de 
precieze organisatie, dat is toch de taak van de secre
taris-generaal.' 

'Ik merk dat de ene minister meer doet aan de 
departementale organisatie dan de andere. Hans 
Wijers bijvoorbeeld, die zelf afkomstig is uit de orga
nisatiewereld, houdt zich graag bezig met dit soort 
vraagstukken, misschien ook omdat hij een nogal 
visionair ingestelde secretaris-generaal heeft. Op 
hoofdlijnen meedenken en meesturen, dat is wat ik 
doe. Meer is niet nodig, want ik zit op een uitstekend 
ministerie, waar de onderlinge sfeer goed is en prak
tisch nooit iets uitlekt. De loyaliteit gaat hier erg ver. 
Ook in het geval van compromissen waar men mis-
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schien niet echt gelukkig mee is, zullen ambtenaren 
de besluiten met kracht verdedigen en je ten volle 
ondersteunen. Dat vind ik dus enig.' 

Een bijzonder kabinet 

'Ik vind dit een echt bijzonder kabinet. Dit heeft te 
maken met het gegeven dat het CDA er voor het eerst 
sinds tijden niet bij zit, maar veel meer nog met het 
feit dat we een verschrikkelijk samenhangende groep 
mensen hebben. Vanaf de eerste dag dat we met 
elkaar gingen werken en een soort brainstorm-bij
eenkomst hadden over hoe wij de maatschappij zien 
in de toekomst, viel mij op dat wij, op een enkeling 
na, toch allemaal een vrij gelijkluidend maatschap
pijbeeld hebben, ook al komen we uit verschillende 
partijen. Zelfs iemand als Jan Pronk blijkt over de 
meeste punten helemaal niet zo'n afwijkende mening 
te hebben. Bovendien kun je over dingen waarover je 
het geheel niet met elkaar eens bent, in alle openheid 
en vrijheid discussiëren. Overheersend is de wil om 
er samen uit te komen. Paars is meer een uitvoe
ringskabinet dan een kabinet van grote plannen. 
Naarmate de verkiezingen naderen, zouden de ver
houdingen misschien wel wat moeilijker kunnen 
worden omdat de partijleiders zich meer moeten pro
fileren.' 

'Dualisme is inderdaad een van de kenmerken 
van paars. Ik vind ook niet dat het er de laatste tijd 
slechter mee gaat. Torentjesoverleg is natuurlijk zo 
nu en dan noodzakelijk om het kabinet in stand te 
houden, maar alles van tevoren regelen voordat je 
naar de Kamer gaat, is er niet meer bij. 
Buitengewoon aardig vond ik bijvoorbeeld de 
besluitvorming rond Schiphol, waarbij het compro
mis dat in de Kamer gesloten werd, in alle openbaar
heid de voorkeur kreeg boven het kabinets-compro
mis. Van achterkamertjes-politiek is geen sprake.' 

'Dat mij in de Tweede Kamer door de VVD rand
stedelijke arrogantie werd verweten, vond ik prima. 
Natuurlijk was ik het er niet mee eens, maar dat kon 
ik gewoon hardop zeggen. Ik heb nu eenmaal een 
andere verantwoordelijkheid dan Kamerleden.' 

De toekomst 

'Met de opmerking van Bolkestein dat mtmsters 
hoogstens vier jaar op een departement moeten blij
ven zitten, was ik het niet eens. Ik vind het ook een 
raar voorstel. Het is zonder meer goed mensen van 
positie te laten wisselen om eenzijdigheid en vereen
zelviging met het eigen beleidsterrein te voorkomen, 
maar ik zie hoe tijdrovend het is voor ministers die de 
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portefeuille niet kennen, zich in te werken. Zeker 
voor een beleidsterrein als Verkeer en Waterstaat zou 
het prettig zijn als je eens wat af kunt maken. Ik zou 
het best heelleuk vinden als ik de kans zou krijgen nu 
eens iets wat ik zelf bedacht heb, tot een goed einde 
te brengen. Ik zou best nog een periode willen doen.' 

'Wat ik verder van harte hoop, is dat de VVD de 
komende jaren vast weet te houden wat ze de afgelo
pen jaren bereikt heeft en niet weer gaat discussiëren 
over personen. Ik ben ontzettend blij dat we niet 
meer die onderlinge ruzies en voorbeelden van 
deloyaal gedrag zien van vroeger. Ik wil niet meer 
meemaken wat ik in de jaren tachtig in de VVD heb 
meegemaakt. Toe!'! was ik nog jong en fris en kon ik 
daar misschien betrekkelijk gemakkelijk mee 

omgaan, maar ik moet er echt niet aan denken dat we 
weer zouden terugkeren naar zo'n periode van geru
zie. Het besef van het belang van loyaliteit moeten 
we er in blijven rammen. Het belangrijkste criterium 
voor mensen die actief in de partij willen worden, is 
loyaliteit, iets waar het ons lang aan ontbroken heeft. 
Ik vind dat Bolkestein een grote rol heeft gespeeld bij 
het verbeteren van die situatie. Wat mij betreft moet 
Frits dan ook gewoon tot zijn tachtigste blijven.' 

Drs. J.C. van Duin is lid van de Provinciale Staten 
Zuid-Holland en van de WD-commissie Verkeer en 
Waterstaat; dr. G.A. van der List is wetenschappelijk 
medewerker van de ProfMr. B.M. Teldersstichting. 

AANKONDIGING 

LEIDT EEN LIBERALE ECONOMISCHE POLITIEK 
UITEINDELIJK TOT DE ONDERGANG VAN DE AARDE? 

Liberalism and the environment 

Het bestuur van de Benedictus de Spinoza-Stichting nodigt u uit voor de eerste: 

BENEDICTUS DE SPINOZA-LEZING 

zaterdag 7 september 1996 
14.00 uur 
Kurhaus hotel, Gevers Deynootplein 35, Scheveningen 
Voertaal: Engels 

Professor Julian Simon, hoogleraar aan het College of Business and Management, University ofMaryland 
(USA), zal spreken over de vraag of het voeren van een liberale economische politiek onvermijdelijk leidt 
tot een onherstelbare aantasting van het milieu. Vervolgens zal Wiebe Versteeg, universitair docent aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam, in een reactie zijn visie op het onderwerp geven. 

De lezing wordt georganiseerd door de Benedictus de Spinoza-Stichting en de Prof. Mr. B.M. 
Teldersstichting. De Benedielus de Spinoza-Stichting heeft tot doelstelling om in liberalisme geïnteres
seerde jongeren de mogelijkheid te bieden inhoudelijk over politieke stromingen te discussiëren. 

De lezing is voor iedereen toegankelijk tegen betaling van f 10,00. 
Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een kop koffie. Om 14.00 uur begint de lezing. 
Na afloop, om ongeveer 16.00 uur, vindt er een borrel plaats. 

Als u deze lezing wi lt bijwonen, kunt u contact opnemen met Edith Schippers, 
070-3182868 (telefoon), 070-3182924 (fax). 
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Een vrolijke kapitein op een 
schip met tegenwind 
Twee jaar Hans Dijkstal als minister van Binnenlandse Zaken 

G.H. Scholten 

De 'olieman' wordt hij wel genoemd, omdat hij er 
met zijn enthousiasme en gevoel voor humor toe 
bijdraagt dat de zaken in het paarse kabinet vrij 
gesmeerd verlopen. Over een gebrek aan sociale 
vaardigheden van Hans Dijkstal zal dan ook nie
mand klagen, maar wat heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken inmiddels eigenlijk bereikt? 
Portret van een bewindsman met een ongebruikelij
ke stijl van optreden. 

Hoe beoordeelt men een minister? 

Het is het lot van een minister dat zijn optreden dage
lijks wordt beoordeeld, door zijn collega's, zijn amb
tenaren, de buitenwereld, de pers en niet te vergeten 
de Kamerleden. Als de betrokkene nog maar twee 
jaar in functie is, lijkt een faire beoordeling nauwe
lijks mogelijk. Een kabinet dat in augustus aantreedt, 
moet het eerste jaar werken met een begroting die 
nog grotendeels onder het vorige kabinet is opge
steld. Het volgende jaar merkt men hoezeer men 
gebonden is aan lopende zaken, bestaande regels en 
afspraken en een ambtelijk apparaat dat er nu een
maal is. De nieuwe bewindsman merkt dan hoe smal 
de marges zijn voor eigen beleid en hoe dikwijls hij 
geconfronteerd wordt met problemen die onder voor
gangers zijn ontstaan. Alleen een bewindspersoon 
die zich van de aanvang af concentreert op een zeer 
beperkt aantal hoofdpunten, zal met enig geluk na 
vier jaar een stempel op het beleid gedrukt kunnen 
hebben. Een evaluatie van dat beleid zal nog langer 
op zich moeten laten wachten tot er in de harde uit
voeringspraktijk ook ervaring mee is opgedaan. 

Toch is het wenselijk eerder te kijken hoe 
bewindslieden het doen, want dan kan er nog wat bij
gesteld worden. Na maximaal vier jaar moet men 
zich afvragen of men met de betrokkene wil door
gaan, dan wel een andere keus wil maken. 

Het is merkwaanlig dat voor het ministersambt 
geen functiebeschrijvingen bestaan. Er bestaan even-
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min algemeen geaccepteerde criteria voor de beoor
deling van bewindspersonen. Wel zijn er aspecten van 
het ambt die men bij een beoordeling kan hanteren: 
1. Een minister maakt deel uit van een kabinet en is 

als zodanig medeverantwoordelijk voor de verde
diging en uitvoering van het regeringsprogram
ma. In een coalitie-kabinet heeft de vice-minis
ter-president bovendien een bijzondere rol als de 
centrale figuur onder zijn partijgenoten in het 
kabinet en als eerste verbindingsman met de frac
ties van zijn partij in de Eerste en Tweede Kamer. 

2. Een minister is verantwoordelijk voor zijn depar
tement en geeft daar politieke leiding aan. 

3. Een minister treedt op in het parlement, legt daar 
verantwoording af voor zijn beleid en verdedigt 
nieuwe plannen en wetsontwerpen. 

4. Een minister onderhoudt op zijn beleidsterrein de 
belangrijkste contacten met de media, de lagere 
overheden en belangengroepen. 

5. Een minister onderhoudt contacten met zijn partij. 
Voor een afgewogen oordeel moet men kijken naar 
de omstandigheden en naar hetgeen de minister in 
die periode heeft gedaan. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

De omstandigheden waren niet in alle opzichten gun
stig. Ten aanzien van de bestuurlijke vernieuwing is 
al heel lang over van alles en nog wat gepraat. Maar 
de meeste discussies zijn verzand. Toch werden er in 
het regeerakkoord afspraken gemaakt over nieuwe 
impulsen, zoals de invoering van een referendum en 
aanpassingen van het kiesstelsel, de wijze van benoe
ming van burgemeesters enzovoorts. Ook werd ver
dergaande decentralisatie aangekondigd en wilde 
men de reeds ingezette reorganisatie van het binnen
lands bestuur voortzetten. Op deze terreinen verkeert 
Dijkstal in een delicate situatie. Het zijn de traditio
nele stokpaarden van D66, een aantal ervan wordt 
ook door de PvdA gesteund. De VVD is hierover niet 
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eenstemmig, maar heeft zich - niet zelden bij monde 
van het kamerlid Dijkstal - tegen vergaande vernieu
wingen op dit terrein gekeerd. De twee staatssecreta
rissen Van de Vondervoort (PvdA) en Kohnstamm 
(D66) kan men dan ook als 'waakhonden' ten behoe
ve van de bestuurlijke vernieuwingen beschouwen. 
Zij lijken nog niet erg hard te blaffen. 

Als verantwoordelijke minister voor het beheer 
over de politie zit Dijkstal eveneens in een moeilijke 
positie. Als kamerlid was hij terecht weinig gelukkig 
met de nieuwe politiewet. Maar die was onder ver
antwoordelijkheid van zijn voorgangers voorbereid 
en voor zijn tijd in werking getreden. Zeer omvang
rijke reorganisaties waren het gevolg. Die waren nog 
niet uitgekristalliseerd toen heftige turbulenties volg
den rond het Interregioniaal Recherche-Team (IRT). 
De regering stelde een onderzoekscommissie in 
onder voorzitterschap van de heer Wieringa. Op 24 
maart 1994 presenteerde deze haar rapport. 
Kohnstamm (de huidige staatssecretaris) en Dijkstal 
vroegen op 31 maart om een parlementaire enquête. 
Op 7 april beloofden de beide politieministers maat
regelen tegen de leidende functionarissen in 
Amsterdam. Het leek er toen al op dat zij niet op een 
lijn zaten. Dit bleek nog duidelijker in de brief aan de 
Kamer van 19 mei, waarin Hirsch Ballin een hard 
oordeel over de justitiefunctionarissen uitsprak, maar 
Van Thijn zijn vertrouwen in de korpsen Amsterdam 
en Utrecht bevestigde. Dit leidde weer tot een fel 
debat in de Kamer in de nacht van 25 op 26 mei en 
de aanvaarding van een motie Dijkstal-Kohnstamm 
die gevolgd werd door het aftreden van beide 
bewindslieden. Het is pikant dat Dijkstal nu zelf 
geconfronteerd is met de uitspraken van de commis
sie-Van Traa en de Kamer wil dat hij krachtig 
optreedt tegen politiefunctionarissen, terwijl zijn 
wettelijke bevoegdheden nog steeds beperkt zijn. 

Dit soort problemen is kenmerkend voor het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Evenals het 
ministerie van Financiën is Binnenlandse Zaken 
vooral een facet-ministerie. Het poogt beleid te voe
ren voor de hele rijksoverheid en de lagere overhe
den, maar de meeste bevoegdheden en het overgrote 
deel van de uitvoering ligt bij die andere departe
menten en lagere overheden. Het ministerie van 
Financiën kan echter werken met eenduidige criteria 
en heeft veel krachtiger instrumenten. In deze kabi
netsperiode staat het helemaal sterk vanwege de 
afspraken in het regeerakkoord en de krachtige steun 
van de premier. 

Bij Binnenlandse Zaken zijn de criteria weinig 
concreet en de instrumenten veel minder scherp. Er 
is geen vaste maatstaf voor zaken als decentralisatie, 

effectiviteit van het overheidshandelen of doelmatig
heid van het bestuur. Er is geen wettelijke regeling 
vergelijkbaar met de Comptabiliteitswet en geen 
goed uitgerust en gezaghebbend controle-orgaan als 
de Algemene Rekenkamer. De meeste ministeries 
zijn in de loop der jaren afgesplitst uit het 'moeder
departement' Binnenlandse zaken. Het zijn echter 
volwassen kinderen die hun oude moeder laten pra
ten en hun eigen weg gaan. Daartoe hebben zij bin
nen de Nederlandse staatsrechtelijke en politieke 
regels en gewoonten ook alle gelegenheid. Elke 
minister is primair verantwoordelijk voor zijn eigen 
departement en de ambtenaren die daar zijn aange
steld. Binnen het kader van het algemeen regerings
beleid, voert hij het beleid in zijn eigen sector en hij 
wordt daarop ook aangesproken door de fractiespe-

. cialisten op zijn eigen terrein. Het is geen wonder dat 
men spreekt van de 'republiek van de onverenigde 
departementen' en dat de ministerraad lange tijd 
gekenmerkt werd door 'non-interventiegedrag'. In 
die traditie is de positie van de minister van 
Binnenlandse zaken lang niet eenvoudig. Al decennia 
is hij de exponent van het in abstracta door alle grote 
partijen gedeelde streven naar decentralisatie naar 
lagere overheden, maar als de andere departementen 
niet willen, ontbeert hij centrale instrumenten om dat 
te effectueren. 

Eenzelfde tweeslachtigheid ziet men in het parle
ment. De partijen willen decentralisatie, maar hun 
fractiespecialisten willen tegelijkertijd dat de centra
le overheid van alles en nog wat regelt. Men ziet dat 
bijvoorbeeld bij de bijstand. De gemeenten moeten 
meer vrijheid hebben om dit te regelen, maar zodra 
de ene het iets anders doet dan de andere, is er onge
lijkheid en wil men dat de centrale overheid ingrijpt. 
Alle departementen en alle ministers kampen met 
beperkte mogelijkheden en tegenstrijdige verlan
gens, maar de discrepantie tussen eisen onderling en 
tussen instrumenten en eisen is bij Binnenlandse 
Zaken vermoedelijk groter dan elders. Het is beslist 
geen gemakkelijk departement en een departement 
dat al tientallen jaren worstelt met belangrijke pro
blemen waar (nog) geen echte oplossingen voor zijn 
gevonden, hoeveel studies en commissies zich ook 
met deze problematiek hebben beziggehouden. 

Na het schetsen van deze achtergrond wil ik een 
aantal opmerkingen maken over de manier waarop 
minister Dijkstal tot nu toe gefunctioneerd heeft. 

De vice-premier 

Het is moeilijk nu al een gefundeerd oordeel te vel
len over de rol van Dijkstal als lid en vice-voorzitter 
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van de Raad van ministers. De notulen zijn nog 
geheim en de onderlinge contacten van de bewinds
Lieden zijn veelal vertrouwelijk. Uit de pers en uitla
tingen van betrokkenen krijgt men de indruk dat dit 
kabinet tot nog toe soepeler samenwerkt dan vorige 
kabinetten en dat Dijkstal daarbij een positieve rol 
speelt. Hij is een open en plezierige persoonlijkheid 
met een groot gevoel voor humor die de huidige 
coalitie met hart en ziel is toegedaan. Hij wordt niet 
voor niets wel 'de olieman' genoemd. Hij is er tot nu 
toe ook in geslaagd succesvol te opereren in het 
spanningsveld tussen de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer en het kabinet. Dat is niet eenvoudig met een 
man als Bolkestein als politiek leider. Een enkele 
maal heeft zijn spontane openhartigheid wel tot aan
varingen met enkele collega's geleid, maar die lijken 
geen blijvende schade te hebben opgeleverd. De 
CTSV-affaire maakte het aftreden van staatssecreta
ris Linschoten vrijwel onvermijdelijk. Het zou mooi 
geweest zijn als Dijkstal Linschoten had kunnen 
bijsturen bij diens ongelukkige benoemingsbeleid en 
bij de eerste confrontaties met de Kamer. Of dat 
mogelijk was, kan ik niet beoordelen. Al met allijkt 
Dijkstal het als lid van de ministerraad en als vice
premier goed gedaan te hebben. 

De leider van het departement 

Op zijn departement heeft Dijkstal een verfrissende 
invloed. Dat blijkt zowel uit zijn vlotte manier van 
optreden als uit het feit dat de ambtelijke top ver
nieuwd is. Hij heeft een goed gevoel voor staatsrech
telijke en politiek-ambtelijke verhoudingen. Na zijn 
tobberige en soms moeilijk communicerende voor
gangers, lijkt dat een verademing. Een frisse wind en 
een nieuw elan zijn hard nodig. Aan de andere kant 
brengt zijn neiging tot vlotte improvisatie vrij grote 
risico's mee. Zoals eerder geschetst, is de positie van 
minister en departement in menig opzicht delicaat en 
kan men gemakkelijk uitglijden indien zaken niet 
rustig overwogen worden na kennisneming van gede
gen adviezen. Dijkstals ambtenaren zullen meerma
len met angst en beven zijn spontane uitspraken 
beluisterd hebben. Tot nu toe hebben zijn improvisa
tietalent, charme en ruiterlijke erkenning van vergis
singen hem uit netelige situaties kunnen redden. Op 
den duur dreigen echter een zekere mate van chaos 
op het departement en toenemende irritatie en komen 
er verwijten van oppervlakkigheid. 

Op onvoorziene omstandigheden, zoals de 
impasse na de referenda over de vorming van de 
stadsprovincies Amsterdam en Rotterdam, is rustig 
en adequaat gereageerd. De crisisbesluitvorming na 
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de overstromingen in het rivierengebied heeft wel 
kritiek op Dijkstal opgeleverd toen hij , in een vrij laat 
stadium, de bevoegdheden die hem door de 
Rampenwet waren gegeven, activeerde. Achteraf kan 
men zich afvragen of dit echt nodig was. Het lijkt mij 
echter volstrekt verantwoord geweest te zijn, gezien 
de omvang van het bedreigde gebied en de kans op 
grote dijkdoorbraken. 

Al met al lijkt een overwegend positief oordeel 
over Dijkstal als leider van zijn departement op zijn 
plaats. Het effect van zijn organisatorische maatrege
len moet nog worden afgewacht. 

De beleidsman 

Dijkstal heeft een rUime ervaring als lid van de 
Tweede Kamer en opereerde er als een vis in het 
water. Hij was een gezien kamerlid, met vele goede 
contacten. Dat geeft hem een voorsprong op anderen, 
maar het brengt ook een hypotheek van in het verle
den ingenomen standpunten mee. De verdediging 
van zijn begrotingen voor 1995 en 1996 leverde wei
nig problemen op. In de memorie van toelichting van 
deze laatste begroting zijn vijf thema's centraal 
gesteld: 
a. Verbetering van het functioneren van onze demo

cratische rechtsstaat. Daarbij worden genoemd: 
een evenwichtige politieke machtsvorming, een 
transparante besluitvorming en het waarborgen 
van de burgerrechten voor allen; 'een evenredige 
deelname van vrouwen aan de politieke en 
bestuurlijke besluitvorming, heeft in dit kader 
onze voortdurende aandacht.' 1 

b. Verdere vernieuwing van de bestuurlijke en de 
financiële verhoudingen tussen de Nederlandse 
overheden en versterking van het bestuur in de 
stedelijke gebieden. 

c. Het grote-stedenbeleid. 
d. De integratie van personen uit minderheidsgroe

pen in de Nederlandse samenleving . 
e. Veiligheid, naast versterking en verbetering van 

de politie; verdere invulling van het integrale vei
ligheidsbeleid. 

Op al deze terreinen werd enige voortgang gemeld, 
maar zeer veel was al onder vorige bewindslieden 
voorbereid of in gang gezet. Er is hoop dat enkele 
slepende zaken tot uitvoering komen (zoals de 
Algemene Bestuurdienst en enkele voorstellen met 
betrekking tot het referendum), maar radicale koers
veranderingen heb ik niet kunnen ontdekken. De 
begroting is dan ook zonder veel kritiek, maar ook 
zonder groot enthousiasme, aanvaard.2 Er wordt goed 
op de winkel gepast, met inbegrip van enkele 
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gewenste verbouwingen. Sinds minister-president De 
Jong wordt dat door velen als verstandig beschouwd, 
maar zo wordt men geen nieuwe Thorbecke. 

Commotie wekte Dijkstal, in en buiten het parle
ment, toen Elsevier suggereerde dat hij gezegd zou 
hebben dat het grondwetsartikel over de vrijheid van 
onderwijs (art. 23) niet meer van deze tijd is en wel 
geschrapt zou kunnen worden. Dat leek voor de 
minister die belast is n1et grondwetszaken, een ver
rassende en boude uitspraak. Uit de reactie van 
mevrouw Netelenbos, de staatssecretaris van 
Onderwijs, bleek bovendien dat er geen overleg met 
het meestbetrokken departement was geweest. Zij 
wees er terecht op dat niet artikel 23 zelf, maar de 
interpretatie die de confessionele partijen eraan 
geven, het eigenlijke probleem is. Politiek gezien is 
het merkwaardig dat een voorstander van paars hier 
zonder noodzaak het CDA een prachtkans bood om 
de nog wat nasmeulende schoolstrijd te doen 
opvlammen. In eerste instantie vielen dan ook vrij
wel alle partijen over Dijkstal heen, maar door nade
re uitleg van de minister en vooral door ongelukkig 
manoeuvreren van oppositieleider Heerma, kwam 
Dijkstal in het debat hierover in de Tweede Kamer 
weer snel in de luwte.3 

In het debat over de aanbevelingen van de com
missie-Van Traa heeft Dijkstal de indruk gewekt dat 
hij de problematiek wat ondoordacht heeft aange
pakt, door te snel conclusies te trekken en te publice
ren naar aanleiding van zijn gesprek met de 
Haarlemse korpsbeheerder en door een relatie te leg
gen tussen maatregelen tegen zittende korpschefs en 
het bevorderen van mobiliteit in de politietop. 
Terecht is Dijkstal een voorstander van een 
Algemene Bestuursdienst en mobiliteit bij hoge 
ambtenaren . Maar het nog geringe enthousiasme bij 
vele betrokkenen wordt zeker niet groter als over
plaatsingen met gebreken in het functioneren worden 
geassocieerd. In het najaar zullen wij zien hoe deze 
zaak afloopt. In ieder geval beseft Dijkstal nu zelf dat 
het riskant is te veel op zijn flair te vertrouwen en te 
snel te reageren.4 Het is echter te hopen dat hij daar
bij zijn openheid en directheid niet zal verliezen en 
dat hij zijn gevoel voor humor niet te veel zal onder
drukken. Want het is dikwijls een verademing zijn 
bijdragen aan de parlementaire discussies te horen en 
na te lezen. 

Over de nieuwe plannen en wetsontwerpen zijn 
reeds enkele debatten in de Tweede Kamer gevoerd. 
Daarbij hebben de beide staatssecretarissen en de 
minister het er niet slecht afgebracht. Zo is er een 
compromis bereikt over het consultatief referendum. 
Over de herziening van het kiesrecht is in het kabinet 
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een akkoord bereikt. Ook zijn enkele slepende zaken 
tot een (voorlopige?) afronding gekomen. Dit jaar is 
onder Dijkstal eindelijk het nieuwe decoratiestelsel 
ingevoerd. Het moet nog blijken of het echt een ver
betering zal zijn. De invoering verliep niet vlekke
loos. Ook de herziening van het adviesstelsel kreeg 
haar beslag. 

De financiële verhoudingen met (en tussen) de 
lagere overheden zijn herzien. Er is een Inspectie 
voor de politie ingesteld. Het balletje dat Dijkstal 
opgooide voor een provinciale politie, blijft voorlo
pig steken in een experiment in Friesland. Erg revo
lutionair is het allemaal niet, maar het eigenlijke 
'oogstjaar' voor het kabinet moet nog komen. Het 
gevaar is overigens wel dat de minister van 
Binnenlandse Zaken zoveel potjes op het vuur heeft 
staan dat het niet mogelijk zal blijken zich voldoen
de te concentreren om enkele hoofdpunten in de 
maximaal vier jaar van het huidige kabinet tot een 
afronding te brengen. 

De diplomaat 

Wat zijn contacten met de media, de lagere overhe
den en de pressiegroepen betreft, zijn de openheid en 
de charme van Dijkstal belangrijke voordelen. 
Temidden van een groep liberale bewindspersonen 
die het, elk op eigen manier, bij de media goed doen, 
zoals Terpstra, Jorritsma en Zalm, blaast Dijkstal 
(met en zonder saxofoon) zijn partij goed mee. Ook 
hier veroorzaakt die openheid en spontaniteit wel 
eens een probleempje. Men krijgt de indruk dat de 
relaties met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg niet 
slecht zijn. Hoewel Dijkstal het primaat van de poli
tiek krachtig onderschrijft en de overheid wil afslan
ken, heb ik hem nooit kunnen betrappen op goedko
pe kritiek op de ambtenaren, waar sommige van zijn 
voorgangers en veel politici en burgers wel eens een 
handje van hebben. Hij slaagt erin als eerlijk en rede
lijk bij de ambtenarenbonden over te komen. Zo is 
het nieuwe stelsel van arbeidsvoorwaardenbeleid 
voor de overheid, ondanks de budgettaire problemen, 
vrij soepel op gang gekomen en werd er uiteindelijk 
ook met de politiebonden een akkoord gesloten. 

De partijman 

Minister Dijkstal heeft in de Tweede Kamer duidelijk 
te kennen gegeven dat hij het oude adagium 'Hoe 
dichter bij de Kroon, hoe minder partijman', serieus 
neemt. Dat is voor hem ook gemakkelijker dan voor 
Kok en Van Mierlo, die hun posities in het kabinet 
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moeizaam combineren met het politieke leiderschap 
van hun partij. Dijkstal blijft goede contacten met 
zijn partij onderhouden en zijn positie binnen de par
tij is onomstreden. Wel is er af en toe flinke kritiek 
op bepaalde beslissingen, zoals de benoeming van 
oud-minister Aiders tot commissaris van de 
Koningin in Groningen, maar dan gaat het eerder om 
incidenten dan om structurele zaken. 

Slotsom 

Grote nieuwe beleidsplannen en wetsontwerpen heb 
ik tot nu toe niet kunnen waarnemen. Er wordt ver
der gewerkt aan lang lopende zaken en er worden 
accenten verlegd . Binnenlandse zaken lenen zich 
hier en nu ook niet erg tot grootse visioenen en revo
lutionaire veranderingen. Die zouden ook niet passen 
bij de liberale opvattingen op dit terrein. Het is nog 
onduidelijk hoe het beleid zal uitpakken ten aanzien 
van de veiligheid, de problematiek van de grote ste
den en de integratie van de allochtonen, maar er 
wordt door de minister en zijn staatssecretarissen 
flink aan getrokken. Duidelijk is echter wel dat met 
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Dijkstal een minister van Binnenlandse Zaken is aan
getreden met een in Nederland ongebruikelijke stijl 
van optreden. Misschien is dat wel belangrijker voor 
de vitaliteit van politiek en bestuur dan moeizaam 
gesJeutel aan kiesstelsels en benoemingsprocedures. 

Noten 

I. Memorie van Toelichting Binnenlandse Zaken 1996, Tweede Kamer, verga
derjaar 1995- 1996, 24 00, hoofdstuk VIl , nr. 2. p. 2. 

2. Zie de bespreki ng van de Begroting voor 1996 in de Tweede Kamer op 17 en 
18 oktober 1996, TK 13-827/14-1004. De heer De Cloe (PvdA) noemde de 
begroting voor 1995 braaf en die voor 1996 'bijna nog braver.' (idem, p. 88 1 ). 

3. De inlerpell atie- Heerma vond plaats op 5 en 6 december 1995, Tweede 
Kamer 34-2647/2666 en 35-3696/2697. 

4. Interview met Leonard Ornstein en Max van Weezel, in: Vrij Nederland, 25 

mei 1996. 

Dr. G.H. Schotten, politicoloog en bestuurskundige, 
was hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en secretaris-generaal bij het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen. Hij is voorzitter 
van de Commissie Bezwaar en Beroep van de 
gemeente Reeuwijk en lid van het afdelingsbestuur 
van de VVD. 
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Gerry van der List 

'Ik heb een grondige hekel aan 
mensen die de problemen niet in hun 

perspectief kunnen zien.' 
Interview met Hans Dijkstal 

Een kopje koffie kan er niet af, maar verder straalt 
Hans Dijkstal tijdens de ontmoeting met de minis
ter de hartelijkheid uit die al zo vaak in de pers 
beschreven is. Hij heeft weleens last van zijn jovia
le imago, zo merkt hij op, omdat de kiezer de libe
rale vice-premier dreigt te gaan houden voor een 
losbol die swingend door het leven gaat en zijn 
bestuurlijke taken lichtzinnig opvat. Daarom een 
serieus gesprek, over de lusten en lasten van het 
ministerschap, positieve discriminatie, de kwaad
willigheid van werkgevers, rechtse en linkse 
VVD'ers, het nut van D66, de overdrijving van pro
blemen in Nederland en nog veel meer. 

Lusten en lasten van het ministerschap 

'Per saldo is het ministerschap me zeker goed beval
len. Het is me opgevallen dat het bestaan van een 
kamerlid fysiek zwaarder is dan dat van een minister, 
althans als je zo actief was als ik als volksvertegen
woordiger, want dan rijd je toch elke avond weer in 
je eigen autootje naar Appingedam om 's nachts laat 
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thuis te komen en de volgende ochtend zelf weer je 
voorlopig verslag te schrijven en je brieven te beant
woorden. In dat opzicht is het ministerschap natuur
lijk fantastisch omdat een heel apparaat klaar staat 
om allerlei dingen voor je te regelen . Daar staat 
tegenover dat het mini sterschap inhoudelijk veel 
zwaarder is door de grotere verantwoordelijkheid. 
Het maakt een groot verschil of je verantwoordelijk 
bent voor een heel beleidsten·ein of dat je in de 
Kamer vanuit je controlerende functie vaak betrek
kelijk gemakkelijk kunt zeggen: " Meneer de 
Voorzitter, het is niet goed in het land, daar moet wat 
aan gedaan worden." Dat is ook de rol van de Kamer, 
dus ik heb er geen kritiek op, maar het maakt wel 
verschil.' 

'Wat ik verder heel anders ervaar, is de publici
teit. Het is werkelijk bizar om te zien hoe je soms 
vier dagen bezig bent om een zin in een interview uit 
te leggen, omdat het ANP toevallig één woord ver
keerd overgenomen heeft, terwijl het inhoudelijk ner
gens over gaat. Dat vormde wel ~en verrassing omdat 
je al s kamerlid op een heel andere manier met de 
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publiciteit omgaat. Als kamerlid moet je in de krant 
komen, als minister moet je er soms uitblijven. Als 
minister kom je meestal in het nieuws omdat er iets 
niet goed is, mensen ontevreden zijn, uitleg wordt 
geëist, terwijl je er als kamerlid belang bij hebt via de 
media de kiezers te bereiken.' 

Prioriteiten 

'Het uitvoeren van het regeerakkoord beschouw ik 
als mijn eerste opdracht. Zo heb ik mij intensief 
beziggehouden met de arbeidsvoorwaarden van amb
tenaren, een onderwerp dat weinig aandacht gekre
gen heeft in de Kamer, maar wel een heel belangrij
ke plaats inneemt in het regeerakkoord.' 

'Mijn visie op het liberalisme en mijn ervaringen 
als kamerlid maken verder dat naar drie dingen op 
het mini terie van Binnenlandse Zaken mijn bijzon
dere aandacht uitgaat. Ten eerste is dat alles wat te 
maken heeft met rechten van burgers tegenover de 
overheid, een liberaal stokpaardje sinds de Franse 
Revolutie. Het is voor burgers niet makkelijk hun 
rechten te laten gelden tegenover de bureaucratie en 
de wet- en regelgeving van de overheid. Versterking 
van de positie van de burger bewerkstellig je via een 
scala van instrumenten, van de Grondwet tot het 
klachtenrecht.' 

'Het tweede dat ik zeer interessant vind, is de 
multiculturele samenleving, die ik trouwens absoluut 
niet als een bedreiging zie. Ik geloof dat als we de 
zaken goed aanpakken, de groei en bloei van ver
schillende culturen Nederland zeker ten goede kan 
komen. Maar ik zeg ook dat als we de problemati
sche kanten niet goed managen, de boel misschien 
verkeerd uitpakt.' 

'Een derde onderwerp dat me na aan het hart ligt, 
maar dat zal niet verbazingwekkend zijn bij een oud
raadslid en oud-wethouder, is de gemeente, waar het 
hart van het openbaar bestuur ligt.' 

'Je moet overigens niet denken dat je als je als 
minister aantreedt, een heleboel nieuwe zaken op de 
rails kunt of moet zetten. Je neemt het meeste over 
van datgene wat je voorgangers hebben gedaan. Wat 
dat betreft is het beleidsproces continuer dan de 
meeste mensen denken. Als ik bijvoorbeeld denk aan 
de burgerrechten, het hele adviesstelsel en de ZBO's, 
de zelfstandige bestuursorganen, dan heb ik te maken 
met trajecten die zijn ingezet door het vorige kabinet. 
Op die terreinen zitten wij nu eigenlijk in de imple
mentatiefase, staatssecretaris Kohnstamm met name 
met betrekking tot het adviesstelsel en ik met betrek
king tot de ZBO's. Ik besteed daar heel veel tijd aan, 
ik voer daar gevechten op leven en dood over met 
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andere bewindslieden, want het is een zeer weerbar
stige materie, maar ik ben wel een paar stappen ver
der gekomen.' 

'Ik ben verder wel gelukkig met de discussie met 
het IPO en de VNG over de taakverdeling, die we aan 
het afronden zijn. Met name het opruimen van de 
regionale tussenlaag is zeer essentieel voor het open
baar bestuur in Nederland. Waar ik natuurlijk over 
teleurgesteld ben, is het gebrek aan gezamenlijk ver
mogen om bijvoorbeeld in Rotterdam een oplossing 
voor bestuurlijke problemen te vinden. Ik gebruik nu 
even met opzet het woord stadsprovincie niet omdat 
ik geen a apriori oplossing op tafel wil leggen, maar 
er is nu een groot onvermogen om tot iets te komen. 
Ik ben niet gerust op een goede afloop.' 

'Of ik een andere visie heb op het binnenlands 
bestuur dan Ien Dales? Oef, dat is een gewetens
vraag. Ik weet niet of ik er nu zo anders tegen aan
kijk. Ik kan natuurlijk verwijzen naar de organisatie 
van de politie, omdat ik de voorman was van de 
VVD-fractie die tegen die wet heeft gestemd. In die 
zin wel, zou je kunnen zeggen, maar verder zijn er 
weing verschillen van inzichten. Ik zou die verschil
len niet een, twee, drie kunnen aangeven.' 

'Een typisch liberaal binnenlands beleid zou 
betekenen dat je de gemeenten serieus neemt, de bur
gers serieus neemt en dat je de burgers hun rechten 
geeft. Ik moet eerlijk zeggen dat Dales dat ook deed. 
Ik kon het met haar ook zeer goed vinden.' 

Minderhedenbeleid 

'Als ik kijk naar het minderhedenbeleid, maak ik me 
wel zorgen. Ik kamp op dat gebied met een soort 
tegenstrijdigheid, waar ik nog niet uit ben. Het is zeer 
opvallend hoe sinds een jaar of anderhalf er een 
zekere stilte is ontstaan rond het minderhedenvraag
stuk. Dat is in zekere zin fijn als je nagaat hoe in het 
verleden het debat toch vrij emotioneel is gevoerd. 
Maar het is niet goed als je naar het belang van het 
onderwerp kijkt. Ik ben daar nog niet tevreden over. 
Ik ben er ook nog niet uit hoe je het belang van het 
probleem kunt onderstrepen zonder veel onrust en 
emoties los te maken. Ik zit ook een beetje met de 
handicap dat veel van het beleid gedecentraliseerd is; 
ook het integratiebeleid wordt niet in Den Haag 
gemaakt, maar uiteindelijk in de gemeente. Ik ben 
daar ook voor, decentralisatie is een goede zaak, 
maar ik kan daardoor minder sturen.' 

'We hebben net een serie van vier ronde-tafel
conferenties over aspecten van het minderhedenbe
leid gehad die leerzaam waren, maar die ook niet 
veel meer dan een hulpmiddel zijn om het beleid 
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vorm te geven. Het gesprek dat het minst lijkt te heb
ben opgeleverd, lijkt dat over de ouderenproblema
tiek. Dat is wel jammer, omdat het hier om een 
vraagstuk gaat dat almaar actueler zal worden. 
Verreweg het interessantste vond ik het gesprek over 
de godsdienst en cultuur. Dat het boeiend was om te 
luisteren, kwam mede omdat we niet gekozen heb
ben voor vertegenwoordigers van groeperingen; 
iedereen zat er op persoonlijke titel en dan ontstaat 
toch een andere debat dan met belangengroepen.' 

'Ik vind het moeilijk aan te geven waarom het 
minderhedenvraagstuk nu minder aandacht krijgt. Ik 
weet niet waar het aan I igt. Een samenleving kan 
natuurlijk niet jaar in, jaar uit hetzelfde onderwerp 
hoog op de agenda houden. Veel onderwerpen wor
den na verloop van tijd verdrongen door andere. Wat 
ongetwijfeld wel een rol heeft gespeeld, is dat het 
aantal asielzoekers en vluchtelingen is teruggeno
men. Het lijkt wel alsof die dalende aantallen een 
geruststellende werking naar de samenleving toe 
hebben.' 

'Dat de Wet Bevordering Evenredige Arbeids
deelname Allochtonen, waarvoor ik zelf als kamerlid 
mede verantwoordelijk ben geweest, niet zo'n succes 
Ujkt, baart me grote zorgen. Ik vind wel dat die wet 
uitgevoerd moet worden. Ik vind überhaupt dat wet
ten uitgevoerd moeten worden. De wet verplicht 
ordentelijke registratie en zegt dat ondernemingsra
den betrokken moeten worden bij het planmatig pro
beren achterstanden in het bedrijf weg te nemen. In 
dit geval bestaat er te weinig besef van het probleem 
of is er zelfs sprake van kwaadwilligheid. Ik verwijt 
werkgevers en werknemers, als ik die nu maar even 
gemakshalve op één lijn stel, dat ze na het akkoord 
van de Stichting van de Arbeid over het in dienst 
nemen van meer allochtonen zeggen dat ze die doel
stelling wel zullen bereiken zonder wettelijke maat
regelen. Waar ik me grote zorgen over maak, is dat ze 
niet aangeven hoe ze willen registreren zonder die 
wet en hoe ze zich verantwoorden. Ik ben bang dat 
momenteel redelijk onzorgvuldig wordt geregi
streerd en geteld. Die WBEAA is niet alleen van 
belang om allochtonen een zetje in de rug te geven, 
maar ook om een beetje ordentelijk af te spreken hoe 
je zaken registreert. Ik doe via Liberaal Reveil dan 
ook een dringende oproep op de werkgevers in dit 
land zich op dit punt eens te gaan gedragen zoals ze 
zouden moeten.' 

'De optie van quotering ligt nog steeds open, ook 
al ben ik er zelf niet zo'n voorstander van. Met de 
WBEAA heb ik in ieder geval voorkomen dat een 
meerderheid in de Kamer met voorstellen voor quota 
zou komen. Quotering vind ik zelf geen voor de hand 
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liggende oplossing. Ik zou wel naar analogie van de 
vrouwenemancipatie positieve actie willen hebben 
waarbij bij gel ijke geschiktheid de voorkeur uitgaat 
naar allochtonen. Dat is een milde vorm van positie
ve actie die effectief kan zijn.' 

Politie 

'Met de kwalitatieve versterking van de politie, zoals 
die in het regeerakkoord werd aangekondigd, zijn we 
hard bezig. Het is duidelijk voelbaar dat de politie in 
haar ontwikkeling door twee dingen geremd is. In de 
eerste plaats door de naweeën van de implementatie 
van een gigantische reorganisatie, eentje die in 
Nederland zijn weerga niet gehad heeft. In de twee
de plaats door het werk van de commissie-Van Traa, 
dat een negatieve weerslag heeft gehad op de politie.' 

'Ik ben zelf op veel terreinen actief bezig met de 
kwaliteit van de politie. Net is een wetsvoorstel over 
de invoering van inspectie bij de politie naar de Raad 
van State toe. Verder is het hele traject van manage
ment-development natuurlijk van zeer, zeer groot 
belang voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
politie. Organisaties verbeter je via de bovenkant, 
niet via de onderkant. De politie is ook zelf bezig met 
het ontwikkelen van moderne instrumenten om de 
kwaliteit te verbeteren en te controleren.' 

'Welke lessen uit de IRT-affaire te trekken zijn? 
In de eerste plaats dat de opsporingsmetbodes 
behoorlijk geregeld moeten worden in dit land. Jaren 
geleden heb ik al gepleit voor een wettelijke grond
slag voor undercover-operaties. In de tweede plaats 
hebben we geleerd dat de competenties van die inter
regionale opsporingsteams in de wet niet goed gere
geld zijn. Het heeft me ook niet zo verbaasd dat er 
problemen ontstonden, wel was ik verrast door de 
proporties die de conflicten hebben aangenomen.' 

Vice-premierschap 

'Een vice-premier doet twee dingen. In de eerste 
plaats zorgt hij er samen met de premier voor dat het 
kabinet datgene doet wat in het regeerakkoord is 
afgesproken. Dat is een politieke management-rol 
die je hebt. In de tweede plaats moet je zorgen dat de 
drie smaldelen in het kabinet een beetje redelijk aan 
hun trekken komen. Veel meer dan in vorige kabinet
ten is er overleg van clubjes. Al heel snel zit een 
groepje bewindslieden in het Torentje te proberen de 
zaak politiek een beetje af te spreken. Dat noemen 
we het primaat van de politiek.' 

'Dat de andere vice-premier, Van Mierlo, door 
zijn functie nogal vaak in het bLiitenland vertoeft, is 
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zeker een probleem. Daar is gelukkig een voorzie
ning voor getroffen. Kok en ik hebben geaccepteerd 
dat Hans Wijers hem geregeld vervangt.' 

'Dat ik vijftig procent van mijn tijd kwijt ben met 
het vice-premierschap, betekent niet dat het werk op 
Binnenlandse Zaken verwaarloosd wordt. Compen
satie is gevonden door het benoemen van een extra 
staatssecretaris. Bovendien werk ik in de vijftig pro
cent die ik aan Binnenlandse Zaken besteed, heel 
hard.' 

'Bij het minimaliseren van de spanningen in het 
kabinet zorgen de onderwerpen die niet geregeld zijn 
in het regeerakkoord, voor de meeste problemen. Het 
regeerakkoord was een mooi spoorboekje, maar we 
zijn inmiddels zo'n beetje bij het station aangekomen 
en nu zie je discussies ontstaan rond de grote dossiers 
waarover geen heldere afspraken zijn gemaakt: de 
sociale zekerheid in de context van de sanering van 
de overheidsfinanciën, volksgezondheid, ruimtelijke 
ordening en infrastructuur. Bepaalde onderwerpen 
die vroeger nog weleens voor emoties zorgden, zijn 
nu minder heikel , zoals buitenlands beleid en crimi
nali te i tsbesstrijdi ng.' 

Staatsrechtelijke vernieuwing 

'Met de staatsrechtelijke vernieuwing gaat het heel 
goed. Alles wat we afgesproken hebben, voeren we 
uit. Als ik zelf overtuigd ben van het nut van iets, 
werken we er aan. En als ik iets niet nuttig vind, werk 
ik er niet aan. Daar zit bij mij natuurlijk de notie ach
ter dat ik vind dat te vaak aangenomen wordt dat er 
een kloof bestaat tussen burger en politiek en dat te 
snel naar structuurhervormingen wordt gegrepen, 
terwijl ik de oplossingen meer zoek in de manier 
waarop wij ons werk doen. De D66'ers in het kabi
net zijn tevreden over wat ik doe; in de Kamer ligt 
dat wat anders, maar dat kan nu eenmaal gebeuren.' 

'Het is volstrekt niet waar dat er een informa
tiekloof bestaat tussen burger en politiek. Het pro
bleem is eerder dat de burger veel te veel informatie 
krijgt. Nog meer het land intrekken en nog eens ver
tellen hoe het in elkaar zit, dat is volstrekt overbodig. 
Het vervelende is dat politici tegenover de burger 
geheel verkeerde verwachtingen hebben gewekt. We 
hebben hem zeer breed geïnformeerd, we hebben 
hem alle mogelijke inspraakprocedures aangereikt en 
we hebben daarmee de illusie gewekt dat als de bur
ger wat zegt, dan ook het beleid onmiddellijk veran
dert. Dat is natuurlijk niet zo. In een land met zo veel 
verschillende belangengroepen en zo veel verschil
lende meningen worden wel besluiten genomen waar 
sommige burgers het niet mee eens zijn. Daar zit de 
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teleurstelling in . Ik denk dat we helderder duidelijk 
moeten maken wat de kern van de representatieve 
democratie is. Het gevaarlijkste in onze open demo
cratie is het gesundes Volksempfinden. Elke bestuur
der, elk kamerlid zal daar afstand van moeten 
nemen.' 

'Door de enorme invloed van de televisie op wat 
ik de communicatiemarkt noem, kunnen politieke 
partijen, die vaak nogal archaïsch georganiseerd zijn, 
moeilijk standhouden in het mediageweld. Partijen 
verliezen leden aan one-issue-bewegingen. De burger 
is almaar geïnteresseerder in politiek, maar zet zijn 
interesse niet om in een lidmaatschap van een partij. 
Politieke partijen moeten die mensen temg zien te 
veroveren; dat is moeilijk, maar niet onmogelijk.' 

'Mijn ideaal is een samenleving waarin burgers 
zulke overtuigde democraten zijn dat ze allemaal lid 
zijn van een politieke partij en contributie betalen, 
zodat de overheid niet meer die partijen hoeft te sub
sidiëren. Maar ja, dat ideaal ligt nog ver weg en in de 
tussentijd subsidiëren we maar.' 

Een bijzonder kabinet 

'Dit kabinet is om vele redenen zeer bijzonder. In de 
eerste plaats omdat elk kabinet goed beschouwd bij
zonder is. In de tweede plaats omdat het CDA er niet 
in zit. In de derde plaats omdat er een interessante 
groep mensen rond de tafel zit. Heel interessant vind 
ik dat het uitgerekend een coalitie met PvdA en VVD 
is geweest die het financieringstekort zo strak naar 
beneden brengt en dat het uitgerekend die coalitie is 
die veranderingen in de sociale zekerheid heeft aan
gebracht die geen kabinet de laatste vijftien jaar kon 
aanbrengen. Dat is een heel boeiend gegeven.' 

'Zeer opvallend aan paars is het dualisme. Ik 
vind dat de regeringsfracties zich echt eigen ruimtes 
aan het veroveren zijn waarin ze tegen het kabinet of 
het kabinetsbeleid opponeren. Dat geldt niet alleen 
voor de VVD, maar ook voor PvdA en D66. Dat 
doen ze erg goed. Verder zijn er vele momenten 
geweest waarin de Kamer anders wilde dan de rege
ring. De regering legt zich daar weleens niet bij neer 
door moties gewoon niet uit te voeren, dat hoort ook 
bij het dualisme. Ik vind dat het aardig de goede kant 
opgaat, het mag van ntij nog wel iets verder. Dat mijn 
partijgenoot Korthals mij fel aanviel tijdens het IRT
debat, vond ik niet erg. Ik vond het zelfs heel mooi. 
Maar het verhaal heeft twee kanten. Als de Kamer 
zich dergelijke vrijheden permitteert tegenover het 
kabinet, heeft het kabinet precies dezelfde vrijheden 
tegenover de Kamer. Ik merk weleens bij kamerleden 
dat het laatste vergeten wordt.' 
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'Wat ik wel een punt van zorg vind - maar daar is 
weinig aan te doen -, is de onvoorspelbaarheid van de 
Kamer. De uitkomst van veel belangrijke debatten 
wordt tegenwoordig bepaald door het AOV of zo. 
Waar de meerderheden liggen in de Kamer, is op 
voorhand moeilijk aan te geven en die onoverzichte
lijkheid maakt het politieke spel moeilijker. De 
Kamer weet zelf ook vaak niet waar het op uit zal 
draaien.' 

'Dat het paarse kabinet vooral de linkse VVD' ers 
herbergt en dat in de fractie de wat rechtse VVD' ers 
zijn blijven zitten, is wellicht een correcte waarne
ming, maar dat neemt niet weg dat die rechtse 
VVD' ers erg tevreden kunnen zijn over de resultaten 
die we hebben bereikt op het terrein van de lasten
verlichting en de versterking van politie. Al die din
gen die rechtse VVD'ers belangrijk vinden, worden 
toch maar door linkse VVD' ers gedaan.' 

'Toen het kabinet aantrad, was ik wel enigszins 
bang voor een vleugelstrijd in de partij en voor nega
tieve reacties van de achterban. Al die bange voorge
voelens zijn misplaatst gebleken, want het is onge
looflijk hoe positief tot op de dag van vandaag de 
reacties zijn. Dat de VVD zo sterk in de opiniepei
lingen scoort, is geen aanwijzing dat er verdeeldheid 
bestaat binnen de achterban. Integendeel, zou ik zeg
gen. Op een wonderlijke manier is men nog steeds 
zeer gecharmeerd van dit kabinet.' 

'Ik gebruik het woord paars trouwens heel wei
nig. Paars is een term uit Den Haag. Het is een mak
kelijk woord voor journalisten, maar mij zegt het 
absoluut niks. Wat mij wel wat zegt, is dat niet meer 
één partij zich voortdurend in het centrum van de 
macht bevindt en dat is uitstekend voor de politieke 
verhoudingen in het land. Vanaf dit kabinet is geluk
kig de vanzelfsprekendheid van de christen-demo
craten in de regering verdwenen; bij de onderhande
lingen na verkiezingen zal men voortaan altijd 
weten: "het kan ook anders".' 

'Een ander sterk punt van het huidige kabinet is 
dat het non-interventiebeginsel opgegeven is, dat wil 
zeggen dat bewindslieden over elkaars portefeuille 
meepraten. Dat maakt de discussie soms moeilijker, 
maar de samenwerking beter. Ik heb begrepen dat 
vorige kabinetten dat non-interventiebeginsel zoda
nig hebben aangehangen dat men nooit tot een goede 
discussie kwam. Het was een soort gevecht van 
twaalf departementen tegen elkaar. Ik ben een groot 
voorstander van collegiaal bestuur en dat is te weinig 
in de vorige kabinetten zichtbaar geweest.' 

'Goede persoonlijke verhoudingen zijn een abso
lute voorwaarde voor elke club die iets wil bereiken. 
Daar moet ook in geïnvesteerd worden. Dat wordt 
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vaak onderschat, het belang van de manier waarop 
mensen met elkaar samenwerken, de sfeer, ook de 
vrolijkheid die je erbij nodig hebt.' 

Irritante luchthartigheid? 

'Dat de pers de laatste tijd misschien wat kritischer 
over mij schrijft dan voorheen, verontrust me niet. 
Dat overkomt elke politicus zo nu en dan. Wat wel 
een probleem is, is dat bepaalde beelden ontstaan, 
zoals dat van de "kwinkslagenman", die je functio
neren soms bemoeilijken. Ik ben zeker van plan mijn 
vrolijke natuur te handhaven en geloof zeer in een 
wat relativerende benadering van mensen en zaken, 
maar de vraag is hoe je voorkomt dat je daardoor 
wordt afgeschilderd als een vrolijke lolbroek die al 

-dansend door het leven gaat. Dat is wat lastig, maar 
ik ben toch van plan te blijven lachen. Op het 
moment dat ik in strijd met mijn imago handel en een 
oerserieuze, dooddegelijke man word, dan vrees ik 
dat journalisten mij een gebrek aan enthousiasme 
gaan verwijten. Het is eigenlijk nooit goed. Toch heb 
ik over de pers zeker niet te klagen. Wat ik ervan vind 
dat de Volkskrant mij een "ilTitante luchthartigheid" 
verwijt? Och, dat vind ik van een irritante oppervlak
kigheid, maar daar wind ik me niet over op.' 

Driestromenland 

'Ik ben een voorstander van het driestromenland, 
sociaal-democratie, christen-democratie en liberalis
me. Dat zijn volgens mij de drie politieke hoofdstro
men die er waren en er ook zullen blijven; alle par
tijvorming in Nederland speelt zich rond die drie 
hoofdstromen af. Als er meer dan drie partijen zijn, 
is dat op zichzelf verwarrend. Daarom ben je geneigd 
aan D66'ers te vragen waar ze nu precies staan. Maar 
die soms onduidelijke positie wil niet zeggen dat ze 
dus van een heleboel onderwerpen niks vinden. Dat 
is niet waar, ze strijden voor een hoop onderwerpen, 
zoals milieu. Ik heb er bezwaar tegen D66 te margi
naliseren als een soort paarse bruggenbouwer die een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming 
van dit kabinet, maar verder geen zelfstandige 
inbreng heeft.' 

'Wat het christen-democratisch alternatief voor 
het huidige kabinetsbeleid inhoudt, is momenteel niet 
altijd even zichtbaar, maar dat beschouw ik als een tij
delijk probleem. Ik zie dat het CDA bezig is zich wat 
meer te profileren, zoals op het terrein van de 
gezinspolitiek. Ik ben zeer benieuwd naar het volgen
de verkiezingsprogramma van he~ CDA en natuurlijk 
ook naar de mensen die de kar moeten trekken.' 
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'Met betrekking tot de ontwikkeling van partijen 
heb ik trouwens een belangrijke theorie ontwikkeld: 
elke partij maakt zo nu en dan een tragische periode 
door, de een na de ander, niemand ontsnapt daaraan. 
Op het moment dat dit gebeurt, heeft alles wat een 
partij dan meemaakt, de kenmerken van een Griekse 
tragedie. Het noodlot bepaalt dat de gebeurtenissen 
zich in een bepaalde volgorde afspelen; je moet ook 
allemaal diep door het dal, dus elke poging het tij te 
keren is dan verspilde moeite. Na verloop van tijd 
verschijnt er echter weer licht aan het eind van de 
tunnel en krabbel je weer overeind. Het CDA zat in 
zo'n dal en zal er vanzelf wel weer uitkomen. Voor 
het kabinet is het natuurlijk een zeker voordeel dat de 
grootste oppositiepartij in de problemen zit. Maar ik 
geloof ook in macht en controle; de regering is 
gebaat bij een sterke oppositie.' 

Onthutsende situaties 

'Ik zou zeer tevreden zijn als we over twee jaar het 
regeerakkoord echt uitgevoerd hebben zoals we dat 
hebben afgesproken en een aantal problemen die 
zich onderweg hebben voorgedaan, zoal de Bosnië
kwestie, op een beetje ordentelijke manier hebben 
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opgelost. De belangrijkste doelstelling is de komen
de tijd de hele onbalans in de sociale economie te 
doen verdwijnen. De financiële huishouding moet 
eindelijk op orde worden gesteld en de wanverhou
ding tussen werkenden en niet-werkenden dient be
streden te worden door de creatie van meer banen.' 

'Overigens mogen we nooit vergeten dat het hier 
kwesties betreft die in andere landen volstrekt niet 
als een probleem worden gezien omdat men er daar 
veel erger aan toe is. Ik heb een grondige hekel aan 
mensen die de problemen niet in hun perspectief 
kunnen zien. Het is fantastisch dat we in een land 
leven waar we hoogst opgewonden raken over koop
krachtplaatjes die laten zien dat iemand er 0,2% op 
voor- of achteruitgaat. In Nederland gebruiken we 
graag zware woorden, zoals "cruciale taxatiefouten", 
"onthutsende situatie" en "tijdbom onder de samen
leving"'. In mijn ogen vinden de echt onthutsende 
ontwikkelingen echter meer buiten dan binnen 
Nederland plaats.' 

Dr. C.A. van der List is wetenschappelijk medewer
ker van de ProfMr. B.M. Teldersstichting. 
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Jozias van Aartsen: een 
liberaal in coördinatieland 

A.J. Oskam 

Voor het eerst sinds 1959 heeft de minister van 
Landbouw geen CDA-achtergrond; voor het eerst 
sinds mensenheugenis wordt het ministerie van 
Landbouw geleid door een liberaal. Interessant is 
het om na te gaan hoe een liberale bewindsman 
zich in deze overgecoördineerde wereld weet te 
bewegen. 

De omgeving waarin Van Aartsen 
terecht kwam 

Toen Jozias van Aartsen in augustus van 1994 als 
minister van start ging, was de standaardoverlegcul
tuur van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij met bijvoorbeeld het Landbouwschap al 
heel sterk aan erosie onderhevig. Het ministerie zat 
in een reorganisatie waarin het aantal directies van 
twintig naar tien werd teruggebracht. Belangrijker is 
wellicht nog dat de overheidstaak fors ter discussie 
stond en een overgang werd gemaakt van een proces
sturende naar een proces-begeleidende overheid. 

Verder mag zeker niet onvermeld blijven dat er 
zeer verschillende krachten richting het ministerie 
werkzaam waren (en zijn). Een commissie onder lei
ding van mevrouw Kroes had al in de tijd van 
Bukman geconstateerd dat er toch heel wat loos was 
binnen het ministerie: teveel gesloten circuits, geen 
open overleg binnen en buiten het ministerie, een 
parafencultuur, waarbij vooral de juristen een 
belangrijke rol speelden. Behalve de sterke 'ons kent 
ons' cultuur, is het de vraag of het ministerie hierin 
specifiek was. Toch is het ineenschuiven van twee 
groepen die zich identificeren met tegengestelde 
belangen (landbouw en natuur) geen eenvoudige 
zaak. 

Vanuit de georganiseerde landbouw (en natuur
lijk weer in samenwerking met het ministerie) was 
het discussieplatform 'Ter Zake' aan de slag gegaan. 
Het is moeilijk te zeggen of het hier ging om een fun
damentele discussie over zaken die ook het beleids-
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terrein van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
beslaan, of over een manier om wat meer begratings
geld voor de agrarische sector veilig te stellen. In 
ieder geval ging men op de gebruikelijke wijze aan 
de slag door eerst rond te bazuinen dat alles plotse
ling mis was met de werkwijze en organisatie van de 
landbouw (terwijl het vroeger toch zo goed ging!), en 
na flink wat discussie was de agrarische sector even 
plotseling wakker geschud en wist men vervolgens 
het juiste spoor te vinden. De basis voor dit soort 
opvatttingen is moeilijk te vinden. Vaak vormen een 
aantal toevallige omstandigheden, zoals een nogal 
laag inkomen in de landbouw in 1993/94, de aanlei
ding voor dit soort activiteiten. Van Aartsen heeft 
altijd enige gepaste afstand gehouden tot dit initia
tief, al zal de slotmanifestatie - die weer geheel door 
het mestbeleid werd overschaduwd - hem nog lang 
heugen. 

Al een jaar of tien is het ministerie van (nu) 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij regelmatig 
bezig met de eigen bestaansgrond. Het geheel eigen 
onderwijs-, onderzoeks-en voorlichtingsapparaat, de 
speciale relatie met de agrarische industrie, de land
inrichting die nu voor een groot deel naar provinciaal 
niveau wordt gebracht: is het nodig om hiervoor een 
afzonderlijk ministerie te handhaven? Afgezien van 
de traditionele krachten in en rondom de landbouw, 
die zich maar moeilijk kunnen voorstellen hoe de 
wereld zonder een ministerie van Landbouw er uit
ziet, zijn het toch externe krachten die het ministerie 
in stand houden. Dit zijn bijvoorbeeld: (l) de nood
zaak om een minister van Landbouw naar Brussel te 
sturen voor de onderhandelingen met andere landen; 
(2) de wijze waarop zowel in het buitenland als bij 
andere bedrijfstakken in Nederland, maar ook in de 
onderzoekswereld, jaloers wordt gekeken naar de 
hoge organisatiegraad en de sterke coördinatie van 
het ministerie; (3) de wereld van de natuurbescher
ming, landschapsbehoud en r~creatie, die in een 
soort haat-liefde verhouding tot de landbouw staat, 
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maar die een goed georganiseerde landbouw nodig 
heeft om in het overvolle Nederland tot goede afspra
ken te komen. Dus het ministerie is nog niet verdwe
nen! 

Waar is nu de minister? 

Waar kan men een minister op beoordelen? Zeker 
niet op alles wat er gebeurt in en om het ministerie: 
de goede man heeft daar veelal geen weet van, al 
leren de formele democratische regels ons natuurlijk 
anders. Het moet dus meer globaal: welke werkwijze 
wordt er gevolgd, welke nieuwe lijnen zijn er ingezet 
en hoe is het gegaan met een aantal cruciale zaken in 
en om het ministerie waar de minister een duidelijke 
hand in heeft gehad? 

De eerste duidelijke keuze komt tevoorschijn uit 
de nota Dynamiek en vernieuwing. Van Aartsen kon
digde in september 1994 aan dat hij in het voorjaar 
van 1995 zijn beleidsprioriteiten aan de Tweede 
Kamer zou voorleggen. Hij had een adempauze 
nodig om enige ruimte te scheppen in vergelijking 
met het beleid van zijn voorganger, minister 
Bukman. Het gaf hem ook de tijd om richting te 
geven aan de afgesproken bezuinigingen uit het 
regeerakkoord . De meest heikele problematiek, te 
weten de emissie van mineralen door de veestapel, 
viel buiten deze nota. Die kwam aan de orde in een 
gezamenlijke nota van de ministers Van Aartsen en 
De Boer (VROM), die na eindeloos onderhandelen 
uiteindelijk onder de naam Integrale notitie mest- en 
ammoniakbeleid op 6 oktober 1995 verscheen. In 
Dynamiek en vernieuwing is de hoofdlijn voor het 
denken van de komende jaren uiteengezet. Hierin is 
gebroken met de oude cultuur van ellenlange nota's, 
geschreven vanuit de verschillende directies, waarin 
weliswaar veel informatie staat, maar die weinig 
laten zien van de politieke lijn van de minister. 
Eigenlijk was de begroting 1995 van het ministerie al 
een indicatie van deze stijlverandering. Wel moet 
worden opgemerkt dat nota's als Dynamiek en ver
nieuwing vaak verrassend kort zijn gehouden, maar 
dat leidt er ook automatisch toe dat de werkelUke 
argumenten achter keuzes en redeneringen verloren 
gaan. 

Bij het tot stand brengen van Dynamiek en ver
nieuwing is met een soort concentrische methode 
gewerkt. De eerste aanzetten voor de nota zijn binnen 
het ministerie gegenereerd. Daarna is overlegd met 
een klankbordgroep van deskundigen en belangheb
benden en vervolgens hebben belangengroepen in 
laatste instantie nog enige gelegenheid gekregen om 
in de marge invloed uit te oefenen. Op die manier 
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wordt zowel het georganiseerde bedrijfsleven als de 
kamer vrijwel buitenspel gezet. Alleen door deel te 
nemen aan de di scussie en door inspraak kon men 
invloed op het proces uitoefenen . 

Het centrale concept van Dynamiek en vernieu
wing is een 'nieuw elan' voor de land- en tuinbouw 
en de omliggende bedrijfstakken. De nota gaat uit 
van de gedachte dat de verschillende problemen die 
er in de landbouw zUn (onvoldoende op de markt 
georiënteerde afzet, forse milieuproblematiek, een 
agrarische produktiestructuur die (nog) niet is afge
stemd op de toekomst), het beste zijn op te lossen in 
een omgeving met technologische en organisatori
sche vernieuwing. De overheid heeft vooral de taak 
om gunstige voorwaarden te scheppen voor een zich 
vernieuwende agrarische sector. Maar wat typisch is 
voor deze stijl: echte belemmerende factoren krijgen 
maar weinig aandacht. De nota staat wel vol ideeën, 
maar de achterliggende analyses ontbreken en echte 
prioriteitsstelling blijft toch achterwege. Met zestig 
prioriteiten is er nog geen keuze. 

Men kan zich nu de vraag stellen of er veel ver
anderd is ten opzichte van de Structuurnota land
bouw, die in 1989 verscheen en waarin het bevorde
ren van een 'veilige, duurzame en concurrerende 
landbouw' werd gepropageerd. Ten opzichte van die 
nota kan men accentverschillen constateren: de vei
ligheidsaspecten van de agrarische produktie en pro
dukten komen wat minder geprononceerd aan de 
orde, duurzaamheid is grotendeels vervangen door 
dynamiek. Voor de wetenschappelijke wereld heeft 
de Structuurnota op lange termijn meer te bieden dan 
Dynamiek en vernieuwing. 

Een tweede kwestie waar de minister langdurig 
mee geworsteld heeft, is de mestproblematiek. Zeer 
onvoorzichtig was hij begonnen met de aankondiging 
dat hij dit terrein veel beter zou aanpakken dan zijn 
voorgangers. Mestbeleid is een mijnenveld, waarin 
objectieve informatie heel moeilijk te geven is en 
waar een harde lobby wordt gevoerd onder leiding 
van Wien van den Brink. Een strijd die bovendien 
werd vermengd met de vraag wie de macht had in de 
agrarische lobby-wereld. De verminderde kracht van 
het Landbouwschap en de NCB maken het niet 
mogelijk om nogmaals een akkoord te sluiten met de 
landbouworganisaties, zoals onder leiding van minis
ter Bukman in mei 1993 was afgesloten. 

Ook hier werd een zogenaamd 'modern besluit
vormingsproces' ingezet waarbij met alle partijen 
tegelijkertijd werd gepraat om door middel van con
centrische besluitvorming tot voorstellen te komen. 
Toen de politieke druk op dit proces begon toe te 
nemen en wat hardere vragen naar voren kwamen, 



~ Liberaal Reveil nummer4 1996 

heeft de minister het hele besluitvormingsproces 
naar binnen gehaald en is een werkwijze gekozen 
waarbij de ministers van LNV en VROM probeerden 
tot een gezamenlijk standpunt te komen. Hierbij is in 
feite hard onderhandeld tussen de beide ministers, 
elk vanuit hun belangenwereld. De uiteindelijk 
besluitvorming, neergelegd in de Integrale notitie 
mest- en ammoniakbeleid, staat objectief gezien heel 
dicht bij de oorspronkeiijke standpunten van twee 
typische belangengroepen: het Nederlands 
Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK) en het 
Landbouwschap/Centrale Landbouw Organisaties. 
Merkwaardig is nu dat een duidelijk succes van de 
minister - gezien vanuit het standpunt van een aantal 
landbouwers - niet als zodanig kon worden geventi
leerd en ook niet is erkend. Wat men Van Aartsen hier 
kan verwijten, is de lange tijd die dit proces in beslag 
heeft genomen en de switch van een open naar een 
gesloten procedure. Hierdoor is een toenemende 
weerstand tegen het mestbeleid opgebouwd. Toch 
valt moeilijk hard te maken dat een andere werkwij
ze veel minder problemen had gegeven. 

Nog steeds kampt het ministerie met problemen 
bij de uitvoering van het mestbeleid. Wellicht dat de 
huidige- gunstige- prijzen voor de varkens (die weer 
gedeeltelijk worden veroorzaakt door de 'gekke 
koeien' -ziekte) een matigende invloed hebben op de 
standpunten van vooral de varkenshouders. Door hun 
krachtige lobbywerk had deze groep de aandacht wel 
erg sterk naar zich toegetrokken. 

Een ander terrein waar minister van Aartsen mee 
te maken heeft, is het uitbreiden van natuur en 
natuurterreinen, dit vooral ten koste van het land
bouwareaal. Toen eind jaren tachtig de directies van 
landbouw en natuurbeheer in één ministerie werden 
verenigd- eerst nog onder een minister en een staats
secretaris - werd in feite de strijd om de grond en om 
het gebruik daarvan binnen het ministerie gehaald. 
Zonder na te denken over de kosten waren het 
Natuurbeleidsplan en de Ecologische Hoofdstructuur 
op tafel gelegd en door de kamer goedgekeurd. Toen 
Van Aartsen aantrad, heeft hij in feite door een claim 
op het aardgasfonds de benodigde middelen voor de 
komende paar jaar veilig kunnen stellen. Of daarmee 
een op lange termijn betaalbare verdeling van grond 
tussen landbouw, natuur, recreatie en mengvormen 
tot stand is gekomen, is onduidelijk. Het antwoord op 
die vraag is eigenlijk vooruitgeschoven. 

In Brussel heeft Van Aartsen een lijn voortgezet 
die al voorzichtig door Bukman was ingeslagen: 
Nederland is één van de vele lidstaten en komt daar 
gewoon voor zijn belangen op. Zo werd het spel al 
vele jaren door diverse lidstaten gespeeld. Voor de 
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Nederlandse agrarische sector is van essentieel 
belang wat in Brussel wordt besloten. Zolang de 
basisprincipes van een open interne markt en goede 
handelsrelaties met de rest van de wereld worden 
nagestreefd, wordt - naar het inzicht van velen - het 
Nederlandse en internationale belang op lange ter
mijn gediend. Een alerte minister (gesteund door een 
goed functionerend ministerie) kan de verdeling van 
de middelen wat voordeliger voor Nederland laten 
uitkomen. Dit soort incidentele successen zijn ook 
breed uit te meten in de pers. Op lange termijn is 
belangrijker of de EU als geheel goed functioneert. 
Het voorzitterschap van de Raad in de eerste helft 
van 1997 kan laten zien of de minister en het minis
terie hier ook goed functioneren. 

.Wat maakt een minister succesvol? 

De criteria aan de hand waarvan men het functione
ren van een minister kan beoordelen, zijn velerlei, 
maar in een democratie wordt toch vaak in eerste 
instantie gekeken of men bij verkiezingen wordt her
kozen. Het (vaak korte termijn) succes wordt binnen 
de Nederlandse politieke verhoudingen bepaald door 
de perceptie binnen de politieke partij en de beoor
deling van de partij als geheel in verkiezingen en 
enquêtes. Idealiter gaat het hier om een afweging van 
alle relevante zaken in een soort tweestapsprocedure. 
Nu is het zeer wel mogelijk dat de partij op heel 
andere gronden gunstig wordt beoordeeld dan de 
betreffende minister. De VVD kan het heel goed 
doen, terwijl Van Aartsen bij de kiezers zeer beperk
te bekendheid en instemming geniet. Zo duidelijk 
ligt dat niet in Nederland! 

Het functioneren van de minister in de richting 
van de Tweede (en Eerste) kamer is verbonden aan 
het bovenstaande. Met Blauw als voorzitter van de 
kamercommissie steekt Van Aartsen zeker qua vorm 
en inhoud gunstig af. De afkalvende positie van het 
Landbouwschap heeft meer ruimte gelaten voor de 
specialisten van de kamer. Zij beschikken echter 
vaak over onvoldoende informatie en ondersteuning 
om de minister werkelijk van repliek te dienen. De 
veranderende positie van de georganiseerde land
bouw maakt de gang van zaken bij het voorbereiden 
van besluiten op het eerste gezicht minder duidelijk. 
Maar het geeft (zeker een liberale) minister ook de 
gelegenheid om heel andere groepen bij de besluit
vorming te betrekken. 

Een minister dient vrijwel blindelings te kunnen 
vertrouwen op zijn departement. In hoeverre daar 
sprake van is, valt door mij moeilijk te beoordelen. 
Eigenlijk komt het erop aan dat' de juiste en goed 
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gemotiveerde mensen binnen een heldere en efficiën
te organisatie kunnen werken. Zoiets is belangrijk 
voor de lange termijn, maar valt niet van de ene op de 
andere dag te veranderen. De resultaten van de inter
ne reorganisatie lijken zich nu wat te stabiliseren. 
Een ex-secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
moet het oplossen van organisatorische problemen 
toch wel in de vingers hebben. 

Mensen die sterk op de staat en de wettelijke 
kaders zijn georiënteerd, meten ministers meer af aan 
het tot stand brengen van wetgeving. Omvangrijke en 
aansprekende wetgeving zit er voor deze minister 
niet in. Maar is het niet veel belangrijker dat de 
bestaande wetgeving zo goed mogelijk wordt afge
stemd op de Europese Unie en dat de wetgeving 
wordt vereenvoudigd? Van Aartsen heeft hiervan 
weliswaar een duidelijk punt gemaakt in de nota 
Dynamiek en vernieuwing, maar de uitvoering daar
van is weerbarstig en de politieke beloning die een 
minister krijgt uitgemeten bij een vereenvoudiging 
van de wetgeving, is heel onzeker. Vandaar dat het 
wel bij beloften zal blijven. De gemiddelde kiezer 
heeft hier weinig aandacht voor. 

Een minister in een vakdepartement bevindt zich 
vrijwel altijd op het kruisvlak van twee mogelijke 
keuzen: in het belang van Nederland (volk, natie) kan 
hij tot standpunten of afwegingen komen die weinig 
stroken met het directe belang van landbouw, agra
risch bedrijfsleven, visserij of natuurbeheer. In theo
rie heeft de ministerraad één mening, maar in de 
praktijk ligt dat verschillend. En binnen de werkver
deling die nu eenmaal in een kabinet wordt gevolgd, 
is ook de impliciete veronderstelling dat hij de belan
gen van deze sectoren zo goed mogelijk naar voren 
brengt. Wanneer hij zich die taak stelt, is in ieder 
geval het rolpatroon vervuld. De 'vakpers' beoordeelt 
een minister daar in hoge mate op, maar of een 
minister daarmee een belangrijke bijdrage levert aan 
het algemeen belang, is onduidelijk. 

Een slagvaardige opstelling van de minister bij 
de BSE-problematiek (de 'gekke koeien' -ziekte) 
heeft in ieder geval laten zien dan hij niet terug
schrikt voor goed geschraagde adviezen met ver
gaande consequenties. Terecht is daarbij gesteld dat 
langdurig studeren op dit soort zaken een goede 
besluitvorming juist tegenwerkt. Heeft de mestpro
blematiek hier als leerschool gefunctioneerd? 

Dit brengt me bij een ander terrein: het kennisbe
leid van LNV. Recentelijk constateerde een insider 
als Verkaik in het blad Spil dat hier weinig nieuws 
onder de zon was. Daarna heeft Van Aartsen zich 
zowel door Bram Peper (burgemeester van Rotter
dam) als door de Nationale Raad van Landbouw-
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kundig Onderzoek laten adviseren over zijn kennis
infrastructuur. Hier is nogal sprake van 'wilde advie
zen'. Men lijkt tot vergaande stappen te willen komen 
op basis van weinig degelijk denkwerk. Natuurlijk, 
ook hier geeft het rapport van Peper, doordat hij met 
mensen uit het veld heeft overlegd, weer het zoge
naamde 'mainstream denken' weer, maar in zijn toe
lichting rammelt het rapport aan alle kanten. Het 
grote dilemma lijkt hier overigens op lange termijn te 
zijn of de kennisinfrastructuur op het terrein van 
LNV nu afzonderlijk georganiseerd moet worden 
(onder het ministerie) of zoveel mogelijk moet 
opgaan in de algemene kennis-infrastructuur in 
Nederland. Het lijkt me teveel gevraagd om zoiets 
binnen (of onder de verantwoordelijkheid van) het 
ministerie van LNV te laten beantwoorden. In ieder 
geval erkent wel iedereen dat een goed toegesneden 
kennis-infrastructuur een belangrijke voorwaarde is 
voor het functioneren van niet alleen de agrarische 
sector, maar ook voor natuur, milieu, voeding, etc. 
Hoe die eruit moet zien, kan men baseren op bestaan
de kennis of op een degelijke lange termijn studie, 
maar dan ingebed in breder verband. Het lijkt erop 
dat Van Aartsen dit gebied maar moeilijk kan over
zien en sturen. 

Is er een conclusie? 

Jozias van Aartsen begon naar buiten toe heel aarze
lend i~ de functie van minister van LNV. Het eerste 
optreden in de kamer over de pacht was daar een dui
delijk signaal van. Met de nota Dynamiek en ver
nieuwing heeft hij zich met een benadering verenigd 
die ervan uitgaat dat het agrarisch bedrijfsleven zelf 
voor een groot deel z'n weg kan zoeken in de open 
markt van de Europese Unie en de- nu nog aan vele 
restricties onderhevige - handel met landen buiten de 
EU. Daarbij functioneert de overheid vooral in de 
procesbegeleiding en bij het geven van wat rugge
steun aan nieuwe ideeën. 

De minister zal wel nooit echt populair worden 
bij landbouwers of in natuurbeschermingskringen, 
maar dat is ook niet de taak van een minister van 
LNV. Zijn sterk op 'eigen belang' georiënteerde 
opstelling in Brussel (BSE-affaire; steun aan de 
Nederlandse tuinbouw) geeft hem wat rugdekking 
tegen de voortdurend kritische blikken van belangen
organisaties. 

Een 'nieuwe wind' was hard nodig in de soms 
overgecoördineerde agrarische wereld. Of hij in staat 
zal zijn om die sterk op de toekomst gerichte beleids
lijn vast te houden en van een goed afgewogen fun
dament te voorzien, is zeer de vraag. Het is niet zo 
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moeilijk om wat korte nota's te laten schrijven waar
in de 'mainstream ideeën' van de belangrijkste den
kers en belangengroepen zijn opgenomen. Het wordt 
veel moeilijker om systematisch die stappen te 
nemen die de overbodige instellingen, wetgeving en 
subsidies om zeep helpen en daarvoor in de plaats en 
efficiënte sturing van het proces of lange termijn 
creëert. Met de verkiezingen in het vooruitzicht 
wordt de neiging tot echt lange termijn beleid vaak 
onderdrukt. 

Van Aartsen heeft zich in de afgelopen twee jaar 
op de problematiek van het ministerie van LNV kun
nen inwerken. Met een - in diverse talen vertaalde -
discussienota over het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid op lange termijn heeft zijn ministerie 

zich ook al wat voorbereid op het voorzitterschap van 
de EU in begin 1997, al is deze nota vrij beperkt in 
zijn analytisch fundament. De grote vragen rond de 
financiering van het Gemeenschappelijk Landbouw
beleid en de Structuurfondsen zijn in de discussie
nota onderbelicht. Samen met de afwikkeling van de 
BSE-affaire kan dit zorgen voor een wat andere 
agenda dan de minister zich wellicht had voorge
steld. 

Profdr.ir. A.J. Oskam is hoogleraar Algemene 
Agrarische Economie en Landbouwpolitiek aan de 
Landbouwuniversiteit te Wageningen. 
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'Paars past bij het ritme van de tijd' 
Interview met Jozias van Aartsen 

Van iemand die zich al op jonge leeftijd directeur 
van de Teldersstichting en redacteur van Liberaal 
Reveil mag noemen, wordt vanzelfsprekend een 
indrukwekkende carrière verwacht. Dat ]ozias van 
Aartsen twee jaar geleden tot minister benoemd 
werd, kwam dan ook niet echt als een verrassing. 
Wat menigeen wel verraste, was dat de secretaris
generaal van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken de scepter mocht gaan zwaaien over een 
departement dat zich bezighield met een materie 
waarin hij niet bepaald gespecialiseerd was: land
bouw, natuurbeheer en visserij. Hoe is het de libe
rale bestuurder vergaan in die eigenaardige wereld 
vol subsidies, marktreguleringen en gevestigde 
belangen, een circuit waarin vooral christen-demo
craten zich thuis lijken te voelen? 

Een uitdagende job 

'Tot op heden is het ministerschap me uitstekend 
bevallen. Het was natuurlijk voor mij - en eigenlijk 
voor iedereen - een enigszins verrassende overstap 
van "de" ambtenarij naar "de" politiek, maar ik vind 
het een uitdagende, hoewel erg intensieve job. In de 
Nederlandse land- en tuinbouw, natuursector en vis
serij doen zich heel belangrijke ontwikkelingen voor. 
Het is fantastisch om in zo'n boeiende periode lei
ding te mogen geven aan dit departement en dag in, 
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dag uit met die ontwikkelingen beschäftigt te zijn. Ik 
heb te maken met een heel directe sector, waarbij je 
als minister rechtstreeks een maatschappelijke groe
pering op de stoep hebt. Wat ik het leukst vind, is dat 
je merkt dat de boodschap die je uitdraagt, begint 
over te komen en aan te slaan.' 

'Dat ik geen agrarische achtergrond heb, 
beschouw ik, gezien de uitdagingen waarmee de 
landbouwsector wordt geconfronteerd, nu, na twee 
jaar, eigenlijk als een voordeel. Het komt trouwens 
vaak voor dat een minister bij zijn aantreden niet 
ingevoerd is in alle ins and outs van zijn nieuwe 
beleidsterrein. Je moet wel een zekerefeeling hebben 
of kunnen ontwikkelen voor de materie waar je je 
mee bezig gaat houden. En je moet ook gewoon goed 
kunnen luisteren.' 

'Dat ik geen kamerlid ben geweest, ervaar ik 
evenmin als een probleem. Kamerwerk vind ik leuk. 
Ik heb al zo ' n 25 jaar rondgelopen in Den Haag en 
heb langs de zijlijn kunnen zien hoe het eraan toe
gaat.' 

Een liberaal stempel 

'Na mijn aantreden -en dat was waarschijnlijk geheel 
nieuw voor het departement - heb ik in het gesprek 
met het Landbouwschap, dat toen nog zeer floreerde, 
meteen duidelijk gemaakt dat ik niet alleen op de 
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officiële kanalen wil afgaan. Vanzelfsprekend wil ik 
overleggen met de bekende, gevestigde instituties, 
maar ook met anderen, zoals de directe achterban en 
onafhankelijke deskundigen.' 

'Al pratend en denkend ben ik tot de beleidsuit
gangspunten gekomen die gepresenteerd zijn in de 
nota Dynamiek en vernieuwing. Kern van het beleid 
dient het scheppen van gunstige voorwaarden voor 
een dynamische ontwikkeling te zijn, onder andere 
door lastenverlichting en vermindering van wet- en 
regelgeving. De landbouwsector heeft een wat dub
bele houding ten opzichte van de overheid. Hij ver
wacht heel veel van de overheid, maar zodra de over
heid wat vraagt, bijvoorbeeld op het terrein van het 
milieu, krijg je al gauw de reactie "Waar bemoeien 
ze zich mee?" Waar het op aankomt, is het aanspre
ken van mensen op hun eigen verantwoordelijkhe
den.' 

'Een goed voorbeeld vind ik het mestbeleid, een 
onderwerp dat het laatste kabinet-Lubbers heeft laten 
lopen. Rekening houdend met enerzijds economische 
belangen en anderzijds milieu en ecologie heb ik 
plannen ontwikkeld om op het gebied van sanering 
het nodige te doen, maar tegelijkertijd, mede door 
financiële injecties, de bedrijfsantwikkeling te stimu
leren. Tegen mijn zogenoemde "Integrale notitie" 
over de mestproblematiek is de hele landbouwwereld 
te hoop gelopen, maar naar mijn overtuiging moet de 
sector in de bedrijfsvoering nu eenmaal beter inspe
len op de eisen die het milieu stelt omdat anders de 
wal het schip keert. Ik besef dat door die strengere 
eisen sommige bedrijven bedreigd worden in hun 
bestaan, maar that's all in the game.' 

'Wat betreft het natuurbeleid heb ik geprobeerd 
de plannen van het vorige kabinet financieel rond te 
breien en tevens een aanzet gegeven tot een omslag 
naar particulier en agrarisch natuurbeheer. En een 
ander punt dat voor mij zeer belangrijk is, is een ver
nieuwing van het kennissysteem dat een tijdlang niet 
goed onderhouden is. Wat moet je doen aan het ken
nissysteem om de uitdagingen van de 2lste eeuw op 
het gebied van land- en tuinbouw en natuurbeheer 
aan te kunnen, dat is een vraag die mij momenteel 
erg bezighoudt.' 

'Voor mij staat vast dat een christen-democraat 
een aantal andere accenten zou hebben gelegd. Ik let 
bijvoorbeeld meer op de belangen van de individuele 
boer; je moet de boeren niet altijd als collectief 
behandelen, ook al hebben ze zelf sterk de neiging 
zich als zodanig te presenteren. In sterkere mate doe 
ik ook een appèl op de eigen kracht en zelfredzaam
heid van de boeren. Ik vind trouwens dat het hele 
kabinetsbeleid een liberale signatuur heeft. De coali-
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tie als geheel is erin geslaagd een soort omslag te 
bewerkstelligen.' 

Het Europese concert 

'Een minister van Landbouw moet zeker Brussel 
leuk vinden, want daar besteedt hij ongelooflijk veel 
van zijn tijd aan. Je moet affiniteit hebben met de 
methodiek van werken in het Europese circuit en er 
ook de Ausdauer voor hebben.' 

'Ik heb me altijd verzet tegen dat idee van "We 
zijn maar een van de vijftien". Als je naar onze belan
gen op dit gebied kijkt, zijn we echt een grootmacht. 
We zijn de derde agrarische exporteur in de wereld 
en we worden in Europa zeker niet op één lijn gesteld 
met een land als Finland of zo. Ik heb veel tijd 
besteed aan de contacten met een aantal andere land
bouwnaties in Europa, met name Duitsland en 
Frankrijk. Het meespelen op die as is van groot 
belang. Een Nederlandse minister van Landbouw 
moet een activistische minister in het Europese cir
cuit zijn. Je moet voortdurend zoeken naar coalities 
om de Nederlandse belangen van dossier tot dossier 
optimaal te verdedigen. Dat moet ook gebeuren als 
Nederland dadelijk voorzitter is van de Europees 
Unie, hoewel je door die voorzittersrol dan in wezen 
moeilijker de nationale belangen kunt behartigen.' 

Het departement 

'Op bestuurlijk vlak heeft het m1msterie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij inderdaad enige 
problemen gehad. De laatste jaren is echter onge
looflijk veel gebeurd om het departement managerial 
op nieuwe leest te schoeien. Zelf vind ik dat het 
departement op beleidsmatig gebied weer wat meer 
leiding moet geven. In de landbouwwereld doen zich 
een zekere chaotisering en atomisering voor, een 
logisch gevolg van de individualisering die zich in 
deze sector wellicht wat later dan in de rest van de 
maatschappij doorzet. Dat leidt tot verwarring bij de 
bestaande organisaties. Als je in deze omstandighe
den als ministerie geen duidelijke lijn uitzet, word je 
meegezogen door de ontwikkelingen. Je moet naden
ken over de voornaamste thema's voor de komende 
decennia en aangeven welke maatregelen nodig zijn 
om een levenskrachtige sector over te houden. Dit 
departement heeft in het verleden te vaak de neiging 
gehad te kijken naar de grootste gemene deler die 
komt uit de moesjawara rond het maatschappelijk 
middenveld.' 

'Het beeld dat dit departement overheerst wordt 
door CDA'ers, vind ik trouwens sterk overdreven. 
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Als ik ldjk naar andere departementen, verschilt dit 
ministerie echt njet zo veel qua oriëntatie.' 

'Het opheffen van het ministerie lijkt me in ieder 
geval geen geluilige gedachte. Ik kan me niet voor
stellen dat de derde agrarische exporteur in de wereld 
geen mjni sterie van Landbouw zou hebben. Dat zou 
door niemand in de wereld begrepen worden. Het 
willen bestrijden van bestuurlijke moeilijkheden 
door middel van departementale herindelingen 
getuigt trouwens doorgaans van een wat simplisti
sche visie op de bestuurlijke problematiek.' 

Oppositie en steun 

'De oppositie van de georganjseerde landbouw tegen 
mjjn ideeën is nog altijd vrij fors. Het is toch een 
enorme schok geweest dat een VVD' er die niets wist 
van land- en tuinbouw, ineens minister werd. Men 
moest duidelijk aan mij wennen. Ik doe namelijk 
echt een appèl op individuele inzet.' 

'De verhoudingen met de natuur- en milieubewe
ging zijn over het geheel genomen uitstekend, hoe
wel zich soms verschillen van inzicht voordoen. Zo 
staat het Wereldnatuurfonds sceptisch tegenover mijn 
zoektocht naar verbindingen tussen landbouw en 
natuurontwikkeling. Volgens het WNF zou het om 
een oneigenlijke verbinding gaan. Het accentueren 
van raakvlakken voorkomt volgens mij echter dat 
twee kampen lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. 
Tijdens mijn ministerschap zijn de voorlieden van de 
agrarische wereld, natuur- en milieubeweging en 
consumentenorganisaties voor het eerst bij elkaar aan 
tafel komen te zitten. Het kweken van meer belang
stelling bij de agrarische wereld voor natuur en 
mnieu is ook van groot belang voor het imago van de 
boeren, een imago dat soms al te sterk wordt bepaald 
door een paar demonstraties.' 

'Ook de landbouwgemeenschap in de VVD heeft 
aan mij als nieuweling moeten wennen, maar het 
loopt nu voortreffelijk. De contacten met deskundige 
VVD-kamerleden als Blauw en Keur zijn zeer nauw. 
Dat er binnen de VVD weerstand bestaat tegen de res
tricties op het jagen die de door mjj ingediende Flora
en Faunawet met zich brengt, verontrust me niet. Ik 
ben niet anti-jacht, ik ben niet pro-jacht. Als je louter 
analytisch redeneert en je vindt dat we in Nederland 
goede mogelijkheden voor de jacht overeind moeten 
houden, dan moeten we de zaken eindelijk eens rege
len. Het gaat hier om een kwestie die zich al sinds het 
midden van de jaren zeventig voortsleept.' 
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'Dat het CDA jagers zal weglokken bij de VVD, 
geloof ik niet. De partij is intern verdeeld over het 
onderwerp. Over het geheel genomen vind ik dat de 
christen-democraten vrij loyaal oppositie voeren. Ze 
hebben inmiddels ook duivels goed door dat het niet 
langer kan zoals het ging, dat hoognodig veranderin
gen nodig zijn. Bij de behandeling van de Integrale 
notitie was de CDA-kritiek fors, maar niet goedkoop 
of in strijd met wat hun eigen bewindslieden vroeger 
hebben bepleit. Of ik meer vuurwerk van de christen
democraten had verwacht? Och, ze moeten zelf maar 
uitzoeken hoe ze oppositie voeren. Ik denk daar hele
maal niet over na.' 

Het ritme van de tijd 

'Het belangrijkste van dit kabinet is, zoals ik al eer
der zei, de cultuuromslag waarvoor het heeft 
gezorgd. Het kabinet is niet zo zetelkleverig. Het 
heeft een vrij pragmatische inslag waardoor een aan
tal slepende kwesties, zoals in de sociale zekerheid, 
kunnen worden opgelost. Paars past bij het ritme van 
de tijd.' 

'Het huidige kabinet is ook een bijzondere ploeg 
omdat minder dan vroeger sprake is van blokvor
ming. Mede door de wijze waarop de premier leiding 
geeft, wordt op een zakelijke manier gediscussieerd 
en speelt de kracht van het argument een dominante 
rol. Het kabinet laat zich ook overtuigen door de 
kracht van de argumenten van de Kamer. Bij de 
behandeling van de Gezondheids- en Welzijnswet 
Dieren bijvoorbeeld drong de Kamer aan op meer 
regelgeving dan de regering aanvankelijk wenselijk 
achtte. Het is typerend voor paars dat het, zonder dat 
dit nerveuze toestanden met zich mee brengt, de 
wensen van de Kamer honoreert. Het kabinet gaat 
betrekkelijk ontspannen om met de volksvertegen
woordiging en zo hoort het ook.' 

'Of ik nog iets op het hart heb? Ja, ik vind het 
jammer dat in dit gesprek de visserij niet aan bod is 
gekomen. Dat ligt wellicht aan uw vraagstelling, 
maar in ieder geval niet aan een gebrek aan belang
stelling mijnerzijds voor deze boeiende sector.' 

J.L.M.M. Damen is secretaris van de VVD-partij
commissie Landbouw, Natuurbeheer & Visserij; dr. 
G.A. van der List is wetenschappelijk medewerker 
van de ProfMr. B.M. Teldersstichting. 
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Gerrit Zalm: 
de knikkers en het spel 

P. Ressenaar 

Gerrit Zalm voldoet aan alle mogelijke eisen die 
men aan een minister van Financiën kan stellen: 
kennis van zaken, betrouwbaarheid, onafhankelijk
heid, plezier in het politieke spel, diplomatieke 
vaardigheden, noem maar op. Wat hij de afgelopen 
twee jaar met deze capaciteiten bereikt heeft, valt te 
lezen in de onderstaande evaluatie van het beleid 
van een bewindsman over wie niemand iets nega
tiefs weet te zeggen. 

Gelijk hebben en gelijk krijgen 

De taak van de minister van Financiën is niet een
voudig. Je moet een capabel en veelzijdig mens zijn 
om die functie goed te kunnen vervullen. Hoewel 
Nederland meer bekwame ministers van Financiën 
heeft gehad, lijkt het er op dat wij met Gerrit Zalm 
wel een buitengewoon goede keuze hebben gemaakt. 
De VVD heeft een gelukkige hand gehad, want op 
deze belangrijke post zit niet alleen een vakman die 
weet waar hij het over heeft, maar ook een psycho
loog die plezier heeft in het spel. Deze combinatie is 
uiterst belangrijk, want het gaat er niet om dat je 
gelijk hebt, maar dat je gelijk krijgt en daar zijn tac
tiek en spelgevoel voor nodig. De voormalige minis
ter van Financiën Ruding straalde wel steeds uit dat 
hij gelijk had, maar heeft tijdens het tweede kabinet
Lubbers in ieder geval nooit meer gelijk gekregen. 

Ideale achtergrond 

Om een goede minister van Financiën te zijn moet 
men voldoen aan een aantal criteria. Uiteraard is vak
kennis een eerste vereiste. De minister van Financiën 
moet met een begroting kunnen spelen en moet ook 
de zwakke punten weten die er in kunnen zitten. Het 
is niet alleen een kwestie van optellen en aftrekken, 
maar met name besef van de risicofactoren waarmee 
rekening moet worden gehouden. Grondige kennis 
van het functioneren van de Rijksoverheid is dan wel 

158 

een vereiste, want ieder departement heeft de neiging 
om de zaken dusdanig ingewikkeld te maken dat een 
buitenstaander er moeilijk doorheen kan kijken. De 
.minister van Financiën mag zich echter geen oor 
laten aannaaien en moet dus gewoonweg weten waar 
het om draait. 

Dat Zalm zijn carrière is begonnen bij de Directie 
van de Rijksbegroting, is dan ook een groot voordeel. 
Minstens even belangrijk is de functie van directeur 
AEP (Algemene Economische Politiek) bij het 
ministerie van Economische Zaken en die van direc
teur van het Centraal Planbureau (CPB). Dit zijn uit
gesproken functies om de verbanden binnen het 
overheidsbeleid in financieel-economische zin goed 
te leren kennen. Betere voorbereiding voor de post 
van minister van Financiën is eigenlijk nauwelijks 
mogelijk. Wie zich bezighoudt met onderhandelings
technieken, weet dat degene die over de meeste ter
reinkennis en dossierkennis beschikt, altijd de beste 
uitgangspositie heeft. Met alleen handjeklap komt 
men er in deze functie niet. Dan worden er ogen
schijnlijk akkoorden gesloten en loopt de zaak door 
factoren di.e niet aan de orde zijn geweest, toch uit de 
hand. 

Begrotingsbeleid 

Bovengenoemde achtergronden en eigenschappen 
hebben Geuit Zalm bijzonder veel geholpen bij zijn 
tot nu toe succesvolle begrotingsbeleid. Het is uiter
aard begonnen met een goed uitgewerkt regeerak
koord, waar in ieder geval een duidelijke bezuini
gingsafspraak van f 18 miljard in zat. Weliswaar iets 
minder dan de VVD in haar verkiezingsprogramma 
had willen zien, maar voor Nederlandse begrippen 
toch een buitengewoon fors bedrag. Aan het einde 
van deze kabinetsperiode moeten de reële uitgaven 
op een lager niveau liggen dan in 1994. Een unieke 
prestatie, aldus het Financieele Dagblad. 

Al voordat het kabinet was geïnstalleerd, zat de 
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kandidaat-minister op het ministerie van Financiën 
om zijn begroting verder inhoud te geven. Nu hij er 
zelf politiek verantwoordelijk voor werd, wilde hij er 
ook zijn stempel op drukken. Daarbij had Gerrit Zalm 
het voordeel van de ervaring als directeur van het 
CPB. Hij had in de afgelopen jaren geconstateerd hoe 
iedere aanpassing van de prognoses van het CPB aan
leiding gaf tot politieke consternatie en tot hijgerige 
toestanden met steeds weer nieuwe onderhandelingen 
in het kabinet. Hij heeft rust geschapen in het begro
tingsoverleg door in tegenstelling tot vorige kabinet
ten uit te gaan van een voorzichtige raming van de 
economische vooruitzichten voor de komende perio
de. Dat betekent dat je minder gauw tegenvallers hebt 
aan de inkomstenkant en relatief meer meevallers. 

Voor het budgettaire beleid werd door Zalm een 
nieuw criterium ingevoerd. Het nieuwe was dat de 
minister van Financiën met zijn collega's afspraken 
maakte over het reële uitgavenkader, dat losstaat van 
fluctuaties in de belastinginkomsten. Het totale uit
gavenplafond is als bovengrens onverbiddelijk vast
gesteld en alleen daarbinnen zijn onderlinge ver
schuivingen mogelijk. De vakministers hoeven dus 
niet meer naar de minister van Financiën te kijken als 
zij een probleem hebben, maar moeten naar elkaar 
kijken en worden op die manier gedwongen tot 
onderlinge afweging van politieke prioriteiten . 
Tactisch gezien is dit een aanzienlijke verbetering ten 
opzichte van de situatie waarbij alle ministers beur
telings en soms gelijktijdig naar de minister van 
Financiën kijken, die dan collectief onder druk wordt 
gezet om meer ruimte te creëren. 

In vorige kabinetten had het zogenaamde non
intervtmtie beginsel , lang geleden al beschreven in de 
dissertatie van L. Koopmans over het functioneren 
van de Ministerraad, een doorslaggevende rol. 
Ministers vielen elkaar onderling niet af in de strijd 
tegen de schatkistbewaarder en zodoende werd de 
collectieve druk op de rijksuitgaven gemaximeerd. De 
minister van Financiën die niet gesteund werd door de 
minister-president, was dan reddeloos verloren. 

Deze situatie is voorbij. Het uitgavenkader staat 
vast. Men hoeft op niet meer te rekenen, maar er zijn 
ook geen extra bezuinigingsronden om de zes maan
den omdat er tegenvallers zijn in de traditioneel te 
rooskleurig opgestelde begrotingsvooruitzichten. 
Gerrit Zalm heeft zich hiermee niet alleen een kenner 
van het begratingsproces getoond, maar ook een 
groot psycholoog en het is dan ook in de recente 
geschiedenis zelden voorgekomen dat de begratings
behandelingen van het kabinet zo soepel en snel ver
liepen. 

Alle begrotingsbesprekingen van de kabinetten-
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Lubbers verliepen moeizaam en sleepten zich lang
durig voort gedurende de zomermaanden vooraf
gaande aan Prinsjesdag. Het maken van strikte 
afspraken met betrekking tot het uitgavenkader van 
de ministeries is daarom zo sterk, omdat hierdoor 
geen sprake meer is van externe factoren waarachter 
ministers zich kunnen verschuilen. 

Afspraken met betrekking tot het begrotingste
kort hangen in sterke mate af van fluctuaties in de 
belastinginkomsten en leiden ertoe dat tegenvallers 
worden gebruikt als bliksemafleider voor overschrij
dingen en dat meevallers direct worden gebruikt om 
leuke dingen te doen voor de mensen. 

Na alle begrotingsnormen waarmee sinds Zijlstra 
is gewerkt en waarmee de rijksfinanciën niet in de 
hand gehouden konden worden, zijn wij dus nu aan
gekomen bij de meest eenvoudige norm, namelijk die 
van het uitgavenplafond. In al zijn eenvoud het 
'neusje van de Zalm '. Gerrit Zalm kan het zich dan 
ook veroorloven om in de zomer gewoon met zijn 
gezin op vakantie te gaan, zoals een goed manager 
betaamt. 

De EMU 

Direct na de vakantie wacht Zalm echter het volgen
de hoogtepunt van deze kabinetsperiode, namelijk de 
toetreding tot de Economische en Monetaire Unie. 
De minister van Financiën wil met krachtige steun 
van de minister-president met opgeheven hoofd de 
EMU in kunnen gaan en niet met de hakken over de 
sloot in de reservebankjes terecht komen. Voor een 
land als Nederland, waarvoor de internationale han
del dè bron van de welvaart is, is de EMU van bui
tengewoon grote betekenis. Het is een investering 
voor onze toekomst, waarvoor je wat over moet heb
ben. Het gaat Nederland op dit ogenblik macro-eco
nomisch gezien voor de wind. De economische groei 
heeft zich hersteld, de werkloosheid loopt terug, de 
gulden lijkt onaantastbaar, onze internationale han
delspositie is ijzersterk en wij hebben feitelijk maar 
één groot probleem: de veel te hoge staatsschuld. 

De minister van Financiën zal voor het toela
tingsexamen van de EMU moeten laten zien dat onze 
staatsschuld ter grootte van circa 79% van het Bruto 
Binnenlands Produkt (BBP) in bevredigende mate 
wordt verminderd om uiteindelijk de EMU-norm van 
60% te kunnen halen. Dit is niet zo eenvoudig, want 
wij werken nog steeds met een begrotingstekort van 
circa 3% en alleen bij een sterkere groei van het BBP 
neemt de staatsschuld procentueel af. Om in bevredi
gende mate deze erfenis uit het verleden weg te wer
ken moet er stevig worden bezuinigd of moeten er 
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nog enkele forse staatsbelangen worden geprivati
seerd. De begroting voor 1997 is derhalve cruciaal 
voor ons toelatingsexamen tot de EMU. Gelukkig 
heeft Gerrit Zalm de steun van de premier, want 
anders zou dit een bijna onmogelijke opgave worden. 

Minstens zo belangrijk is echter dat de minister 
van Financiën zijn rug recht houdt in de discussie in 
het kabinet en de teugels geen moment laat vieren. 
Het kabinet heeft echter het economisch tij mee en 
het gaat er dus primair om de belastingmeevallers 
niet te verspillen aan leuke dingen voor de mensen, 
iets waar eerdere kabinetten zo goed in waren. 

Daarbij kan Zalm erop wijzen dat er reeds f 7,5 
miljard van de f 8 miljard overeengekomen lasten
verlichting in het eerste begrotingsjaar is gereali
seerd. De discussie over de keuze tussen lastenver
lichting en verlaging van het financieringstekort zal 
in augustus echter opnieuw worden gevoerd in ver
band met de gebleken noodzaak om de premies van 
de sociale fondsen te verhogen. De PvdA zal dit wil
len compenseren door een navenante belastingverla
ging en wordt daarin gesteund door een zojuist uit
gebrachte analyse van het CPB, waarin wordt gecon
cludeerd dat dit laatste nog net mogelijk is binnen de 
EMU-norm voor het financieringstekort. 

Bij de voorgestelde belastingverlaging van circa 
f 6 miljard stijgt het financieringstekort echter weer 
van 2,5% bij ongewijzigd beleid tot 3,2% in 1997. 
Bovendien gaat de staatsschuld niet zichtbaar de 
goede kant op. Ten tijde van het schrijven van dit 
artikel zijn de dilemma's voor de schatkistbewaarder 
dus zeer actueel en staat de uitslag nog niet vast. Het 
wordt nog een harde dobber voor de minister van 
Financiën om de koopkrachtdiscussie in het kabinet 
goed door te komen, ondanks de steun op dit punt 
van de VVD-fractie. 

Zalm zal zijn rug recht moeten houden en zijn 
creativiteit volledig moeten inzetten om zijn doel
stelling te halen. Daarin passen maatregelen zoals het 
gebundeld middelenbeheer van de sociale fondsen, 
waardoor het vermogenstekort bij de sociale fondsen 
daalt, het inzetten van het schatkistsaldo bij de 
Nederlandsche Bank ten behoeve van een verminde
ring van het financieringstekort en het versneld afsto
ten van staatsbedrijven. 

Met betrekking tot het afstoten van staatsdeelne
mingen staat de minister van Financiën hierbij voor 
een zeker dilemma. Als men geforceerd deelnemin
gen verkoopt, is de opbrengst niet maximaal. In het 
verleden is dit voor veel ministers van Financiën een 
argument geweest om geen staatsdeelnemingen te 
verkopen, want als de economische omstandigheden 
ongunstig waren, was de opbrengst te gering en bij 
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een oplopende economie zou de koers volgend jaar 
nog beter zijn. Met andere woorden: er was nooit een 
geschikt moment en dat is er nu ook niet. 

Waar het eenvoudigweg om gaat, is dat de staats
schuld nu moet worden verminderd en dat de onei
genlijke bedrijfsactiva moeten worden vervreemd 
om de kerntaken van de overheid te vervullen. Je 
moet dus eieren voor je geld kiezen. Daarbij wordt 
door het ministerie van Financiën wel eens te veel 
nadruk gelegd op het maximeren van de opbrengst. 
Het is ook heel belangrijk om voor staatsbedrijven de 
meest geschikte partij te vinden om die activiteiten 
op een dusdanige manier te gaan uitoefenen dat de 
Nederlandse burger er in ieder geval niet op achter
uitgaat. De wat eenzijdige fixatie op de hoogst moge
lijke prijs kan dan botsen met de best mogelijke 
oplossing. Het meerdere is vaak de vijand van het 
goede en ik zou Zalm dan ook willen adviseren om 
bij de privatisering van staatsbedrijven niet al te veel 
achterover te zitten. Tafelzilver is een mooi bezit, 
maar er wordt meestal niet van gegeten! In andere 
woorden: het directe rendement op de staatsdeelne
mingen is meestal lager dan de rentelast op het door 
de Staat in deze bedrijven geïnvesteerde vermogen. 

Beschermingsconstructies 

Hoewel het begratingsbeleid en de EMU de hoek
steen vormen voor het beleid van de minister van 
Financiën, heeft hij ook nog andere verantwoorde
lijkheden. De minister van Financiën is verantwoor
delijk voor het toezicht op de financiële instellingen 
en het toezicht op de effectenhandel. In dat kader 
kwam Zalm bij zijn aantreden als minister al snel in 
aanraking met de zogenaamde beschermingscon
structies. De Amsterdamse Effectenbeurs en de 
Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen 
(VEUO) hebben de afgelopen vijf jaar met elkaar 
gediscussieerd over de aanpassing van de zogenaam
de beschermingsconstructies bij beursgenoteerde 
ondernemingen en waren in feite in een soort patstel
ling terecht gekomen. Het is minister Zalm nu gelukt 
om na ruim een jaar worstelen met de partijen bewe
ging te krijgen in deze discussie door het dreigement 
op tafel te leggen dat hij zelf met een wetsvoorstel 
zou komen om de zaken te regelen. De nieuwe minis
ter van Financiën is een groot supporter van het 
marktmechanisme en is van mening dat de onderne
mingsleiding in Nederland te weinig blootstaat aan 
de dynamiek van de markt. 

In het compromis dat nu onder druk van 
Financiën tot stand is gekomen, wordt uiteindelijk 
geregeld dat een partij die ten t~inste 70% van de 
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aandelen in zijn bezit heeft, na een afkoelingsperiode 
van één jaar via de Ondernemingskamer zeggen
schap kan verkrijgen. Dit laatste houdt in dat de 
Ondernemingskamer kan besluiten om bescher
mingsconstructies buiten werking te stellen als dui
delijk is dat de ondernemer geen bedoelingen heeft 
die wezenlijk in strijd zijn met het belang van de 
betreffende vennootschap. Dit betekent dat de over
nameplannen inhoudelijk worden getoetst door de 
Ondernemingskamer, die zich daarbij zal laten advi
seren door deskundigen uit het veld. Hoewel dit com
promis niet ideaal is, is het in ieder geval een stap in 
de goede richting, waarmee de aandeelhouder in 
Nederland weer enigszins serieus wordt genomen. 

Het is opvallend dat pas onder deze minister van 
Financiën kon worden gebroken met de cultuur van 
zelfbescherming die in het Nederlandse bedrijfsleven 
zo hecht is verankerd. Sinds het uitbrengen van het 
advies van de Commissie-Van der Grinten aan de 
Vereniging voor de Effectenhandel in 1986, waarin 
werd gepleit voor handhaving van de status quo, is er 
in Nederland weinig tot stand gekomen op dit 
gebied. Onze Nederlandse captains of industry heb
ben zich altijd gaarne verschanst achter hun uitge
kiende beschermingsconstructies en worden daar 
door VNO-NCW nog steeds in gesteund. 

Op aandeelhouders werd eigenlijk neergekeken, 
want die begrijpen toch niet waar het echt om gaat en 
verwachten alleen maar een mooi dividend. Van 
'countervailing powers' is derhalve geen sprake. Het 
resultaat is dat falende bestuurders te vaak de hand 
boven het hoofd werd gehouden, want de aandeelhou
dersvergadering kan de Raad van Commissarissen niet 
dwingen om in te grijpen. Helaas hebben ook onze 
institutionele beleggers als groot-aandeelhouder zich 
jarenlang passief opgesteld en hun aandeelhouders
macht niet willen uitoefenen, waardoor ze hun klanten 
hebben benadeeld. Het tij is nu gelukkig gekeerd en de 
eerste stap ten faveure van de aandeelhouder is gezet. 

Inmiddels is er ook een discussie op gang geko
men over corporale governance, waarbij het besef 
doorbreekt dat ondernemers ook rekening moeten 
houden met en verantwoording moeten afleggen aan 
andere belanghebbenden bij de onderneming. 

Het is in dit verband van belang dat de huidige 
minister van Financiën niet afkomstig is uit één van 
de belangengroeperingen die in deze discussie de 
afgelopen jaren een hoofdrol hebben gespeeld. Een 
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minister afkomstig uit het bankwezen zou hoogst
waarschijnlijk veel terughoudender zijn geweest om 
het overleg tussen de Effectenbeurs en de VEUO te 
doorbreken gezien de standpunten die de banken in 
deze discussie innemen. 

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid 

Gerrit Zalm staat vrij van de belangengroeperingen 
die de hierboven geschetste defensieve cultuur in 
stand hebben gehouden en kan als goed liberaal in 
deze situatie het marktmechanisme weer enigszins in 
ere herstellen. Het is waarschijnlijk de praktische 
kijk op het economische leven die hij als directeur 
van het CPB heeft ontwikkeld, die daar een belang
rijke rol bij heeft gespeeld. Wat dat betreft, is er in 
Nederland nog veel te doen. De dynamiek van het 
economisch leven wordt nog te zeer beperkt door 
veel protectionistische gedragsregels, die vaak in 
overleg tussen werknemers- en werkgeversorganisa
ties tot stand zijn gekomen. Praktisch al deze 
gedragsregels hebben gemeen dat zij de status quo 
verdedigen, waardoor de dynamiek per definitie 
wordt belemmerd. In dit verband heeft Gerrit Zalm 
zich ook altijd een voorstander getoond van het 
ongedaan maken van de algemeen verbindend ver
klaring van cao's. Ook deze praktijk geeft een ver
starring van de arbeidsmarkt, die niet bevorderlijk is 
voor de mobiliteit van de factor arbeid. Helaas is bij 
deze kabinetsformatie nog geen duidelijke afspraak 
over deze zaak gemaakt, omdat minister Melkert op 
dit punt onder grote druk is gezet door de vakbewe
ging. Zalm legt zich hierbij neer omdat het regeerak
koord zich hier nu eenmaal niet duidelijk over uit
spreekt. 

Ook dat is een karaktertrekje van de bewinds
man. Afspraak is afspraak, ook al ben je er niet 
gelukkig mee. Hij wil immers ook zijn collega's hou
den aan de afspraken die zij met hem hebben 
gemaakt en geen kunstjes flikken. Dit is mijns 
inziens de enige manier voor een minister van 
Financiën om van zijn functie een succes te maken. 
Je moet van hem op aan kunnen. 

Drs. P. Ressenaar is voorzitter van de WD-partij
commissie Financieel Economische Zaken/MKB. 
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Gerry van der List 
Ruulke van Overbeeke 

'Ik ben een politiek zondagskind.' 
Interview met Gerrit Zalm 

Het ministerschap vindt hij naar eigen zeggen erg 
leuk. Weinig politici stralen inderdaad zo veel 
arbeidsvreugde uit als minister van Financiën 
Gerrit Zalm. Het zit de blijmoedige oud-directeur 
van het Centraal Planbureau ook erg mee: met de 
Nederlandse economie gaat het voorspoedig, de 
financieel-economische doelstellingen worden 
ogenschijnlijk met gemak gerealiseerd, zijn eigen 
partij en de premier steunen hem volop, de waar
dering bij zijn collega's, zijn ambtenaren en de 
pers is enorm. Gesprek met een zondagskind in de 
politiek. 

Low profile 

'Ik vind het mini sterschap erg leuk, er zijn me eigen
lijk geen dingen tegengevallen. Vaktechnisch waren 
er geen problemen, omdat ik me al heel lang met 
Financiën heb beziggehouden. Wat voor mij nieuw 
was, was het overleg met de Tweede Kamer, maar ook 
dat vind ik verbazingwekkend plezierig. Misschien is 
het een nadeel dat ik geen kamerlid ben geweest, ja, 
maar eigenlijk heb ik daar niets van gemerkt. In mijn 
ambtenarentijd had ik natuurlijk vanaf de tribune het 
parlementaire steekspel gadegeslagen, dus ik heb wel 
passieve ervaring. Bovendien houd ik van discussië
ren. Als je geen kunstjes uithaalt en niet probeert wat 
krom is recht te praten, gaat het, zo is het mijn 
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indruk, goed in de Kamer. Met de waarheid kom je 
een heel eind.' 

'Ook de relatie met de partij was overigens 
nieuw voor mij. Wat ik aardig vind, is dat ik niks heb 
gemerkt van een soort achterdocht. Hoewel men mij 
nauwelijks kende, leek er vertrouwen te bestaan dat 
ik politiek wel deugde. Als ik ergens in het land op 
partijbijeenkomsten optreed, komen er ook altijd 
veel mensen opdagen, die zich over het geheel geno
men vrij tevreden tonen.' 

'Met de pers heb ik als directeur van het Centraal 
Planbureau al regelmatig te maken gehad. Als minis
ter heb ik nadrukkelijk voor een low profile-strategie 
gekozen. Het is niet zo moeilijk in de publiciteit te 
komen met dappere uitspraken die niet gedekt wor
den door het kabinet, maar dat werkt contraproduk
tief. Je moet eerst zorgen dat je de dingen binnen het 
kabinet voor elkaar hebt. Het is ook niet mijn pri
maire taak veel aandacht te trekken. In de VVD zijn 
er genoeg anderen die publicitair goed scoren . Het 
wordt mij, dacht ik, ook niet verweten dat ik mij vrij 
rustig houd.' 

' In het kabinet doe ik trouwens nog steeds wel
eens botte uitspraken, al is het met een brede glim
lach, waardoor het minder erg overkomt. Een beetje 
pesten en sarren, dat vind ik heerlijk. Maar publieke
lijk kun je je dat niet veroorloven f>mdat je gebonden 
bent aan het kabinetsbeleid.' 



:ns 
eb 
nij 
Jat 
op 
ijd 
.0-

tal 
is
•ie 
te 
lr-
k
et 
~1-

Jn 
et 
rij 

:I-

e-
:n 

~ Liberaal Reveil nummer 4 1996 

Een klein mirakel 

'Wat de kenmerken zijn van een goede minister van 
Financiën? Nou, ik heb niet zo veel zin mezelf te 
gaan beschrijven ... Maar even serieus, een minister 
van Financiën wordt beoordeeld op de resultaten die 
hij boekt, bijvoorbeeld bij het terugdringen van het 
financieringstekort en andere doelstellingen van het 
regeerakkoord.' 

'Momenteel voltrekt zich een klein mirakel in de 
Nederlandse economie. Ondanks de afzwakkende 
conjunctuur en de stroom nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt zien we zelfs een dalende werkloosheid. 
Wij trekken dan ook steeds meer de aandacht van het 
buitenland. In Brussel merk ik dat men steeds geïnte
resseerder raakt in het Nederlandse model, omdat we 
in gunstige zin afwijken van andere landen. Dat geldt 
voor de overheidsfinanciën, waar we Jastenverlichting 
en reductie van het financieringstekort weten te com
bineren, en voor de werkgelegenheidsgroei, die bijna 
het dubbele is van het Europese gemiddelde.' 

'Wat ik heel bijzonder vind, is dat we bijna op 
ieder terrein dat echt belangrijk is, of het nu gaat om 
de werkgelegenheid, de overheidsfinanciën of de 
omvang van de collectieve sector, betere resultaten 
hebben geboekt dan we voor mogelijk hielden toen 
we aantraden. Dat de resultaten beter zijn dan de 
voornemens, dat komt zelden voor in de politiek.' 

Meer markt, minder overheid 

'Een Thatcheriaanse vechteconomie vormt geen 
wenkend perspectief, maar we willen wel meer 
markt en meer financiële prikkels introduceren. Het 
vorige kabinet is daar al mee begonnen. Zo trekken 
wij zonder meer profijt van de WAO-ingreep van 
Lubbers-liL Ons kabinet is verder gegaan met depri
vatisering van de Ziektewet, invoering van eigen risi
co's in de WAO, flexibilisering van de arbeidsmarkt, 
deregulering. Het zijn allemaal stapjes richting een 
goede, eerlijke marktwerking.' 

'Het bestrijden van de overlegeconomie moet 
geen doel op zichzelf worden. Op dat punt behoor ik 
tot de softies in de partij. Wat veel waard is, is de 
sociale consensus over de hoofddoelstellingen van 
het regeringsbeleid. Dat de vakbeweging en de werk
gevers onze werkgelegenheidsdoelstellingen onder
schrijven en daaruit consequenties trekken voor het 
CAO-overleg, heeft een gunstige invloed. Het over
legmodel met een zekere afstemming van belangen 
op elkaar en het zoeken naar gemeenschappelijke 
noemers en doelstellingen heeft toch meerwaarde, 
denk ik.' 
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Een zondagskind in de politiek 

'Als ik iets geleerd heb van de afgelopen twee jaar, is 
hoe buitengewoon belangrijk goede regelingen in het 
regeerakkoord zijn, vooral in een kabinet met twee 
partijen die op ideologisch vlak vaak tegenover 
elkaar staan. Aan dat regeerakkoord zijn ministers 
gebonden, maar er zijn natuurlijk altijd onderwerpen 
die niet geregeld zijn. Op mijn terrein waren dat bij
voorbeeld de beschermingsconstructies, de handel in 
voorkennis en het toezicht op de Effectenbeurs, waar 
ik bepaalde initiatieven heb ontplooid. Die maatrege
len leidden trouwens zeker niet steeds tot minder 
overheidsingrijpen. Bijvoorbeeld bij de Effecten
beurs, waar een soort zelfreguleringsmodel bestond, 
heb ik duidelijk het accent verlegd naar de Stichting 
Toezicht Effectenverkeer. Ook wat betreft de handel 
in voorkennis zie je een aanscherping van overheids
bemoeienis teneinde een fatsoenlijke marktwerking 
te bewerkstelligen.' 

'Van mijn voorgangers, die ik in verschillende 
functies van nabij heb kunnen volgen, heb ik vooral 
geleerd wat je niet moet doen, namelijk vier keer per 
jaar een begroting maken. Ik vind het een enorm 
winstpunt vanuit het oogpunt van ordelijk bestuur dat 
we erin geslaagd zijn één keer per jaar de knopen 
door te hakken. De ordening in het begratingsproces 
die ik nastreefde, die is er gekomen. Wat naast het 
maken van duidelijke afspraken over het uitgaven
plafond ook heel gunstig heeft gewerkt, is dat we 
voor het eerst in de geschiedenis een behoedzaam 
scenario als uitgangspunt hebben gekozen in plaats 
van een gemiddelde- groeiverwachting. Hierdoor is 
de kans op tegenvallers sterk verkleind. Dat valt in de 
samenleving ook heel goed, omdat je als regering 
niet steeds beloftes doet die je later weer moet bre
ken. Je kunt beter niet al te veel beloven.' 

'Ik heb het natuurlijk een stuk makkelijker dan 
mijn voorganger Kok. Hij kwam in een periode dat 
de economie inzakte, kende het vak niet, worstelde 
met een lastige achterban en had ook nog eens drie 
petten op: minister, vice-premier en partijleider. Wat 
dat betreft ben ik een zondagskind: ik ken het vak, 
mijn partij staat achter mij, economisch zit het mee, 
de collega's houden zich aan de afspraken, de pre
mier is zelf minister van Financiën geweest.' 

Het departement 

'Sinds ik in 1983 als ambtenaar bij Financiën ver
trokken ben, is er wel wat veranderd op het departe
ment, ja. Er zijn veel meer vrouwen gekomen. De 
hele financiële boekhouding is beter op orde. In de 
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organisatie is weinig veranderd, maar de samenwer
king tussen de directoraten-generaal loopt harmoni
euzer. VVD' ers zijn erg voor concurrentie, maar bin
nen een organisatie is te veel competitie niet echt 
bevorderlijk voor goede resultaten. Wat hetzelfde is 
gebleven, is de hoge kwaliteit van het personeelsbe
stand.' 

'Ik geloof niet zo in reorganiseren, maar ik heb 
wel meer aandacht aan het management-aspect gege
ven, het omgaan met mensen. Hoe krijg je de goede 
persoon op de goede plaats, hoe houd je mensen 
gemotiveerd, hoe schep je ruimte voor creativiteit, 
dat zijn de softe aspecten van het runnen van een 
departement die op Financiën traditioneel wat onder
gewaardeerd zijn.' 

Het begrotingsproces 

'Het maken van een goede begroting is een sociaal 
proces. Wat ik bijvoorbeeld in het voorjaar bij de 
besluitvorming rond de Kaderbrief heb gedaan, is in 
een brief aan het kabinet noodzakelijke ombuigingen 
van twee miljard gulden schetsen en per departement 
mogelijke manieren aangeven om die bezuinigingen 
te realiseren. Mijn collega's schrokken zich in eerste 
instantie uiteraard rot, maar, nadat hier en daar een 
paar meevallers waren ontdekt, is tot een basispakket 
van één miljard ombuigingen besloten, waaraan elke 
minister een bijdrage heeft geleverd. Er was er 
slechts één, die geprobeerd heeft eronderuit te komen 
en dat is slecht voor hem afgelopen. Bij de afronden
de vergadering bleek iedereen content en was er zelfs 
applaus.' 

De EMU 

'In 1992 heb ik inderdaad geschreven dat de EMU
normen slecht gefundeerd en in hoge mate arbitrair 
zijn. Dat vind ik nog steeds, maar als minister heb ik 
nu te maken met een verdrag dat gesloten is en ver
dragen moet je uitvoeren. De PvdA'er Riek van der 
Ploeg heeft in de Kamer ook met dat oude artikel van 
mij staan zwaaien. Dat is leuk, als professoren onder 
elkaar, maar ik ben geen hoogleraar meer. Als minis
ter is het voor mij niet interessant om te discussiëren 
over de vraag of een ander verdrag misschien beter 
was geweest.' 

'De EMU-normen hebben trouwens niet zulke 
grote gevolgen voor ons begrotingsbeleid. In mijn 
brief aan het kabinet heb ik dan ook niet zwaar 
geleund op het EMU-verhaal. Omdat 1997 het 
Europese examenjaar is, kun je proberen door je 
timing en fasering van zaken ervoor te zorgen dat we 

er leuker uitkomen, maar ik denk niet dat we zonder 
EMU een ander begratingsbeleid wenselijk zouden 
achten.' 

'Mijn hoofdpunt zal ook bij de begroting van 
1997 zijn dat het financieringstekort dusdanig is dat 
de staatsschuld afneemt. Waar het wezenlijk om gaat, 
is door een tekortreductie een neerwaartse tendens 
van de staatsschuld op gang te brengen. Ik heb er ver
der geen enkel bezwaar tegen om de staatsschuld met 
een paar procent te verkleinen door bijvoorbeeld 
staatsbezit te verkopen. We moeten natuurlijk niet 
het rijkswegennet verkopen en het terugleasen, dat 
zou onzinnig zijn.' 

Paars verstandshuwelijk 

'Ik denk dat er een vrij gelukkige hand is geweest bij 
het samenstellen van de regeringsploeg. Dat heeft 
niet zozeer te maken met paars. Dezelfde partijen 
hadden mensen kunnen selecteren die een veel min
der aangename sfeer hadden gecreëerd, terwijl er ook 
CDA'ers zijn die in dit kabinet zouden passen. De 
goede sfeer heeft er veel toe bijgedragen dat het 
kabinet nog steeds uitstekend functioneert. De pro
blemen van het kabinet hebben niet zozeer te maken 
met interne perikelen als wel met de relatie met de 
Kamer.' 

'We hebben een paar stappen gezet die met het 
CDA niet gezet zouden zijn, zoals met betrekking tot 
het onderwijs en de omroepen. Paars kijkt, denk ik, 
ook wat kritischer naar het middenveld. Verder is 
paars voor PvdA en VVD natuurlijk een beetje een 
verstandshuwelijk; alleen D66 ziet het als een 
romantische affaire. Het is een soort ménage à trois 
met één verliefde.' 

'Van een belangrijke rol van D66 als bruggen
bouwer in het kabinet heb ik niet veel gemerkt. Met 
minister van Economische Zaken Wijers kan ik het in 
ieder geval wel buitengewoon goed vinden. Hij heeft 
heel gezonde opvattingen over economie en het 
financiële beleid. Hij is ook mijn vervanger als ik er 
niet ben en het kost hem weinig moeite zich in te 
leven in de standpunten van Financiën.' 

'Het aftreden van Linschoten werd binnen het 
kabinet betreurd. De stemming was ook kritisch 
jegens de Kamer. Gelukkig heeft de VVD snel een 
nieuwe goede vent naar voren geschoven. De partij 
heeft zich loyaal getoond en haar verlies genomen. 
Binnen het kabinet bestaan geen wraakgevoelens. Ik 
zou me wel kunnen voorstellen, maar dat kan ik niet 
goed beoordelen, dat bij de fractie voortaan de nei
ging bestaat bewindslieden van an?ere partijen harder 
aan te pakken: "Lord Carrington is back in town".' 
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'Het dualisme is nu iets groter dan in het recente 
verleden, maar het wordt gelukkig niet echt op een 
radicale wijze doorgevoerd. Het politieke manage
ment zou anders ook heel moeilijk worden. Voor een 
kabinet is dualisme natuurlijk levensgevaarlijk; zeker 
als het om vervelende zaken gaat, heb je al gauw 
gelegenheidsmeerderheden die zich verzetten tegen 
noodzakelijke maatregelen. Een minister van 
Financiën heeft er belang bij dat juist die vervelende 
dingen tot stand komen, dus vanuit mijn portefeuille 
vind ik het wel prettig dat we het dualisme binnen de 
perken houden.' 

'Hoe ik oordeel over de oppositie van het CDA? 
Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille, is er sprake 
van één grote liefdesverklaring. Van meet af aan heb
ben ze me volop gesteund. De christen-democrati
sche financiële woordvoerders zijn ook bekwame en 
plezierige mensen. Meer in het algemeen lijkt me de 
CDA-oppositie niet zo goed uit de verf komen, maar 
dat zeg ik ook maar als gewone Den Haag Vandaag
kijker.' 
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De toekomst 

' Ik ben het wel eens met de stelling van Bolkestein 
dat het goed is voor ministers eens te wisselen van 
departement. Ik zou zelf ook wel een ander ministe
rie kunnen leiden, maar je kunt niet van een minister 
van Financiën verwachten dat hij het leuk vindt een 
"gewone" minister te worden. Op deze plaats ben je 
zo centraal coördinerend bezig dat het, in ieder geval 
voor mij, de mooist denkbare post is. Het lijkt me 
ook een belangrijke post voor de VVD om te behou
den. Het schijnt niet gebruikelijk te zijn om dit soort 
ambities bekend te maken, maar ik hoop dat ik na 
deze kabinetsperiode nog vier jaar door mag.' 

Dr. G.A. van der List is wetenschappelijk medewer
ker van de ProfMr. B.M. Teldersstichting; mw. drs. 
G.R. van Overbeeke is beleidsmedewerker financiën 
van de WD-fractie in de Tweede Kamer. 
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Twee jaar minister van 
Militaire Zaken 
Een analyse van het beleid van Joris Voorhoeve 

J.G. Siccama 

Geen impuls gegeven aan het opzetten van een ver
dedigingsstelsel tegen inkomende raketten en kruis
vluchtwapens; de autonomie van de krijgsmachtde
len te veel intact gelaten; te weinig initiatieven ont
plooid om de Europese pijler in de NAVO te ver
sterken; verantwoordelijkheid op zich genomen 
voor een militair onzinnige humanitaire actie; geen 
duidelijkheid gecreëerd inzake Nederlandse deelna
me aan vredesoperaties: minister van Defensie 
Voorhoeve heeft de afgelopen twee jaar nogal wat 
steekjes laten vallen, zo mogen we afleiden uit de 
analyse van zijn beleid door een van Nederlands 
meest vooraanstaande deskundigen op het gebied 
van de internationale veiligheid. 

Inleiding 

Welke criteria dienen bij de evaluatie van het beleid 
van een bewindsman? Ten minste drie moeilijkheden 
doen zich voor. 

In de eerste plaats verschuift de waardering dik
wijls in de tijd. Zo was Drees zeer omstreden als pre
mier, maar werd hij na zijn aftreden een toonbeeld 
van staatsmanschap. 

In de tweede plaats is de politiek-ideologische 
maatstaf waaraan men het beleid moet afmeten, 
onduidelijk. Binnen de VVD gold Voorhoeve als ver
tegenwoordiger van de idealistische vleugel, die in 
onze buitenlandse politiek samenvalt met de traditie 
van 'dominee'. Daartegenover is partijleider 
Bolkestein een typische representant van de realisti
sche denkrichting, die eerder tot de traditie van 
'koopman' behoort. Alleen al op die grond was 
Voorhoeves keuze voor Defensie opmerkelijk. Of 
dient men het beleid af te zetten tegen het regeerak
koord? Daarin verplichtte Voorhoeve zich bezuini
gingen te accepteren die hij enkele maanden daar
voor in zijn hoedanigheid van lid van de Adviesraad 
Vrede en Veiligheid (AVV) nog krachtig van de hand 
had gewezen. Nog weer een andere mogelijkheid die 
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hier gevolgd wordt, is het hanteren van een samenstel 
van onafhankelijk aangelegde criteria. 

Hierbij doet zich evenwel de derde moeilijkheid 
voor, namelijk dat men alleen wèl genomen besluiten 
bekritiseert. Er is echter ook een tweede type 'fou
ten' mogelijk, namelijk beslissingen die achterwege 
zijn gebleven, maar waarvan men zich achteraf kan 
afvragen of dit terecht was. Zo heeft de huidige 
minister van Defensie zich niet bovenmatig inge
spannen voor het opzetten van een verdedigingsstel
sel tegen inkomende raketten en kruisvluchtwapens, 
terwijl het zich laat aanzien dat hiervan op termijn 
weer de eerste dreiging tegen Westeuropees grondge
bied kan uitgaan. Ook heeft hij de situatie waarin de 
krijgsmachtdelen (marine, landmacht en luchtmacht) 
over verregaande autonomie beschikken, grotendeels 
intact gelaten, waar een planmatige en bestuurlijke 
versterking van de centrale leiding eerder voor de 
hand zou hebben gelegen. Een derde mogelijke nala
tigheid betreft het uitblijven van zichtbare initiatie
ven om de Europese pijler in de NAVO te versterken. 
Juist om de Verenigde Staten ook in de volgende 
eeuw betrokken te houden bij de veiligheid van 
Europa zou een Nederlandse bereidheid om in het 
kader van de Westeuropese militaire samenwerking 
een groter deel van de lasten binnen de alliantie op 
zich te nemen, niet hebben misstaan. Nu overheerst, 
vooral ten gevolge van de op zichzelf verdedigbare 
aanschaf van de Apache-gevechtshelicopter ten 
behoeve van de luchtmobiele brigade (in plaats van 
de Frans-Duitse Tigre), het beeld van Voorhoeve als 
atlanticus die zelfs een europeanisering van de 
NAVO afwijst. 

Srebrenica 

Uiteraard voert een bewindsman voor een groot deel 
besluiten van zijn ambtsvoorgangers uit. Dat geldt in 
het bijzonder voor twee ingrijpe~de wijzigingen die 
minister Ter Beek met zijn in 1993 uitgebrachte 
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Prioriteitennota door' de Kamer had weten te loodsen. 
De ene is afschaffing van de opkomstplicht voor 
militaire dienst. Op 1 september 1996 zal de krijgs
macht volledig zijn samengesteld uit beroepsmilitai
ren. Het doorvoeren van deze uiterst belangrijke 
maatregel, die vooral voor de Koninklijke Land
macht diepgaande consequenties heeft, moet 
Voorhoeve moeite hebben gekost omdat hij als lid 
van de colllJltissie-Meijer juist had gepleit voor hand
having van de dienstplicht. Argumenten hiervoor 
waren twijfel aan de mogelijkheid voldoende vrijwil
ligers te recruteren en een behoedzamer inschatting 
van de veiligheidsrisico's die het Westen op langere 
termijn bedreigden. 

Voorhoeve moet positiever hebben gestaan 
tegenover de tweede beleidsomslag die in de 
Prioriteitennota was opgenomen: het aanmerken van 
militaire operaties buiten het verdragsgebied van de 
NAVO als tweede hoofdtaak van de Nederlandse 
krijgsmacht. Ofschoon de zogeheten klassieke verde
diging op papier prioriteit behield, veranderde de 
minister van Defensie vooral door de veelvuldige 
deelname aan VN-operaties in feite in een minister 
van Militaire Zaken. De idealistische Voorhoeve 
raakte echter juist bij de VN-operatie in het voOI·ma
lige Joegoslavië (UNPROFOR) ernstig gedesillusio
neerd, in het bijzonder door de tragische val van de 
enclave Srebrenica. 

Het besluit om een bataljon van de luchtmobiele 
brigade (het paradepaard van de geherstructureerde 
landmacht) naar Srebrenica te sturen was na lange 
aarzeling door minister Ter Beek genomen. 
Doorslaggevend hiervoor waren de wens van een 
unanieme Tweede Kamer om uit humanitaire motie
ven zoveel mogelijk in Bosnië te doen, het verlangen 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken om via 
grotere aantallen Nederlandse soldaten ook aan de 
onderhandelingstafels mee te tellen en de behoefte 
binnen de krijgsmacht (ook binnen de landmacht) te 
laten zien dat men de nieuwe taken serieus wilde uit
voeren. Uiteindelijk overwon deze coalitie de bezwa
ren van onder meer de Chef Defensiestaf Van der 
Vlis, die stelde dat vredebewaren op het slagveld een 
onmogelijke opdracht was. 

Voorhoeve, die in augustus 1992 voor militair 
ingrijpen door middel van commando-acties in 
Bosnië had gepleit om de juist ontdekte kampen te 
bevrijden, zette de bescherming van de 'safe area' 
Srebrenica na zijn aantreden voort. Het mandaat van 
deze missie is evenwel tot op de dag van vandaag 
twijfelachtig. Zo werd alom verondersteld dat 
Nederland de naar de enclave gevluchte moslims 
bescherming zou bieden , maar het moest die 

167 

beschermelingen tegelijkertijd ontwapenen zodat zij 
zich niet zelf mee helpen konden verdedigen. Dit 
wijst op een 'open stad' -constructie: de omringende 
Servische vijand zag af van verovering op voorwaar
de dat vanuit de enclave door moslims geen aanval
len werden ondernomen. In zulke opvangcentra is 
ook voorzien in het humanitaire oorlogsrecht. Ook 
het berusten in een veellager aantal militairen dan de 
toegezegde aantallen wekt de indruk dat serieuze 
verdediging nooit in de bedoeling heeft gelegen. Ook 
de lichte bewapening, waarom Nederland zelf had 
verzocht, en de zuivere ' peacekeeping instructie' 
(alleen geweldgebruik na een aanval op de eigen 
troepen) wezen op de afwezigheid van mogelijkhe
den tot daadwerkelijke militaire bescherming. 
Enkele maanden voor de dramatische val van de 
enclave in juli 1995 zou zulks ook door secretaris
generaal Boutros-Ghali van de VN worden toegege
ven: de bescherming van Srebrenica behelsde niet de 
beveiliging van een bepaald territoir. 

Tot dan toe zetten signalen in andere richting de 
toon. Ten eerste deed het woord 'safe' begrijpelijker
wijs de mening postvatten dat de daarmee bedoelde 
veiligheid niet alleen de blauwhelmen van de VN, 
maar tevens de moslim-bevolking gold. Ten tweede 
maakte de NAVO in toenemende mate gebruik van 
het luchtwapen om de vredebewarende operatie van 
UNPROFOR op de grond niet te laten mislukken. Dit 
wekte de verwachting dat de Serviërs bij een aanval 
op Srebrenica met zware luchtbombardementen 
rekening zouden moeten houden, welk dreigement 
hen tot inkeer zou brengen. 

Op 10 en 11 juli kwam de bluf van de VN voor 
de vuurproef. De positie die het Nederlandse bataljon 
innam, diende volgens de verwachtingen van 
Nederlandse militairen als opstap naar massale lucht
bombardementen ('airstrikes') door de NAVO. In 
feite had de VN tot dan toe, evenwel slechts machti
ging gegeven tot het verlenen van nabijsteun ('close 
air support'). Dit betekent uitsluitend inzet tegen 
militaire doelen die door landstrijdkrachten op de 
grond kunnen worden waargenomen en aangewezen. 

Alles tezamen genomen zorgde dit voor een 
'rnission impossible': noch verdediging van het terri
toir van de enclave noch afschrikking van een 
Servische aanval door middel van zware luchtbom
bardementen behoorde tot de mogelijkheden. 

Hoe moet men het beleid van de Nederlandse 
minister van Defensie in deze kwestie beoordelen? 
Hoewel niemand in rede kan volhouden dat de 
Nederlandse soldaten schuldig waren aan de moord
partij in Srebrenica, achten velen de bewindsman 
verantwoordelijk voor de tragedie die zich in de 
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enclave afspeelde, een beeld dat hij zelf in de media 
had laten ontstaan. Achteraf is duidelijk dat de beslis
singen om naar Srebrenica te gaan en daar te blijven 
niet van wijsheid getuigden. Overigens was het 
besluit om als ratten in de val positie te kiezen reeds 
door Ter Beek genomen. Voorhoeve kan er een vorm 
van humanitaire actie in hebben gezien. Bovendien 
deed hij zijn uiterste best de Nederlanders te laten 
aflossen (in een nota aan de Kamer dd. 28 juni 1995 
heette de regeling met de Oekraïners dienaangaande 
nog voorbeeldig). 

De terugtrekking van Dutchbat heeft de indruk 
doen postvatten dat Nederlandse levens zwaarder 
wogen dan die van moslim-mannen. Weliswaar is tot 
op de dag van vandaag niet bekend hoeveel moslim
mannen, die zogenaamd voor ondervraging waren 
afgescheiden en meegenomen, door de Serviërs zijn 
geëxecuteerd, maar dat dit vermoeden van een op 
handen zijnde genocide gewettigd was, lijkt zonne
klaar. Daarnaast werden vrouwen en kinderen in bus
sen afgevoerd. Toch kan men zich moeilijk voorstel
len dat het lot van de bevolking van Srebrenica gun
stiger zou zijn uitgevallen als er geen Nederlandse 
militairen ter plaatse waren geweest. Bewapening in 
plaats van ontwapening van de moslims was een 
beslissing die \fOOr de hand had gelegen, maar die 
juist door de Westeuropese regeringen (ook de 
Nederlandse) werd afgewezen. Hoe dit ook zij: 
Dutchbat nam bij de ontruiming van de enclave toch 
een positie in die herinneringen oproept aan de rol 
van Nederlandse politie- en spoorwegambtenaren bij 
het wegvoeren van joden in de Tweede Wereld
oorlog. 

Een fout heeft Voorhoeve gemaakt in zijn strate
gische rechtvaardiging van de Nederlandse aanwe
zigheid in Srebrenica. Hiervoor gebruikte hij de ana
logie van de gebroken winkelruit. Hoewel Dutchbat 
een Servische aanval niet kon afslaan, zou de alarm
bel zo hard gaan rinkelen dat de wereldgemeenschap 
in actie zou komen. In een ontzettingsactie over de 
grond was echter niet voorzien hoewel de Fransen 
naderhand nog wel op terugverovering uit zeiden te 
zijn. Ten slotte valt het Nederlandse vertrouwen op 
'airstrikes' te rekenen tot de misverstanden in de 
militaire geschiedenis die het moeilijkst te verklaren 
ZIJn. 

Andere onderwerpen 

Hoewel Srebrenica alle overige beleidsdaden over
schaduwt, dient nog te worden ingegaan op enkele 
andere aspecten die de de aandacht hebben opgeëist. 
Achtereenvolgens betreft het hier: 1. Criteria voor 
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Nederlandse deelname aan VN-operaties; 2. Militaire 
uitgaven; 3. Herstructurering van de krijgsmacht. 

1. Uitzending van militaire eenheden buiten 
verdragsgebied 

Ademde de alom onderschreven Prioriteitennota nog 
een geest van enthousiasme over Nederlandse parti
cipatie aan VN-operaties, thans is een staalkaart 
zichtbaar van minister Pronk (plicht tot interventie 
bij grootscheepse humanitaire rampen) tot VVD-lei
der Bolkestein (niet meer doen dan het gemiddelde 
en alleen optreden als dat een rechtstreeks 
Nederlands belang dient). Voorhoeve bevindt zich 
vrij dicht bij de positie van Pronk en het is dan ook 
buiten kijf dat zijn eigen partij hem in die activisti
sche opstelling het meest voor de voeten heeft gelo
pen. Dat de huidige minister van Defensie snel 
bereid is Nederlandse troepen in te zetten blijkt niet 
alleen uit zijn opvatting na de eerste maanden van het 
Bosnische conflict in 1992, maar ook uit zijn plei
dooien voor het ondergeschikt maken van het soeve
reiniteitsbeginsel aan morele, hogere waarden. Zo 
vraagt hij zich in zijn in 1995 verschenen boek 
Labiele vrede af of ' in het geval van volkenmoord 
(genocide) de wereldgemeenschap of de buurlanden 
geen morele plicht tot interventie hebben' (p. 88). 
Verderop zegt hij dat 'een zelfstandige rechtsgrond in 
het Handvest voor humanitaire interventie wenselijk 
zou zijn' (p. 186). Daartegenover acht hij nationaal 
belang 'geen gemakkelijk hanteerbaar criterium voor 
buitenlands-politiek handelen. De politieke strijd 
gaat binnen staten nu juist steeds over de vraag wàt 
het nationaal belang eigenlijk is ' (p. 96). 

Wel lijkt in de loop der jaren een zekere ver
schuiving in de richting van de positie van Bolkestein 
te zijn opgetreden. Zo hield Voorhoeve al in 1994 de 
mogelijkheid van een moslim-bufferstaat open 
(Internationale Spectator, juni 1993), zette hij zijn 
handtekening onder het op 28 juni 1995 naar de 
Kamer verzonden Toetsingskader van 14 punten (dat 
neerkomt op een tot niets verplichtende checklist bij 
de uitzending van militaire eenheden) en stelde hij 
(zich daarmee afzettend tegen zijn voorganger Ter 
Beek) dat de omvang van de Nederlandse deelname 
aan VN-operaties niet getuigt van een 'hoog ambitie
niveau' en niet boven het gemiddelde uitsteekt. 
Opvallend is dat van hantering van het Toetsings
kader bij volgende beslissingen (bijvoorbeeld de 
overweging Nederlandse troepen op de Golan te sta
tioneren en zich terug te trekken uit de MFO-vredes
macht in de Sinaï) niets is gebleken. Een geringe 
interventiebereidheid sprak al uit de weigering van 
minister Ter Beek om te voldoen àan het verzoek van 
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de secretaris-generaal van de VN, Boutros-Ghali , om 
de in 1994 op uitbreken staande genocide in Rwanda 
in de kiem te smoren . In 1955 en 1996 zou zich een 
soortgelijke afweging voordoen ten aanzien van 
Burundi. Anders dan in Bosnië gaven de door de 
Koninklijke Landmacht naar voren gebrachte bezwa
ren in het geval van Rwanda, en waarschijnlijk ook in 
dat van Burundi , de doorslag om van Nederlands 
optreden af te zien. Het is niet ondenkbaar dat 
geografische nabijheid als substituut voor of graad
meter van verondersteld nationaal belang hier het 
verschil uitmaakte. 

De veertien toetsingspunten waartoe het kabinet 
uiteindelijk besloot, roepen ook de vraag op wat de 
door de regering nagestreefde 'internationale rechts
orde' op het terrein van vrede en veiligheid eigenlijk 
inhoudt. De neiging Nederlandse deelneming aan 
VN-operaties afuankelijk te stellen van brede steun 
in de publieke opinie en de Kamer wijst op een flexi
bele inhoud van het begrip 'internationale rechtsor
de'. Kritiek die op het Toetsingskader is uitgeoefend, 
lijkt nu uit te monden in een voorstel tot wijziging 
van de grondwet (Art. 98 Gw) waardoor inzet van 
militaire eenheden in het vervolg ter behartiging van 
het nationaal belang met inbegrip van de internatio
nale rechtsorde zou mogen plaatshebben. Daarmee 
zou het kabinet zich pas goed in de nesten werken. 
Terwijl men ' bevordering van de internationale 
rechtsorde' (Art. 90 Gw.) op het terrein van vrede en 
veiligheid nu nog als een niet haalbaar ideaal kan 
beschouwen, zou men zich in de toekomst verplich
ten aan die internationale rechtsorde gevolgen te ver
binden omdat deze een staatsbelang geacht wordt te 
ZIJ TI. 

2. Militaire uitgaven 
Gezegd is al dat Voorhoeve in zijn zogeheten novem
berbrief van 1994 invulling gaf aan een verdere kor
ting op de militaire uitgaven die bij het coalitie
akkoord was overeengekomen. Hij deed dit door 
bezuinigingen aan te kondigen in de exploitatiesfeer 
en daarentegen de materiaalaanschaf ('investerin
gen') zoveel mogelijk te ontzien. Ofschoon voor deze 
keuze op zichzelf goede argumenten kunnen worden 
aangevoerd, zijn er ook nadelen aan verbonden . Zo 
treedt krachtens de overigens hoogst ondoorzichtige 
bijlage waarin de financiële planning is samengevat, 
een verschuiving van investeringen naar de toekomst 
(de zogeheten 'boeggolf') op waarbij evenwel de 
vraag gesteld kan worden of, het aangekondigde uit
stel niet tot afstel leidt. Ook valt te betwijfelen of de 
grootste investeringsoitgaven (bijvoorbeeld voors
hands f 1,5 miljard voor de aanschaf van twee lucht-
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verdedigingsfregatten, die kwantitatief meer gewicht 
in de schaal leggen dan de oprichting van de veel 
besproken luchtmobiele brigade) nodig zijn voor de 
operationele uitvoering van de Prioriteitennota - de 
voorwaarde die Voorhoeve aan zijn instemming met 
de bezuinigingen verbond. Een derde nadeel is dat de 
samenwerking tussen de krijgsmachtdelen dreigt te 
lijden onder hun bereidheid bezuinigingen voor 
eigen rekening te nemen op voorwaarde dat hun zelf
standigheid blijft gehandhaafd. 

Voor generaal Van der Vlis , Chef van de 
Defensiestaf, waren de in het regeerakkoord in het 
vooruitzicht gestelde bezuinigingen reden om af te 
treden. Fractieleider Bolkestein kwam met een sug
gestie de Nederlandse defensie-uitgaven te verhogen 
tot het gemiddelde van de NAVO-landen. Hoewel 
zo'n norm eerder door Voorhoeve was bepleit, moet 
de fractieleider hebben beseft dat zo'n forse stijging 
van de militaire uitgaven buiten het bereik van de 
minister lag. Een soortgelijke opmerking zou overi
gens geplaatst kunnen worden bij Bolkesteins 'neen' 
tegen de uitbreiding van de NAVO. Uit eerdere rap
porten van de Adviesraad Vrede en Veiligheid wist 
hij dat zijn partijgenoot op Defensie hier aanmerke
lijk positiever tegenover stond. 

3. Herstructurering van de krijgsmacht 
Het is een gemeenplaats dat de krijgsmacht ingrij
pend geherstructureerd wordt. De overgang naar een 
beroepsleger moet de landmacht veranderen van een 
trainingsinstituut voor dienstplichtigen die bij een 
aanval van het Warschaupact konden worden gemo
biliseerd, in een kleiner permanent inzetbaar leger. 
Zo lang Westeuropees grondgebied onbedreigd is, 
komt het eventuele operatieterrein buiten het ver
dragsgebied van de NAVO te liggen. 

Geeft Voorhoeve op adequate leiding aan deze 
herstructurering? Ogenschijnlijk voert hij eerder de 
in de Prioriteitennota neergelegde beleidsvoorne
mens uit dan hierin aanmerkelijke wijzi.gingen aan te 
brengen. De vraag in hoeverre klassieke verdediging 
gecombineerd kan worden met VN-operaties, is nog 
steeds niet beantwoord. Teneinde inzicht te krijgen in 
het mobilisatievermogen van de Koninklijke 
Landmacht dient zo spoedig mogelijk helderheid te 
worden verkregen over de termijn waarover voorma
lige vrijwilligers oproepbaar blijven, over hun geoe
fendheid en hun daarbij aan te passen salariëring. 
Omdat grote conflicten ook buiten West-Europa kun
nen plaatshebben, zou reservepersoneel verplicht 
moeten kunnen worden te worden uitgezonden. Dit 
betekent een omkering van de beleidsvoornemens 
die thans ter tafel liggen. 
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Het drama van Srebrenica heeft ook de vraag 
opgeroepen of de huidige organisatie-in-transforma
tie het hoofd zal kunnen bieden aan gevechtssituaties 
die zich bij VN-operaties kunnen voordoen. Het is 
het antwoord op deze vraag dat in belangrijke mate 
bepalend dient te zijn voor het uiteindelijke oordeel 
over het beleid van minister Voorhoeve. 

Profdr. l.G. Siccamais hoofd van de afdeling onder
zoek van het Nederlands Instituut voor 
Internationale Betrekkingen 'Clingendael' en bijzon
der hoogleraar Internationale Veiligheid aan de 
Universiteit Utrecht. 

Zojuist verschenen 
Geschrift 84 van de Prof. Mr. B .M. Teldersstichting 

A Nationaal Belang 
Over de bruikbaarheid van het begrip voor een liberaal buitenlands beleid 

Naar aanleiding van de oproep van VVD-leider Bolkestein aan het kabinet 
om te knokken voor het Nederlandse belang en de daarop volgende discussie, 

besteedde minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo in zijn nota 
over de Herijking van het buitenlands beleid enkele passages aan 

het begrip nationaal belang. Van Mierlo wil vooral opkomen voor het nationaal belang 
in 'brede' zin. Zowat alles valt daaronder: het hameren op de mensenrechten, 

het verstrekken van ontwikkelingshulp, 
het streven naar een internationale rechtsorde, et cetera. 

In het nieuwste Teldersgeschrift Nationaal belang gaat drs. P.G.C. van Schie 
(wetenschappelijk medewerker van de Teldersstichting) na of het begrip 'nationaal belang' 

richting kan geven aan het buitenlands beleid en of het verenigbaar is met het liberale 
gedachtegoed. Na tot positieve antwoorden te zijn gekomen, houdt de auteur een pleidooi 

voor een zuivere, strikt afgebakende begripsomschrijving. 
Alleen dàn kunnen met behulp van het begrip prioriteiten worden gesteld in het buitenlands 

beleid. Van Schie stelt dat het nationaal belang het voornaamste richtsnoer voor het 
Nederlandse buitenlands beleid zou moeten zijn, en vindt dat als het in botsing komt met 

andere doelstellingen, het nationaal belang voorop moet staan. 

U kunt het rapport bestellen door f 20,00 over te maken op giro 33.49.769 ten name van de 
Prof.Mr. B.M. Teldersstichting te Den Haag, onder vermelding van 'geschrift 84'. 
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Eric R.M. Balemans 
G.A. van der List 

'Een straatvechter moet je nooit zijn' 
Interview met Joris Voorhoeve 

Geen minister heeft de afgelopen twee jaar zijn ster 
zo snel zien stijgen en ook weer zo snel zien dalen 
als Joris Voorhoeve. Teruggehaald in de politiek 
door Frits Bolkestein en als een soort verloren zoon 
uitbundig toegejuicht door een enthousiaste VVD
partijraad; bijna tot vervelens toe geprezen om zijn 
deskundigheid, ijver, gedrevenheid en integriteit; 
tijdens de dramatische val van de enclave van 
Srebrenica in juli 1995 in de media in welhaast lyri
sche bewoordingen omschreven als een held en 
alom beschouwd als de juiste man op de juiste 
plaats. Daarna onderhevig aan snel in omvang en 
hevigheid toenemende kritiek: vanwege zijn verant
woordelijkheid voor het veronderstelde falen van 
Dutchbat, vanwege het laten voortbestaan van 
onduidelijkheden, vanwege een vermeend gebrekki
ge greep op het militaire apparaat. Wat ging er nu 
eigenlijk mis met UNPROFOR, de VN-operatie in 
het voormalige Joegoslavië? Waarom is de bewinds
man niet afgetreden na de val van Srebrenica? Wat 
beoogt hij als minister van Defensie en wat heeft hij 
al bereikt? 

Een burger als minister van Defensie 

'Dat ik door Frits Bolkestein gepolst werd voor het 
ministerschap, kwam voor mij wel als een verras
sing, ja. Ik had mij erop ingesteld als directeur van 
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Clingendael en deeltijd hoogleraar in Leiden de rest 
van mijn arbeidzame jaren te slijten. Ik zou dat ook 
met veel plezier hebben gedaan. Toch heb ik deze 
nieuwe taak aanvaard en wel omdat zij de mogelijk
heid biedt niet louter te analyseren en commentaar te 
geven, maar zelf een aantal concrete dingen te doen. 
Ook in mjjn eerdere Joopbaan heb ik zo om de vier 
jaar een wisseling gemaakt tussen theorie en praktijk, 
tussen analyse en actie.' 

'Een müitaire achtergrond lijkt me geenszins 
noodzakelijk voor het ministerschap van Defensie. 
Een minister van Volksgezondheid hoeft ook geen 
arts te zijn, een minister van Landbouw geen boer. 
Om een ei te kunnen beoordelen, bedoel ik maar, 
hoef je geen kjp te zijn. Het is de verantwoordelijk
heid van de Chef Defensiestaf te adviseren over mili
taire situaties. Op het niveau van de minister gaat het 
uiteindelijk om de bestuurlijke en politieke beoorde
ling.' 

'Ik was trouwens al enigszins vertrouwd met 
defensie doordat ik mij als politicus en onderzoeker 
verdiept heb in veiligheidspolitieke vraagstukken. Ik 
ben defensie-woordvoerder in de Tweede Kamer 
geweest en lid van een serie defensie-adviescommis
sies, dus de krijgsmacht als zodanig had ik leren 
kennen. Mij is dan ook nooit door militairen verteld 
dat ik hen niet begreep.' 

'Anders dan wel is gesuggereerd, hadden de 
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strubbelingen met bevelhebber Couzy niet te maken 
met militaire kwesties, maar met vraagstukken van 
bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid en 
met de vraag hoe daarmee naar buiten toe om te 
gaan. Ik kan mij niet één voorbeeld herinneren waar
in ik ben afgeweken van het militaire advies dat de 
Defensiestaf mij heeft geleverd. Ik kan mij wel her
inneren dat ik vanuit het ministerie een keer een ver
deeld advies kreeg. Dat betrof in november/decem
ber 1994 de vraag of we een compagnie de Bihac
enclave in moesten sturen. De Chef Defensiestaf 
adviseerde mij dat de taak uitvoerbaar was. Wij von
den dat wij de taak moesten aanvaarden om dringen
de humanitaire redenen. Deze operatie is overigens 
door de Serviërs geblokkeerd. Meer in het algemeen 
valt het mij op dat de Chef Defensiestaf en ik meest
al heel snel tot dezelfde conclusies komen.' 

'Overigens heeft staatssecretaris Meijling wèl 
een militaire achtergrond. Hij kent de krijgsmacht 
goed en doet als eerste de bedrijfsvoering van de 
defensieorganisatie.' 

Een dubbele portefeuille 

'Hoewel het ministerschap tot nu toe goed bevallen 
is, is de combinatie van de twee portefeuilles 
Antilliaanse I Arubaanse Zaken en Defensie wel een 
hele opgave, moet ik zeggen. Op beide gebieden is in 
feite veel meer te doen dan in het verleden. Wat 
Defensie betreft, is de betrokkenheid bij een aantal 
omvangrijke vredesoperaties gegroeid. Defensie 
heeft ook een grotere betrokkenheid bij de vaststel
ling van het internationale veiligheidsbeleid in 
Nederland dan in de periode van de Koude Oorlog. 
Toen was het ministerie veel meer een instrumenteel 
departement dat de militaire component invulde van 
het door het ministerie van Buitenlandse Zaken uit
gestippelde buitenlandse beleid. Nu is Defensie 
eigenlijk vanaf het begin betrokken bij alle besluit
vorming inzake internationale crises en mogelijke 
crisisbeheersingsoperaties. Door de herijking van het 
buitenlands beleid en de daaruit voortvloeiende 
betrokkenheid van Defensie bij de humanitaire 
aspecten van vredesoperaties zijn ook de contacten 
tussen Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 
sterk gegroeid.' 

'Wat betreft de andere portefeuille zie je dat na 
de referenda in de Antillen, waarbij de bevolking 
zich heeft uitgesproken voor het behoud van het 
Koninkrijksverband, het beleid minder afstandelijk is 
geworden. Vroeger ging men ervan uit dat Aruba en 
de Antillen op een gegeven moment huns weegs zou
den gaan, onafhankelijk zouden worden. Daarom 
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kwam de relatie vooral neer op het invullen van een 
aantal concrete ontwikkelingssamenwerkingsprojec
ten. De laatste tijd heeft een duidelijke verbreding 
van de relatie plaats gevonden.' 

'Wat veel tijd en energie heeft gevraagd, is het 
opzetten van de kustwachtorganisatie voor de 
Antillen en Aruba, waarbij zo'n anderhalf jaar over 
de juridische vormgeving en inbedding is gesteggeld. 
Maar we zijn het eens geworden. Verder vraagt de 
financiële sanering van de Antillen sterke aandacht, 
een zeer ernstige problematiek die veel te lang is ver
waarloosd. De Antillen, een gemeenschap van twee
honderdduizend personen, hebben nu zo'n staats
schuld van drieënhalf miljard gulden. Ik ben blij dat 
de Antillen hebben getekend voor een IMF-sane
ringsplan.' 

'De combinatie van Antilliaanse Zaken en 
Defensie is trouwens uniek. In het verleden werd dit 
gecombineerd met andere departementen zoals 
Sociale Zaken, Landbouw, Justitie en Algemene 
Zaken. Dat bij de kabinetsformatie ditmaal de minis
ter van Defensie werd gevraagd ook de Antillen-por
tefeuille te doen, bleek een gelukkige greep omdat 
met name de totstandkoming van de kustwachtorga
nisatie daardoor werd vergemakkelijkt. Deze speelde 
overigens geen rol bij de formatie; dit bleek pas ach
teraf goed uit te komen.' 

'Antilliaanse en Arubaanse Zaken vormen zeker 
geen portefeuille die er eventjes bij wordt gedaan. 
Toch ben ik geen voorstander van een apart staatsse
cretariaat, omdat Aruba en de Antillen de 
Koninkrijksrelatie op ministersniveau ingevuld wil
len zien.' 

Beleidswijzigingen 

'De opstellers van de Prioriteitennota, die door mijn 
voorganger Ter Beek in 1993 is ingediend, hebben 
een gelukkige hand bij het schrijven gehad. Zij heb
ben een consensusdocument vervaardigd dat kamer
breed (met uitzondering van GroenLinks) is 
gesteund. Die brede steun geeft een heel stevige 
basis aan het defensiebeleid.' 

'De Prioriteitennota is echter uitgebracht toen de 
veranderingen in de wereldpolitiek lang nog niet 
allemaal waren uitgekristalliseerd. Ik bereid daarom 
een actualisering van de nota voor. Actualiseren bete
kent hier geen grote bijstellingen, maar fine-tuning. 
Dit najaar ga ik die actualisering voorbereiden; op 
Prinsjesdag 1997 kom ik met voorstellen. Met som
mige noodzakelijke aanpassingen kan echter niet zo 
lang gewacht worden. Zo hebben we geconstateerd 
dat de genie-capaciteit groter moet zijn dan was inge-
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schat in 1993, vooral omdat bij vredesoperaties vaak 
erg veel hersteld moet worden. Door de enorme groei 
van de mijnenproblematiek wens ik bovendien uit
breiding van de capaciteit om ontmijnings-instruc
teurs op te leiden en aanschaf van nieuwe middelen 
om mijnen te detecteren en op te ruimen. Ook moet 
nog worden bezien of de Koninklijke Marechaussee 
noet worden uitgebreid. De financiering hiervan 
dient echter wel binnen de geldende lange termijn 
plannen te passen.' 

'Verder heb ik reeds ingegrepen in de hele aan
sturing van de militaire operaties. De positie van de 
Chef Defensiestaf is verstevigd, net zoals de positie 
van het Defensie-crisisbeheersingscentrum. Drie 
nieuwe bevelhebbers zijn benoemd. Traditioneel zijn 
in Nederland de bevelhebbers sterk autonoom. Dat 
kon ook, omdat de krijgsmachtdelen in de oude ver
houdingen in geval van oorlog direct onder het 
NAVO-bevel vielen, wat zorgde voor de nodige inte
gratie. Door de veranderingen in de wereld en het feit 
dat onze krijgsmachtdelen in crisisbeheersingssitu
aties vaak nauw met elkaar moeten samenwerken, is 
een meer geïntegreerde aansturing noodzakelijk. 
Mijn voorstel daartoe is door de Tweede Kamer 
goedgekeurd.' 

'Vermeldenswaard is voorts dat een nieuw krijgs
machtdeel is geschapen. De marechaussee is als 
apart krijgsmachtdeel ingevoerd omdat in toenemen
de mate een beroep wordt gedaan op Defensie om 
bijstand te verlenen bij de rechtshandhaving in eigen 
land, in het bijzonder in de strijd tegen de grensover
schrijdende criminaliteit.' 

Budget en opkomstplicht 

'De financiële jas van Defensie is krap, maar zij past 
wel. Defensie moet in de toekomst lean but mean 
blijven. Ik zal mij ervoor inzetten dat de Defensie
begroting zoals die nu voor de lange termijn is bere
kend, zo veel mogelijk overeind blijft. Wat betreft 
onze defensie-uitgaven als percentage van het natio
naal inkomen zitten wij iets onder het gemiddelde 
van de Westeuropese NAVO-leden. Het gemiddelde 
is 2112 %; wij zitten op 21

/4 %. Dit betekent niet dat wij 
minder doen dan anderen. Onze defensie is bovenge
middeld efficiënt. Onze bedrijfsvoering steekt, onder 
meer ten gevolge van de doelmatigheidsoperatie, 
gunstig af bij die van enkele bondgenoten. Nederland 
slaat een goed figuur. Wij zijn niet haantje de voor
ste. We doen niet te weinig, ook niet te veel.' 

'De bezuinigingen die staatssecretaris Meijling 
en ik hebben moeten doorvoeren, waren pijnlijk 
omdat een groot aantal functies moest worden opge-
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heven. Ons doel was de operationele capacttelt 
onaangetast te laten en besparingen te vinden in een 
meer efficiënte bedrijfsvoering. Tot nu toe liggen we 
op schema. In het kader van de besluitvorming over 
de kaderbrief dit voorjaar heb ik een kleine bezuini
ging voor de begroting voor 1997 moeten accepteren. 
Het bedrag van veertig miljoen dat u noemt, kan ik 
formeel niet bevestigen, omdat de gegevens pas op 
Prinsjesdag naar buiten worden gebracht, maar ik 
kan u wel zeggen dat de kaderbrief-besluitvorming 
voor Defensie niet slecht is verlopen.' 

'De afschaffing van de opkomstplicht is voor
spoediger gegaan dan was ingeschat. De in de 
Prioriteitennota genoemde streefdatum van 1 januari 
1998 is eerst verschoven naar 1 januari 1997 en uit
eindelijk is het augustus 1996 geworden. De laatste 
dienstplichtigen dienen nu. In de commissie-Meijer, 
die advies uitbracht over de toekomst van onze 
krijgsmacht, heb ik trouwens al gepleit voor een 
overgang naar een beroepsleger. Omdat ik vind dat 
zo'n commissie zo veel mogelijk als eenheid naar 
buiten moet treden, heb ik niet gekozen voor het naar 
buiten brengen van een minderheidsstandpunt. Aan 
mijn wensen is ook tot op zekere hoogte tegemoet
gekomen omdat de commissie, hoewel zij tegen 
afschaffing van de dienstplicht stelling nam, wel 
aangaf hoe de overgang naar een beroepskrijgsmacht 
geleidelijk zou kunnen worden gerealiseerd.' 

Srebrenica 

'De val van Srebrenica was voor mij ongetwijfeld de 
meest dramatische gebeurtenis van de afgelopen 
twee jaar. Het is in feite een van de grootste rampen 
in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De belang
rijkste les die we uit het drama kunnen trekken, is dat 
ook in vredesoperaties afschrikking noodzakelijk is. 
Als de wereldgemeenschap vol goede wil en huma
nitaire zin probeert ergens vrede te bewaren, maar 
zich keer op keer laat chanteren door partijen die er 
niet voor terugdeinzen burgers en blauwhelmen in 
gijzeling te houden, dan loopt zo'n vredesoperatie 
vast. Dat was het kernprobleem van UNPROFOR, 
een probleem dat Nederland niet kon oplossen.' 

'Het Nederlandse kabinet heeft bij voortduring 
gepleit voor een hardere aanpak van de problematiek 
in het voormalige Joegoslavië. Die hardere aanpak is 
er pas gekomen in de tweede helft van 1995, na de 
val van Srebrenica. De eerste aanzet vormde het 
besluit op de topconferentie in Parijs van 3 juni 1995 
om een Rapid Reaction Force in te stellen. Die strijd
kracht werd ingesteld door Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Nederland, waarbij Nederland een brug 
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heeft geslagen tussen de Britten en Fransen. 
Nederland heeft een bescheiden, maar nuttige bijdra
ge aan die strijdkracht geleverd. In het aanpakken 
van de Bosnisch-Servische positie in augustus/sep
tember 1995 hebben Nederlandse militaire eenheden 
een sleutelrol gespeeld. Het heeft mij altijd verbaasd 
dat daar in ons land nauwelijks enige aandacht aan 
werd besteed. Toen ik in de Tweede Kamer de lucht
foto 's liet circuleren van de vernieling door onze 
F-16 piloten van de Servische munitie-opslagplaat
sen romdom Gorazde, werd daar wat lacherig op 
gereageerd. Alsof men dacht dat Nederland geen 
harde klappen kon uitdelen. Nederlandse militairen 
hebben een sterke bijdrage aan "Operation Deliberate 
Force" geleverd.' 

'De tweede stap was de topconferentie op 21 juli 
1995 in Londen, die in het teken stond van de dra
matische val van Srebrenica. Toen was eindelijk de 
groep landen die betrokken waren bij de vredeshand
having in Bosnië, ervan overtuigd dat het niet langer 
kon op de wijze van UNPROFOR en dat veel harder 
moest worden opgetreden. Toen heeft ook de 
afschrikking haar intrede gedaan. De fout die is 
gemaakt na het eind van de Koude Oorlog, was dat 
men dacht dat het begrip afschrikking terzijde kon 
worden geschoven en dat men vrede kon handhaven 
met soft peace keeping. Maar met soft peace keeping 
heb je geen antwoord op terroristische acties. 
UNPROFOR had geen antwoord op de beschietingen 
van de burgerbevolking in Tuzla en Sarajevo. Wie 
zich met vredeshandhaving bezighoudt in een situ
atie waar geen vrede is, moet het terrorisme kunnen 
neutraliseren door het introduceren van conventione
Le deterrence. Je moet dreigen en indien nodig je 
dreigementen waarmaken met vernietiging van doe
len die militair zeer relevant zijn voor de tegenpartij. 
Bij vredesoperaties moet je, naast blauwhelmen
acties, als stok achter de deur een groen-helmen-actie 
hebben om de potentiële tegenstander te kunnen uit
schakelen. Neem de vredesactie in Haïti, die is uit
stekend verlopen. Daar was zo ' n overweldigende 
militaire kracht aanwezig ten opzichte van de poten
tiële kracht van de tegenstander, dat het allemaal als 
een trein liep. De Nederlandse bijdrage aan de VN
actie in Haïti is een groot succes geworden, hoewel 
de media er weinig aandacht aan hebben besteed.' 

'Of ik mijzelf te weinig als straatvechter heb 
opgesteld bij het streven onze doeleinden te realise
ren? Een straatvechter moet je nooit zijn. Ik vind dat 
de Nederlandse militairen die actief waren in 
UNPROFOR, ten onrechte veel kritiek hebben gekre
gen. Zij moesten namelijk werken binnen de beper
kingen die de Verenigde Naties hadden opgelegd. Het 
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grote probleem was dat wij enerzijds vonden dat de 
UNPROFOR-lijn te zwak was, terwijl we tegelijker
tijd moesten vaststellen dat er onvoldoende draagvlak 
bestond voor de krachtigere voorstellen die Neder
land deed. Zo heb ik na mijn aantreden in augustus 
1994 bij de bondgenoten voortdurend gepleit voor 
versterking van Srebrenica zonder dat anderen bereid 
bleken te helpen. Wijzelf konden Srebrenica niet ver
laten. Dan zou Nederland woordbreuk hebben 
gepleegd. Bovendien zou de moslim-bevolking ons 
hebben tegengehouden als wij besloten hadden in het 
holst van de nacht te vertrekken. Als wij ons hadden 
teruggetrokken omdat wij het te link vonden, was de 
enclave direct gevallen en zouden er geen internatio
nale waarnemers zijn geweest om te registreren hoe 
de Serviërs met de bevolking zouden zijn omgegaan. 
Ik denk dat het bloedbad dan nog veel groter zou zijn 
geweest, want dan zouden ook grote aantallen vrou
wen en kinderen zijn omgebracht.' 

'Internationalisering bleek niet uitvoerbaar door
dat andere landen niet wilden meewerken. Een ande
re optie in 1994 en begin 1995 was de Bosnische 
regering ertoe aan te zetten de bevolking van 
Srebrenica tijdig te evacueren en van de Serviërs een 
stuk land rond Sarajevo te eisen. De Bosnische rege
ring was daar niet toe bereid, omdat de enclaves 
Gorazde, Zepa en Srebrenica voor haar het symbool 
waren van het streven naar een pluriform, multi
etnisch Bosnië. Die hoge politieke doelstelling wilde 
zij niet opgeven door zelf mee te werken aan een 
vorm van etnische verhuizing. Moreel was het inder
daad een dilemma, maar voor mij gold dat mensen
levens zwaarder tellen dan territorium en principes. 
De strekking van wat ik zeg gaat ver, maar ik vond 
dat dit uiteindelijk de beste afweging was. Pas toen 
Srebrenica was gevallen, trok de Bosnische regering 
ook die conclusie. Izetbegovic stemde in met ons 
voorstel met behulp van het Nederlandse transport
bataljon de bevolking uit Zepa te evacueren, maar 
inmiddels had Mladic de plaats omsingeld en wei
gerde hij de bevolking preventief te laten evacueren.' 

'Internationalisering was dus niet mogelijk, ver
sterking en evacuatie evenmin. Ook bevoorrading uit 
de lucht werd door UNPROFOR te link gevonden. 
Nederlandse voorstellen daarvoor kregen geen actie
ve steun. Het laatste mogelijke redmiddel was aflos
sen. Als de problematiek niet oplosbaar was, dan had 
Nederland er het recht op dat na anderhalf jaar de 
luchtmobiele brigade zou worden afgelost door een 
ander land. Niemand was daartoe bereid, behalve de 
Oekraïners, die op 15 juli de enclave binnen zouden 
rijden. Vier dagen daarvoor viel .de enclave.' 

'Dag in, dag uit zijn we met Srebrenica bezig 
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geweest, we hebben alle mogelijkheden beproefd om 
te voorkomen wat dreigde te gebeuren. Uiteindelijk 
komt de ramp dan toch met grote schreden op je af 
en probeer je te redden wat er te redden valt. Het is 
uitgedraaid op een afgrijselijke ramp, die alleen 
voorkomen had kunnen worden als de Veiligheids
raad, toen ze de resolutie aannam tot instelling van de 
veilige gebieden, ook werkelijk daden had gesteld 
om die resolutie waar te maken. Voor de veilige 
gebieden had je minstens 34.000 goed bewapende 
blauwhelmen nodig; in totaal zijn er voor alle veilige 
gebieden samen maar 4.500 gekomen ... Dat is de 
grote les van vredesoperaties: er mag nooit een grote 
kloof bestaan tussen de resoluties die worden aange
nomen , de dingen die worden verklaard, de verwach
tingen die worden gewekt en de bereidheid van de 
landen die daar de verantwoording voor hebben 
genomen, ook op woorden te laten volgen.' 

'De kritiek op Nederland dat wij de enclave heb
ben laten vallen, is volkomen onjuist. De enige echte 
schuldige is de waanzinnige Bosnisch-Servische 
politiek van etnische zuivering en militaire agressie. 
De wereldgemeenschap treft wèl de schuld van de 
nalatigheid, dat zij niet heeft gedaan wat nodig was 
om de ramp te voorkomen. Met een stuk papier kun 
je geen enclave verdedigen. Nalatig waren die Janden 
die afwezig waren, die geen hand hebben uitgesto
ken. Wij hebben in Nederland deze ramp nog steeds 
niet verwerkt. We zitten met het gegeven dat we aan
wezig waren bij deze verschrikkelijke tragedie.' 

'Valt Dutchbat iets te verwijten? Die vraag is niet 
zo makkelijk te beantwoorden. Duidelijk is in ieder 
geval dat Dutchbat niet het vermogen had de val van 
de enclave te voorkomen en de bevolking effectief te 
beschermen. De Bosnische militairen in Srebrenica 
hebben de enclave niet verdedigd. Zij trokken op 10 
en 11 juli weg. Wel was het mi sschien mogelijk 
geweest de val van de enclave een week of twee te 
vertragen als de aldaar aanwezige moslim-strijders in 
plaats van weg te trekken het verdedigend gevecht 
hadden gevoerd zoals de milities in Zepa hebben 
gedaan. Ook dan was de enclave gevallen, Dutchbat 
was absoluut niet in staat de val van Srebrenica te 
voorkomen. De Franse, Britse en Amerikaanse mili 
tairen die de situatie ter plekke kenden, hadden alle
maal hetzelfde oordeel; door de bondgenoten is ons 
nooit één verwijt gemaakt. We zijn overstroomd met 
sympathie-betuigingen van collega's die allemaal 
wisten dat we in een hopeloze situatie zaten. Dat 
militaire oordeel heeft een veel te geringe rol 
gespeeld in de discussies in Nederland.' 
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Afnemende waardering 

'De snel wisselende waardering voor mijn functione
ren als minister past bij de psychologie in de 
meningsvorming en het mediagebeuren. Het is niet 
anders. Ik heb zelf altijd de media-hype die in juni en 
juli van 1995 bestond, sterk gerelativeerd en gezegd 
dat het positieve beeld snel kon verdwijnen. Een 
minister is in zekere zin een boegbeeld. Als een schip 
in een zeeslag averij oploopt, is het boegbeeld 
natuurlijk een van de eerste dingen die beschadigd 
worden. Mijn beleid is teeds geweest: aan de 
Tweede Kamer en de media het volle verhaal vertel
len zoals dat bij ons bekend is. In de tweede helft van 
1995 ging tachtig procent van mijn tijd zitten in het 
beantwoorden van alle vragen over Srebrenica.' 

'Waarom ik niet ben afgetreden? Ik ben niet 
afgetreden naar aanleiding van Srebrenica omdat 
daarmee de volstrekt verkeerde suggestie zou zijn 
gewekt, nationaal , maar nog veel sterker internatio
naal, dat de val van Screbenica de schuld van 
Nederland is. Dat was het niet. Nederland heeft zich 
militair en politiek meer ingespannen dan enig ander 
land om de enclave overeind te houden . Meer dan 
enig ander land hebben wij in 1994 en 1995 gewezen 
op het noodlot dat de enclaves in het algemeen dreig
de te treffen. In feite waren de enclaves grote open
lucht-gevangenissen waar door de internationale aan
wezigheid kon worden waargenomen wat er gebeur
de en humanitaire hulp kon worden verleend. Er zijn 
talloze mensen in de zieken-afdeling van Dutchbat 
geopereerd en behandeld. Ik behoor niet tot de "ach
teraffers" die zeggen dat Nederland nooit die enclave 
in had gemoeten. Ondanks het feit dat het op een 
ramp is uitgelopen, geloof ik dat de aanwezigheid 
van de blauwhelmen daar per saldo heel wat men
senlevens heeft gered. De indruk die is gecreëerd dat 
het vorige Kabinet en de Tweede Kamer indertijd 
onverantwoorde besluiten hebben genomen, is perti
nent onjui st. Zeker, de Nederlandse politiek heeft de 
risico's destijds onderschat, maar de Nederlandse 
politiek rekende toen, en mocht ook rekenen, op 
steun van de internationale gemeenschap.' 

Humanitaire interventies 

'Al voordat Srebrenica viel, in april, mei, juni 1995, 
heb ik samen met mini ster Van Mierlo een toetsings
kader geformuleerd voor humanitaire interventies. 
De veertien toetspunten die zijn opgesteld, zijn vra
gen die regering en parlement steeds moeten nalopen 
voordat men Nederlandse militairen committeert in 
een vredesoperatie. Het is gewoon een poging tot 
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systematisch nadenken. Zodra een paar van die vra
gen met nee worden beantwoord, moet je je ernstig 
afvragen of een succesvolle vredesoperatie mogelijk 
is. Soms moet je bij een vredesoperatie risico's 
nemen omdat het niet anders kan, maar je moet ook 
rekening houden met het risico dat vredesoperaties 
door een opeenstapeling van mislukkingen hun 
geloofwaardigheid en hun draagkracht verliezen. Ik 
wijs er overigens altijd op dat de ervaringen met VN
vredesoperaties niet louter negatief zijn. Haïti was 
een succes, El Salvador was een succes, Cambodja 
was een gedeeltelijk succes.' 

'Ben ik behoedzamer geworden? Ik ben me altijd 
bewust geweest van de grote beperkingen van de VN 
door de wijze waarop de Veiligheidsraad functioneert 
en de wijze waarop het complex van diplomatie en 
media leidt tot schijnoplossingen, zoals het per reso
lutie instellen van safe havens. Wat dat betreft is mijn 
kijk niet veranderd. Ik denk wel dat ik meer dan ooit 
reden heb om te zeggen dat vredesoperaties vooral 
als het moeilijk kan worden, moeten worden uitge
voerd door een coalitie van gelijkgezinde staten die 
aangevoerd wordt door een machtig land. Internatio
nale organisaties zijn nuttige instrumenten, maar 
achter die instrumenten moet een leidend land zitten 
dat de boel organiseert en anderen stimuleert de last 
mee te dragen. Nederland kan die leidende rol niet 
spelen. Nederland kan soms wel een beetje katalysa
tor zijn en relevante vragen stellen.' 

'De enige militaire structuur die echt werkt en 
geloofwaardig is in situaties waarin het spannend 
wordt, is de NAVO. De Westeuropese Unie moet 
geen met de NAVO concurrerende organisatie wor
den om een groot aantal redenen. In de WEU is geen 
goed functionerende leidingsstructuur. Er zijn in 
Europa drie potentiële leiders, Duitsland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië, die vaak iets anders willen, ter
wijl de NAVO één natuurlijke leider, de Verenigde 
Staten, en een goed functionerende militaire struc
tuur kent. Bovendien heeft de NAVO in de geschie
denis geloofwaardigheid opgebouwd en wordt ze dus 
ook minder snel getart en uitgedaagd. Het meest 
doelmatige en humanitaire gebruik van militaire 
macht is een sterke positie innemen, geloofwaardig
heid uitstralen en, zonder dat er geschoten wordt, 
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bewerkstelligen wat er moet gebeuren. De WEU 
heeft in moeilijke militaire situaties nog niet zo'n 
geloofwaardigheid opgebouwd.' 

Een saai verhaal 

'In de ministerraad loopt het uitstekend. Het is mis
schien een saai verhaal, maar de verhouding tussen 
de coalitiepartners en het Kabinet is gewoon nog 
steeds hartstikke goed. De feitelijke breuklijnen in 
discussies zoals die zich altijd voordoen, zijn iedere 
keer weer anders en vallen vrijwel nooit met de par
tijen samen. Je ziet dat er echt wordt gediscussieerd; 
er wordt individueel nagedacht en niet in partijpoli
tiek kader opgetreden. En zo hoort het ook. Een 
minister is minister van de Kroon en behoort naar 
eigen inzicht te handelen, hoewel hij uiteraard voe
ling moet onderhouden met de stroming waaruit hij 
voortkomt omdat een kabinet moet kunnen rekenen 
op adequate ondersteuning uit de volksvertegen
woordiging.' 

'Het dualisme van paars beschouw ik als een 
grote vooruitgang. Uiteraard vindt er coördinatie 
plaats; het zou dom zijn als de leidende personen in 
de coalitie alles maar ongecoördineerd zouden over
laten aan de plenaire vergadering. Maar formele han
denbinders, daar is men heel zuinig mee. Ik heb des
tijds als fractievoorzitter van de VVD geweldig moe
ten worstelen met het monisme dat tijdens Lubbers-
11 heerste. En omdat wij keer op keer aan het kortste 
eind trokken, ontstond gigantisch veel wrijvings
warmte tussen de coalitiepartners; het wachten was 
toentertijd eenvoudigweg op the straw that breaks 
the camel's back. Ik behoor dan ook zeker niet tot 
diegenen die het belang en de waarde van paars nu 
relativeren.' 

E.R.M. Balemans is consultant voor defensievraag
stukken van The lnstitute for Foreign Policy Analysis 
Inc. (IFPA - Cambridge MA en Washington DC, 
USA) en secretaris van de WD-Commissie Defen
sie; dr. G.A. van der List is wetenschappelijk mede
werker van de ProfMr. B.M. Teldersstichting. 
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VERNIEUWINGEN 
LIBERAAL REVEIL 

In de afgelopen maanden hebben be

stuur en redactie van Liberaai Reveil 

gediscussieerd over rol en inhoud van 

het blad. De belangrijkste doelstelling 

van het blad is steeds geweest om - met 

behoud van onafhankelijkheid - de 

discussie in liberale kring te stimuleren. 

Maar met de groei van de WO neemt 

de behoefte toe aan een liberaal en 

politiek-wetenschappelijk tijdschrift dat 

ook. en misschien wat meer dan tot nu 

toe, nastreeft het liberale aandeel in het 

publieke debat te ve,rgroten. 

Uitgaande van die doelstellingen 

leek het gewenst te komen tot een 

vernieuwing van de redactionele 

aanpak, te realiseren door een ver

andering in de organisatie van de 

redactionele werkzaamheden. Er is 

daartoe een kernredactie gevormd, die 

het redactionele beleid bepaalt en 

de algemene redactie. De aldus ver

nieuwde redactie zal proberen de 

bovengenoemde doelstellingen te 

verwezenlijken, onder meer door 

discussie over actuele thema's aan te 

zwengelen of te begeleiden. 

De samenstelling van kernredactie 

en algemene redactie vindt u in het 

colofon van dit nummer. Het bestuur 

van de Stichting Liberaal Reveil is de 

leden ervan dankbaar dat zij de 

uitdaging willen aanvaarden. Een aantal 

leden van de zittende redactie keert niet 

terug. Wij zijn de zittende redactie zeer 

dankbaar voor het in de afgelopen jaren 

verrichte werk. Daarbij moet in het 

bijzonder de heerWeggemans worden 

genoemd. Hij heeft sinds oktober 1974 

deel uitgemaakt van de redactie, 

waarvan een groot aantal jaren als 

voorzitter. Hij is er steeds in geslaagd 

uitvoert. De kernredactie maakt deel nieuwe impulsen te geven en kan 

uit van een breed samengestelde terugzien op een periode waarin veel 

Omslag en opmaak van het blad 

zijn ook vernieuwd. Wij hopen dat het 

geheel de lezer zal aanspreken en 

vertrouwen dat de redactie in haar 

doelstellingen zal slagen. 

Tenslotte: de oplage van Liberaal 

Reveil is de laatste jaren langzaam 

gegroeid, maar nieuwe abonnees zijn 

uiteraard van harte welkom en ook 

nodig voor het behoud van het blad 

op langere termijn. Als u namen van 

potentiële abonnees aan de Telders

stichting opgeeft (telefoon: 070 -

3631948; fax: 070 - 3631951 ), ont

vangen zij een proefnummer. Als zij zich 

inderdaad abonneren, ontvangt u gratis 

een van de volgende publicaties van de 

Teldersstichting: Filosofen van het 

hedendaags liberalisme of In tweede 

lezing. Drie decennia Liberaal Reveil of 

Van Thorbecke tot Te/ders. 

algemene redactie. De voorzitter van interessante nummers van het blad zijn Het bestuur van de Stichting Liberaal 

de kernredactie is ook voorzitter van verschenen. Reveil. 
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TEN GELEIDE 
U. ROSENTHAL 

Het is nog niet zo lang geleden dat is geen reden meer weg te kruipen - Delen de lezers van dit blad Julian W • 

liberalen de natuurlijke neiging hadden achter het ideeëngoed van de andere Simons optimistische kijk op de bevol- pc 

zich te verdedigen. Zij brachten ideeën stromingen. Liberalen hoeven zich niet kingsgroei, economie en ecologie? Zijn de 

met een beklemd gemoed naar voren. langer te verontschuldigen voor hun optimistische visie, die gebaseerd is op dE 

Zij verontschuldigden zich ook voor het opvattingen. Zij merken bovendien dat lange-termijn trends, is verrassend va 

feit dat zij zich organiseerden om hun anderen liberale opvattingen over- genoeg. Maar wie zich aan het einde 0\ 

ideeën ten uitvoer te brengen. Ook nemen. Liberaal zijn mag weer. De tijd- van deze eeuw tot de laatste honderd re 

zonder dat het hun gevraagd werd, geest is de liberalen gunstig gezind. jaren beperkt, kan, na twee wereld- - I 

haastten zij zich in debatten met Dat is dan juist het goede moment oorlogen, toch moeilijk al te optimistisch te 

anderen te zeggen dat zij er eigenlijk om de interne discussie in liberale kring zijn. Simons stelling dat meer mensen P; 

net zo over dachten als niet-liberalen. te stimuleren, het liberale aandeel in het meer technologische vooruitgang en lit 

Zij vonden discussies over maat- publieke debat te vergroten en zo de meer voorspoed opleveren ('more rr 

schappelijke vraagstukken (tijd)ver- liberale intelligentsia aan te sporen tot brains'), staat in schril contrast met het h( 

spilling en lieten die dan ook graag aan een meer manifeste aanwezigheid in de feit dat alleen al gedurende de laatste ge 

anderen over. Zij vonden het prima dat maatschappelijke en politieke menings- eeuw sommige culturen en volkeren, zi 

de grootste gemene deler van hun vorming. Dit tijdschrift wil daartoe als met inbegrip van de daarin verzamelde bt 

opvattingen door een klein aantal vanouds bijdragen. Het wil belangrijke, denkkracht, dank zij diezelfde techno- V( 

liberale politici verwoord werd. Bij de maar vooralsnog onderbelichte thema's logie bijna volledig weggewist zijn ('lost 

verkiezingen gingen zij naar het in discussie brengen en, sterker nog, op brains'). p 

stemhokje en stemden liberaal. Zij de publieke agenda proberen te krijgen. -Als, zoals J.A.A. van Doorn poneert, rr 

waren tevreden met een bescheiden Het wil zich bovendien doen gelden in het consumentisme overheidsinter- e 

aandeel in het drie- of vierstromenland de discussie over actuele onderwerpen. ventie nagenoeg overbodig maakt, is het b· 

van de vaderlandse politiek. Als dat Ten slotte is er behoefte aan meer dan niet hoog tijd naast staatsinrichting p 

aandeel ineens omhoogschoot, werden diepgang in de liberale argumentatie en maatschappijleer ook (verantwoord) e 

zij nerveus en zorgden zij er met enig over dergelijke thema's. De inzichten en ondernemen tot verplicht schoolvak te p 

zelf-destructief gevoel voor dat het argumenten van liberale filosofen en maken? d 

weer tot bescheiden proporties theoretici verdienen het beter benut te - Als in een van de deelstaten van Jë 

teruggebracht werd. worden. Australië euthanasie volledig gelega- d 

De tijden zijn veranderd. De Dit tijdschrift is een vrijplaats voor liseerd is en in ons land een boekje over Ct 

liberale stroming in dit land is sterk. Er analyses, opvattingen en ideeën: methoden van zelfdoding in omloop 
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\n wordt gebracht, moet een liberaal kenmerkt door het nakomen van vrijmoedig debat. Dat hoort bij een 

>I- politiek-wetenschappelijk tijdschrift afspraken, op straffe van uitstoting uit zelfbewuste liberale stroming. De 

jn daarop ingaan. Zie de bespreking van de markt, en de politieke sfeer daar- redactie is gespitst op wat jongeren, 

>p de Nederlandse versie van het boekje entegen doorterugkomen op gemaakte studerend of werkend, te bieden 

ld van de Euthanasia Society of Scatland afspraken ('ik krijg het er niet door') en hebben. Zij hoopt evenzeer op bij-

Je over methoden van zelfdoding. Wie het telkens toch net even anders doen? dragen van prominenten in de liberale 

-d reageert? Wie schrijft? stroming. Wie schrijft, die blijft. De 

8- - Heeft het liberalisme de vrijheid om - Als Amerikaanse conservatieven 1n redactie is er zich ten volle van bewust 

:h te moraliseren? Kan, enerzijds, een koor verklaren dat 'The war on drugs is dat het vergroten van het liberale 

:n Partijraad van een politieke partij lost: We all agree on movement toward aandeel in het publieke debat niet van 

,n liberalen de vrijheid ontnemen om te legalization, even though we may differ de ene op de andere dag te realiseren 

re moraliseren? Moraliseert, anderzijds, on just how far'. (National Review, 12 is. Dat moet groeien. Het is zaak ervoor 

~t het Liberaal Manifest niet al meer dan februari 1996 ), is het de moeite waarde te zorgen dat de expansie van de 

:e genoeg over onderwijs en cultuur, over de hiermee gepaard gaande discussie liberale stroming gepaard gaat met 

h, zinvolle arbeid en de aanwending van ook in liberale kring te voeren. Die verdieping en versteviging van het 

Ie beschikbaar inkomen? Zie de bijdrage discussie behoeft niet onmiddellijk in liberale denken over maatschappelijke 

)- van twee jonge onderzoekers. het teken van de Nederlands-Franse en politieke vraagstukkenVeel stemmen 

;t - Heeft de scheiding tussen publiek en betrekkingen te worden geplaatst. Wie en weinig ideeën is net zo erg als weinig 

privaat haar langste tijd gehad en biedt? stemmen en veel ideeën. Een krachtige 

t, moeten wij langzamerhand wennen aan -Wanneer in een aantallanden studies liberale stroming mobiliseert veel stem-

r- een gemengd politiek-economisch verschijnen waarin wordt aangetoond men, genereert veel ideeën en stimu-

~t bestel waarin ook de verhouding tussen - ter wille van de discussie: lijkt te leert tot constructieve discussie in eigen 

'g publieke en private belangen, normen worden aangetoond - dat twee- kring en met anderen. 

J) en waarden herijking vraagt? Zijn oudergezinnen de beste vooruitzichten 

e publieke en private verantwoor- bieden voor een goede mentale en 

delijkheden uit elkaar te houden? Heeft materiële toekomst van kinderen, heeft Profdr. U. Rosenthal is hoogleraar 

n Jane jacobs (Systems of survival: A het zin daaraan ook in liberale kring bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit 

l- dialogue on the moral foundations of aandacht te besteden. Wie durft? Leiden en de Erosmus Universiteit 

;r commerce and polities, Vintage Books, Een liberaal politiek-wetenschap- Rotterdam, alsmede voorzitter van de 

p 1994) gelijk dat de private sfeer zich pelijk tijdschrift moet uitdagen tot redactie van Liberaal Reveil. 
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HOE MEER, HOE BETER 
Een bescho uw 1 n g over 

. . 
bevolk 1ngsgroe1 

' 
welvaart 

en Il1 i I i e u 
]ULIAN L . SIMON 

Op 7 september hield de econoom, demograaf en milieu- Het huidige gevoel van een naderende 'crisis' in ons 

deskundige Julion Sirnon een lezing in het Kurhaus. Een ver- milieu correspondeert niet met de wetenschappelijke feiten. 

bouwereerd publiek kreeg te horen dat de welvaartsgroei zal Zelfs het Amerikaanse Environmental Proteetion Agency geeft 

toenemen naarmate er meer mensen in de wereld bijkomen, toe dat water en lucht in de afgelopen decennia schoner en 

tenminste als de overheden ruim baan maken voor de creativiteit niet vuiler zijn geworden. ledere agronoom weet dat de 

en ondernemingslust van zelfstandige individuen. Zijn wereldbevolking sinds de Tweede Wereldoorlog steeds beter 

provocerende ideeën over bevolkingsgroei, welvaart en milieu is gaan eten. ledere grondstoffen-econoom weet dat alle 

zette de optimistische Amerikaanse liberaal ook uiteen in een natuurlijke rijkdommen in grotere mate beschikbaar zijn en 

artikel in Economie Affairs. Miehiel Visser vertaalde deze niet steeds schaarser worden, wat blijkt uit steeds dalende 

beschouwing voor Liberaal Reveil. prijzen in de afgelopen decennia en eeuwen. ledere 

demograaf weet dat het sterftecijfer overal ter wereld dalende 

Hier volgt de economische geschiedenis van de mensheid in is - de levensverwachting in de rijke landen is in de afgelopen 

een notedop. Sinds twee miljoen of tweehonderdduizend twee eeuwen verdrievoudigd en in de arme landen in de 

of twintigduizend of tweeduizend jaar geleden tot de afgelopen vier decennia alleen al verdubbeld. 

achttiende eeuw was er een langzame bevolkingsgroei, bijna 

geen verbetering van de gezondheidssituatie van mensen of B E V 0 L K I N G S G R 0 E I E N E C 0 N 0 M I S C H E 

een afname van sterftecijfers, een langzame groei in de 0 N T W I K K E L I N G 

beschikbaarheid van natuurlijke rijkdommen, een toename Inmiddels is ook duidelijk dat bevolkingsgroei niet in de weg 

van de welvaart voor een enkeling en dit alles met wisselende staat van economische ontwikkeling. In de jaren tachtig is de 

effecten op het milieu. Sindsdien is er een snelle bevol- consensus onder bevolkingswetenschappers op het gebied 

kingsgroei dank zij spectaculaire dalingen van de sterftecijfers, van de gevolgen van een toename van het aantal mensen 

een snelle groei van de beschikbaarheid van natuurlijke honderdtachtig graden gedraaid. In 1986 kwamen de 

rijkdommen, een wijdverspreide toename van de welvaart 

en in veel landen een ongekend schoon en schitterend 

leefmilieu, alsmede een verslechterd milieu in de arme en 

socialistische delen van de wereld. 

Oftewel: meer mensen en meer welvaart zijn 

samengegaan met meer (in plaats van minder) grondstoffen 

en een schoner milieu - het exacte tegendeel van wat de 

Malthusiaanse theorie ons wil doen geloven. Onze taak is nu 

deze verbijsterend verheugende trends te verklaren. 
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Amerikaanse Nationale Wetenschapsraad en de Nationale 

Academie van Wetenschappen terug op de 'officiële' 

bezorgde stellingen die ze in 1971 hadden betrokken. Ze 

wezen op de afwezigheid van enig statistisch bewijs voor de 

stelling van een negatieve correlatie- tussen bevolkingsgroei 

en economische groei. Bovendien beweerden ze dat 'de 

schaarste van eindige natuurlijke rijkdommen op zijn hoogst 

een kleine beperking is voor economische groei'. ' Deze 

ommezwaai in de consensus van de experts is niet opgemerkt 
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door de pers, door de milieubeweging en de instituten die 

zich bezighouden met bevolkingscontrole in het buitenland. 

LANGE-TERMIJN TRENDS Z IJN 

POSITIEF 

Dit is mijn centrale stelling: vrijwel iedere economische en 

sociale verandering of trend wijst in positieve richting, zolang 

we de zaken maar over een voldoende lange tijd bekijken. 

Voor een juist begrip van de belangrijkste aspecten van een 

economie moeten we naar de lange termijn kijken. Maar de 

korte-termijn vergelijkingen - tussen geslachten, leeftijds

groepen, rassen, politieke groepen - die normaliter allemaal 

volledig relatief zijn, zorgen natuurlijk voor interessantere 

krantenkoppen. Ter herhaling: vrijwel iedere belangrijke 

is enige tijd na de Tweede Wereldoorlog ook de levens

verwachting in de arme landen, door vooruitgang in de 

landbouw, hygiëne en gezondheidszorg, met vijftien tot twin

tig jaar gestegen. 

Laat ik het anders stellen. In de negentiende eeuw kon 

de aarde niet meer dan een miljard mensen onderhouden. 

Tienduizend jaar geleden konden zelfs niet meer dan vier 

miljoen mensen zich in leven houden. Nu leven meer dan 

vijf miljard mensen gemiddeld langer en gezonder dan ooit 

tevoren. De stijging van de wereldbevolking symboliseert 

onze overwinning op de dood. 

Hier dient zich een cruciaal interpretatieprobleem aan: 

je zou namelijk verwachten dat de liefhebbers van de 

mensheid een vreugdesprong zouden maken vanwege deze 

maatstaf van menselijke welvaart laat vooruitgang zien in de triomf van de menselijke geest en organisatie op de rauwe, 

loop der decennia en eeuwen, zowel in de Verenigde Staten moordzuchtige krachten van de natuur. Maar nee, velen 

als in de rest van de wereld. En er is geen overtuigende klagen juist dat er teveel mensen zijn die van het leven kunnen 

reden te geloven dat deze trends zich niet eeuwig blijven genieten. Het zijn die zorgen die hen ertoe brengen om 

voortzetten. Indonesische, Chinese en al die andere onmenselijke 

Zou ik er een weddenschap op afsluiten? Zeker wel. Ik bevolkingsprogramma's te ondersteunen. Programma's die 

wed voor een week- of een maandsalaris - met alles wat ik diep ingrijpen in een van de meest wezenlijke beslissingen 

win, financier ik meer onderzoek - dat zo'n beetje iedere die een gezin kan maken: hoeveel kinderen het wil krijgen en 

trend die iets te n;aken heeft met menselijke welvaart, opvoeden. Programma's, kortom, die de persoonlijke vrijheid 

verbetering in plaats van verslechtering laat zien. De lezer ontkennen en beogen te vernietigen. 

mag het onderwerp van de vergelijking en de jaartallen 

bepalen. Laten we eerst evenwel wat feiten analyseren, om D E A F N E M E N D E S C H A A R s T E V A N 

te beginnen op het belangrijkste terrein: het menselijk leven H U L P B R 0 N N E N 

zelf. De hele geschiedenis hebben de beschikbare voorraden van 

natuurlijke rijkdommen mensen zorgen gebaard.Toch laten 

DE OVERWINNING OP DE 

VOORTIJDIGE DOOD 

Het belangrijkste en meest verbazingwekkende 

demografische feit - volgens mij de grootste menselijke 

prestatie uit de geschiedenis - is de daling van de mondiale 

sterftecijfers. Het heeft ons duizenden jaren gekost om de 

levensverwachting van net boven de twintig tot, rond 1750, 

ergens achter in de twintig te krijgen. Daarna nam de 

levensverwachting in de rijke landen plotseling explosief toe 

en verdrievoudigde in circa tweehonderd jaar. In alleen de 

laatste twee eeuwen steeg de levensverwachting in de 

ontwikkelde wereld van minder dan dertig naar misschien 

wel vijfenzeventig jaar. Heeft de mensheid een belangrijkere 

gebeurtenis meegemaakt dan deze overwinning op de 

voortijdige dood? Het is deze afname van het sterftecijfer 

die de toegenomen wereldbevolking verklaart. Vervolgens 

Liberaal Reveil 5 

de statistieken duidelijk zien dat de schaarste van grondstoffen 

- uitgedrukt door de economisch relevante indicator van 

kosten of prijs - door de eeuwen is afgenomen in plaats van 

toegenomen, met alleen af en toe tijdelijke afwijkingen van 

dit patroon. Koper is exemplarisch voor alle metalen. De 

kosten van een ton koper zijn tegenwoordig een- tiende van 

wat het tweehonderd jaar geleden was. Deze daling is al 

heel lang aan de gang. In de achttiende eeuw voor Christus 

- bijna vierduizend jaar geleden - was de koperprijs in het 

Babylon van Hammurabi bijna duizend maal die van de huidige 

Amerikaanse. Ten tijde van het Romeinse rijk was de prijs al 

gezakt tot honderd maal het huidige niveau. 

Alles wat we kopen - van pennen tot overhemden tot 

autobanden - is over de jaren heen steeds goedkoper 

geworden, omdat we vooral de afgelopen tweehonderd jaar 

hebben geleerd hoe we goedkoper kunnen produceren. 
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Niettemin is het zo dat grondstoffen nog sneller goedkoper 

zijn geworden dan consumptiegoederen. Hoe we het ook 

bekijken, de beschikbaarheid van natuurlijke rijkdommen is 

daarmee gestegen, niet afgenomen. 

De schokkende prijsstijgingen van olie in de jaren 

zeventig en tachtig zijn dan ook niet veroorzaakt door 

toegenomen schaarste van de wereldvoorraden. De prijs 

van petroleum, gecorrigeerd voor inflatie, is inmiddels 

inderdaad teruggekeerd naar het niveau van voor de door 

politieke pressie gestuurde stijgingen, en de benzineprijs is 

op een historisch dieptepunt en zakt nog steeds.Voor energie 

in het algemeen geldt dat er geen reden is te geloven dat de 

energievoorraad eindig is. Een gedetailleerde onderbouwing 

van deze stelling is te vinden in mijn boek uit 1981 (waarvan 

binnenkort een gewijzigde nieuwe druk uitkomt2). 

(Wetenschap is alleen waardevol wanneer zij inzichten levert 

die afwijken van wat gezond verstand ons vertelt.) 

VOEDSEL - 'E EN HEILZAME TREND' 

Voedsel is een bij uitstek belangrijke hulpbron. Er bestaan 

sterke bewijzen dat we een heilzame trend mogen 

verwachten, ondanks een stijgende bevolking. De lange

termijn prijs van voedsel ten opzichte van lonen is nu 

misschien nog een-tiende van wat hij was in 1800. Zelfs ten 

opzichte van consumptiegoederen is de graanprijs, net als 

bij alle primaire producten, lager door een gestegen 

productiviteit. De sterfte door hongersnood is de afgelopen 

eeuw zelfs in absolute termen gedaald, iets wat vooral 

betrekking heeft op de arme landen. De voedselconsumptie 

per hoofd van de bevolking is de afgelopen dertig jaar 

gestegen. En er is geen statistiek die aantoont dat de mensen 

met de laagste inkomens niet hebben gedeeld in de algehele 

vooruitgang. 

A frika's voedselproductie per hoofd is lager, maar anno 

1996 is er niemand meer te vinden die wil verdedigen dat 

het lijden van Afrika wordt veroorzaakt door een tekort aan 

landbouwgrond, water of zonuren. De oorzaak van Afrika's 

honger is gelegen in een combinatie van burgeroorlogen en 

landcollectivisaties, verergerd door periodieke droogte. 

Landbouwgrond kan als illustratie dienen voor alle 

natuurlijke rijkdommen. Alhoewel veel mensen land zien als 

een speciaal soort rijkdom, is het onderworpen aan dezelfde 

processen van menselijke creatie. Het belangrijkste feit is 

dat er steeds minder van nodig is naarmate de tijd 

voortschrijdt. Dit is een volstrekt tegennatuurlijke gedachte. 
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Maar de titel van een vooruitziend artikel van Theodore 

Schulz uit 1951 zegt alles: 'De afnemende economische 

importantie van land.'3 

De toename van reële en potentiële productiviteit per 

eenheid land is veel sneller gestegen dan de bevolking, en er 

is voldoende aanleiding om te mogen verwachten dat deze 

trend zich zal voortzetten. Er is daardoor steeds minder 

noodzaak voor zorg over de hoeveelheid beschikbare grond. 

Hoewel de hoeveelheid land vast lijkt te staan, neemt de 

hoeveelheid in werkelijkheid voortdurend toe - en in de 

meeste gevallen in hoog tempo - door het schoonmaken 

van land en de ontginning van woeste gronden. De 

draagkracht van de grond wordt verder voordurend 

verbeterd door de hoeveelheid gewassen per eenheid te 

verhogen door betere landbouwtechnieken en kunstmest. 

Bovendien wordt land gemaakt waar vroeger geen land was. 

DE ENIGE SCHAARSE FACTOR 

Er is evenwel één belangrijke grondstof die wel steeds 

schaarser wordt. Het is de meest belangrijke natuurlijke 

rijkdom van al lemaal - mensen. Er zijn meer mensen op aarde, 

dat klopt. Maar als we de schaarste van mensen op dezelfde 

wijze meten als bij alle andere economische goederen - door 

onszelf namelijk af te vragen hoeveel we moeten betalen 

om ervan gebruik te kunnen maken - dan zien we dat lonen 

en salarissen overal ter wereld stijgen, zowel in rijke als arme 

landen. De pri js die men moet betalen voor de diensten van 

een kapper of een kok- of een econoom - is in de Verenigde 

Staten in de laatste decennia gestegen. Dat is een duidelijke 

indicatie dat mensen schaarser worden, hoewel er meer 

van zijn. 

SCHONE LUCHT, SCHOON WATER 

Enquêtes tonen aan dat het publiek gelooft dat ons water 

en onze lucht de afgelopen jaren vuiler zijn geworden. 

Onderzoek met betrekking tot de luchtkwaliteit laat echter 

zien dat er minder vervuilers actief zijn. Wat betreft water is 

het zo dat het aantal locaties met water van goede 

drinkkwaliteit in de Verenigde Staten sinds de eerste metingen 

in 1961 toeneemt. 

ledere voorspelling van de doemprofeten is volstrekt 

verkeerd gebleken. Metaal, voedsel en andere natuurlijke 

rijkdommen zijn minder schaars dan ooit. De beroemde 

'Hongersnood 1975'-voorspelling van de gebroeders 

Paddock-TV-kijkers zouden in de loop van de jaren zeventig 
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geconfronteerd worden met miljoenen hongerende 

Amerikanen - werd gevolgd door overschotten op de 

agrarische markten. Paul Ehrlichs angstkreet:'Wat zullen we 

doen wanneer de [benzine ]pompen droog komen te staan?' 

werd gevolgd door de goedkoopste benzine sinds de jaren 

dertig. De Grote Meren zijn niet dood; ze zijn juist geschikter 

voor sportvisserij dan ooit. De meest vervuilende gassen 

zijn uit de lucht van onze steden verdwenen. Socialistische 

landen zijn helaas een ander. veel tragischer verhaal. Daar is 

het milieu echt verpest. 

DE SCHADE VAN VERKEERDE 

VOORSPELLINGEN 

De verkeerde voorspellingen over tekorten van koper en 

andere metalen zijn door hun misleidende verwachtingen 

over stijgende prijzen helaas niet zonder gevolgen geweest. 

Ze hebben bijgedragen aan het veroorzaken van 

economische rampen voor de mijnbouwindustrie en voor 

de arme landen die afhankelijk zijn van de mijnbouw. Zo zijn 

er meer voorbeelden. Niets van dit alles heeft overigens de 

geloofwaardigheid van de doemprofeten bij de pers 

aangetast, of geleid tot kortingen op hun subsidies. 

Laat ik dit totale pakket van veranderingen met een 

paar anecdotes dramatiseren. Ik heb bijvoorbeeld een lichte 

vorm van astma. Onlangs sliep ik in een huis waar een hond 

aanwezig was, en in het midden van de nacht werd ik wakker 

met kortademigheid en een naar hoestje.lk pakte mijn inhaler 

van een tientje uit mijn zak en na tien minuten was het 

probleem verholpen. Een klein wonder. Veertig jaar geleden 

zou ik een slapeloze en vreselijke nacht hebben gehad. 

Bovendien had ik mijn geliefde squashsport op moeten geven, 

omdat ik zonder inhaler ernstige aanvallen zou krijgen. 

Of neem diabetes. Als je kind een eeuw geleden 

diabetes zou hebben gehad, had je hulpeloos moeten 

toekijken hoe het eerst blind werd en vervolgens te vroeg 

stierf. Of neem brillen. Eeuwen geleden had je lezen op 

moeten geven wanneer je veertig of vijftig was geworden 

en je ogen verslechterden. Nu kun je een leesbril van een 

tientje kopen in een supermarkt. Zo zijn er talloze kleine 

dingen uit het dagelijks leven die vroeger tot ellende leidden, 

maar waarvoor de moderne technologie een snelle en 

handige oplossing heeft. 

Met betrekking tot bevolkingsgroei: een handvol goede 

statistische studies, met als eerste een analyse van Nobel

prijswinnaar Simon Kuznets in 1967, laat zien dat er geen 

negatieve correlatie bestaat tussen economische groei en 

bevolkingsgroei. Er is juist reden te geloven dat toename 

van het aantal mensen een positief gevolg heeft op de lange 

termijn. Bevolkingsgroei verlaagt de levensstandaard niet -

elk onderzoek toont dat aan. Bovendien ondersteunt 

onderzoek de stelling dat bevolkingsgroei op de lange termijn 

de levensstandaard verbetertToevallig zijn het die statistieken 

die me in ongeveer 1968 bekeerden van het standpunt pro

bevolkingsprogramma's (ik hielp er actief aan mee) tot mijn 

huidige standpunt .Van een politieke, religieuze of ideologische 

achtergrond is geen sprake. 

De basismethode bestaat in het verzamelen van 

statistisch materiaal over bevolkings- en economische groei 

van een aantal landen om dan te kijken of landen met een 

hogere bevolkingsgroei ook een lagere economische groei 

hebben dan het gemiddelde en vice versa. Alle studies ko

men tot de conclusie dat dit niet het geval is: er is dus geen 

correlatie tussen economische groei en bevolkingsgroei op 

de middellange termijn. 

BEVOLKINGSDICHTHEID IS GUNSTIG 

VOOR ECONOMISCHE GROEI 

Iemand die is geïnteresseerd in wetenschap, zou nu de vraag 

kunnen stellen of bevolkingsdichtheid niet een belangrijkere 

variabele is dan bevolkingsgroei. Hier zijn inderdaad studies 

over verschenen. En opnieuw is het statistisch materiaal 

volstrekt tegenstrijdig met de conventionele wijsheid. Als je 

een grafiek tekent met bevolkingsdichtheid op de horizontale 

as en hetzij inkomensniveau, hetzij de mate van verandering 

in inkomen op de verticale as, zul je zien dat een hogere 

dichtheid correspondeert met betere economische re

sultaten. Wanneer je vliegt boven Hong Kong - een paar 

decennia geleden nog een stad zonder vooruitzichten 

vanwege de tekorten aan grondstoffen en de daaraan 

verbonden problemen - kun je het met je eigen ogen zien. 

Tegenwoordig verwonder je je over de geweldige hoeveel

heid moderne appartementen en kantoorgebouwen die 

allemaal tot in de hemel reiken. Een ritje van een uur of 

twee over de uitstekende en comfortabele snelwegen maakt 

duidelijk dat een extreem hoge bevolkingsdichtheid een 

comfortabel bestaan en opwindende economische expansie 

niet in de weg staat zolang het economisch systeem aan 

individuen de vrijheid geeft om hun talenten te gebruiken 

en om de mogelijkheden die er zijn te benutten. Singapore 

bewijst dat de ervaring van Hong Kong niet uniek is. Twee 



voorbeelden op zichzelf zijn natuurlijk betekenisloos, maar 

aangezien deze dramatische voorbeelden overeenkomen met 

het bewijs voor alle landen leiden ze niet tot valse conclusies. 

(Hang Kong is voor mij vooral zo belangrijk omdat ik 

het voor het eerst zag aan boord van een Amerikaans 

marineschip. Destijds had ik medelijden met de duizenden 

die elke avond op straat of aan boord van kleine bootjes 

sliepen. Net als iedere andere nauwkeurige waarnemer leek 

het me duidelijk dat Hang Kong zijn natuurlijke barrières nooit 

zou overwinnen: grote hoeveelheden arme mensen zonder 

werk, een totaal gebrek aan grondstoffen, een aanzwellende 

vluchtelingenstroomToen ik in 1983 terugkeerde, zag ik echter 

alleen maar zwermen gezonde, vitale mensen vol hoop en 

energie - medelijden was niet meer nodig.) 

Het belangrijkste voordeel van bevolkingsgroei is de 

toename van de hoeveelheid nuttige kennis die ze met zich 

meebrengt. Hersenen zijn economisch gezien net zo belangrijk, 

of misschien wel belangrijker, dan handen of monden. 

Vooruitgang wordt vooral beperkt door een tekort aan 

kundige werknemers. Hoe meer mensen zich aan een 

bevolking toevoegen - door geboorte of immigratie - des te 

sneller is de materiële en culturele vooruitgang. 

Ik beweer niet dat alles overal goed is, en ik voorspel 

niet dat alles per se rozig zal zijn in de toekomst. Kinderen zijn 

hongerig en ziek; mensen leiden levens vol fysieke en 

intellectuele armoede, en met een gebrek aan ontplooiings

mogelijkheden; oorlogen of een nieuwe vorm van milieu

verontreiniging kunnen een einde maken aan onze beschaving. 

Het enige wat ik beweer, is dat de trends zich verbeteren in 

plaats van verslechteren voor de meest belangrijke econo

mische zaken die ik heb bekeken. 

Verder beweer ik niet dat een betere toekomst ons 

automatisch en moeiteloos in de schoot zal vallen. Het zal 

zogenaamde eindige voorraden grondstoffen (de theorie 

waarvan de doemprofeten het moeten hebben) staat haaks 

op de harde gegevens uit ons verleden. We hebben daarom 

een andere theorie nodig. 

Deze theorie correspondeert wel met de feiten: meer 

mensen, en een toenemend inkomen, veroorzaken op de 

korte termijn problemen. Korte-termijn schaarste doet de 

prijzen stijgen. Dit veroorzaakt economische mogelijkheden 

en uitdagingen en stimuleert een zoektocht naar oplossingen. 

In een vrije samenleving worden die oplossingen ten slotte 

gevonden. Op de lange termijn zorgen deze nieuwe 

ontwikkelingen ervoor dat wij allen beter af zijn dan wanneer 

de problemen er nooit waren geweest. 

Om het anders te zeggen: op de korte termijn zorgen 

meer consumenten ervoor dat een kleinere hoeveelheid van 

de economische taart verdeeld moet worden over meer 

mensen. Als meer werknemers met dezelfde hoeveelheid 

kapitaalgoederen moeten werken, daalt de productiviteit per 

hoofd. Dit laatste staat bekend als de wet van de ver

minderende meeropbrengst, de essentie van Malthus' theorie. 

Maar wanneer de hoeveelheid kapitaalgoederen helemaal niet 

constant is, geldt de Malthusiaanse logica van de vermin

derende meeropbrengsten niet. En natuurlijk is het gewoon 

zo dat, met een tussenperiode om tekorten aan te passen, 

de hoeveelheid kapitaalgoederen toeneemt. Op de lange 

termijn gezien wordt alles anders. Het beeld is ook aanzienlijk 

complexer dan de simpele korte termijn van Malthus. Op de 

langere termijn betekenen meer mensen vrijwel zeker meer 

middelen en een hoger inkomen voor iedereen. Persoonlijk 

denk ik dat we zonder de huidige bevolkingsomvang geen 

electriciteit of auto's of peniciline of ruimtevaart of een 

levensverwachting van meer dan zeventig jaar zouden hebben. 

gebeuren omdat vrouwen en mannen met hun spierkracht S C H A A R S T E E N 0 N T D E K K l N G 

en met hun denkkracht onze problemen zullen bestrijden. Ik zal een voorbeeld geven van een proces waarbij mensen 

Ze zullen hierin succesvol zijn, zoals in het verleden, mits het met meer in plaats van minder middelen eindigden. In de 

sociale en economische systeem ze hiertoe in staat stelt. zeventiende eeuw klonken er overal in Engeland 

waarschuwingen over een dreigend energietekort door de 

VERKLARINGEN VOOR DE 

OPMERKELIJKE TRENDS 

Nu hebben we een theorie nodig om te verklaren hoe het 

mogelijk is dat economische welvaart hand in hand gaat met 

bevolkingsgroei, in plaats van dat de mensheid veroordeeld 

wordt tot ellende en armoede. De Malthusiaanse theorie van 

de toenemende schaarste, gebaseerd op de notie van 
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ontbossing. Men vreesde een tekort aan brandstof, zowel 

voor de verwarming van de huizen als voor de ijzerindustrie. 

De dreigende schaarste leidde tot de ontwikkeling van 

steenkool. 

In het midden van de negentiende eeuw begonnen de 

Engelsen zich zorgen te maken over een naderende kolencrisis. 

De grote Engelse econoom jevons berekende dat de Engelse 
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industrie in 1990 tot stilstand zou komen door een gebrek 

aan steenkool. Olie zou, zo verwachtte hij, nooit voldoende 

verschil kunnen maken. Gestimuleerd door deze schaarste 

aan kolen gingen ingenieuze, winstbeluste mensen aan de slag 

om olie te ontwikkelen tot een brandstof die geliefder werd 

dan steenkool ooit geweest was. In 1990 zien we dat Engeland 

zowel kool als olie exporteert. 

Een ander voorbeeld biedt de walvisolie. Vanwege de 

toegenomen vraag doorbevolkings-en inkomensgroei schoot 

de prijs van walvisolie voor lampen in de jaren I 840 omhoog. 

De Amerikaanse Burgeroorlog versterkte dat en een 

walvisolie-'crisis' was het gevolg. Dit gaf een prikkel aan 

ondernemers om substituten te ontwikkelen en in productie 

te brengen. Allereerst raapolie, lijnolie, en olie uit pijnbomen. 

Vervolgens leerden uitvinders hoe je olie won uit kool. 

Anderen produceerden kerosine uit grondolie die naar het 

oppervlakte sijpelde, een product dat zo aantrekkelijk werd 

dat de prijs per gallon steeg van $ 0,75 tot$ 2,00. Deze hoge 

prijs stimuleerde ondernemers zich te richten op die grondolie, 

totdat Edwin L. Drake ten slotte zijn beroemde bron in 

Titusville, Pennsylvania begon te exploiteren. Het duurde een 

tijdje voordat men de olie-raffinage onder de knie had, maar 

binnen enkele jaren .wemelden de Verenigde Staten van de 

kleine olie-raffinaderijen. De walvisoliemarkt stortte in en de 

prijs viel van meer dan $ 2,50 rond 1866 tot ver beneden 

een dollar. 

economische theorie van bevolking en natuurlijke rijkdommen 

- de mate waarin het politiek-sociaal-economische systeem 

zorgt voor persoonlijke vrijheid in plaats van overheidsdwang. 

Geschoolde en getalenteerde mensen hebben een systeem 

nodig waarin hard werken en risico's nemen worden beloond, 

zodat hun talenten kunnen groeien en bloeien. De belangrijkste 

elementen van zo'n systeem zijn economische vrijheid, respect 

voor eigendom en eerlijke en redelijke marktregels die 

iedereen gelijkelijk worden opgelegd. 

Het probleem van de wereld is niet overbevolking, maar 

een gebrek aan economische en politieke vrijheid. Een 

buitengewoon interessant experiment dat begon in de jaren 

veertig met drie paar landen met dezelfde cultuur en 

achtergrond en met soortgelijke levensstandaarden levert 

krachtig bewijs voor die stelling: Oost- en West-Duitsland, 

Noord- en Zuid-Korea en China en Taiwan. In elk van deze 

gevallen begon het centralistische, communistische land met 

minder 'bevolkingsdruk' per vierkante kilometer dan hun 

kapitalistische tegenhanger. De beide landen begonnen telkens 

met dezelfde geboortecijfers. De markteconomieën hebben 

het economisch gezien veel beter gedaan. Het economisch-

politieke systeem was overduidelijk de beslissende factor. Deze 

krachtige verklaring voor economische ontwikkeling haalt de 

theorie onderuit dat economische groei door bevolkingsgroei 

wordt bepaald. 

Opgemerkt moet worden dat het niet de Britse regering D R A M A T I S C H E V E R A N D E R I N G V A N 

was die steenkool of olie ontwikkelde. Overheden zijn immers W E T E N S C H A P P E L I J K E C 0 N S E N S U S 

geen efficiënte ontwikkelaars van nieuwe technologieën. Het Tot nu toe heb ik mij beperkt tot het presenteren van feiten. 

waren juist individuele ondernemers die een vraag zagen, 

mogelijkheden roken, allerlei beschikbare informatie en ideeën 

verzamelden, heel veel valse starts maakten die heel kostbaar 

waren voor sommige individuen, maar niet voor anderen, en 

die uiteindelijk kool als alternatieve brandstof ontwikkelden -

omdat er zoveel onafhankelijke individuen waren die zich met 

onderzoek bezig hielden dat tenminste een aantal tot een 

goed concept kon komen. En dit gebeurde in een samenleving 

waarin concurrentie hoog in het vaandel stond, en waar voor 

de vraag van het publiek werd geproduceerd. Het hele proces 

van dreigende schaarste en nieuwe oplossingen maakte ons 

aldus welvarender dan wanneer de problemen hadden 

ontbroken. 

DE ROL VAN ECONOMISCHE VRIJHEID 

We moeten hier nog één cruciaal element bespreken in de 

Maar anno 1996 is er een element in dit debat geslopen dat 

twintig jaar geleden volledig ontbrak. De wetenschappelijke 

gemeenschap is het nu namelijk eens met vrijwel alles wat ik 

hierboven heb gezegd. De opmerkingen die ik hier heb 

gemaakt, zijn niet de opinies van een enkeling, maar juist de 

wetenschappelijke consensus. De conclusies over landbouw, 

over grondstoffen en over demografische trends werden altijd 

al gedeeld door economen die op die terreinen werkten. 

Ook bevolkingseconomen zijn het grosso modo met mij eens. 

In 1986 publiceerde de Amerikaanse Nationale 

Wetenschapsraad en de Nationale Wetenschappelijke 

Academie een boek, van een groep van vooraanstaande 

academici, over bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. 

Dit officiële rapport draaide de angstige conclusies van een 

eerder rapport uit 1971 volledig terug. 'Bevolkingsgroei is op 

zijn hoogste een onbeduidende factor (..r. Het concludeerde 



dat aan bevolkingstoename zowel voor- als nadelen kleven. 

Een groot aantal artikelen van de hand van geres

pecteerde demografen in het laatste decennium heeft 

bevestigd dat deze revisionistische visie inderdaad strookt 

met het wetenschappelijke bewijs, hoewel niet al deze 

schrijvers het met mijn stelling eens zouden zijn over de 

voordelen van bevolkingsgroei op de lange termijn. De 

consensus der wetenschappers neigt meer naar een 'neutraal' 

oordeel. Niettemin is dit een enorme verandering ten 

opzichte van hun vroegere gedachte dat bevolkingsgroei 

desastreus is voor economische groei. ledereen die anno 

1996 wil beweren dat bevolkingsgroei toch de economie 

schaadt, verkiest de feiten te negeren. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Op de korte termijn is alles eindig. Een voorbeeld van 

beperkte hulpbronnen is de hoeveelheid ruimte die aan mij 

is toegewezen. Op de lange termijn is het daarentegen een 

ander verhaal. De levensstandaard is sinds het begin van de 

geschiedenis gestegen, net als de omvang van de wereld

bevolking. Er is geen overtuigende economische reden 

waarom deze trend richting een beter leven niet voor eeuwig 

voort zou duren. Het belangrijkste theoretische idee is dit: 

de bevolkingsgroei en de inkomensgroei creëeren werkelijke 

en verwachte tekorten en daardoor prijsstijgingen, die op 

hun beurt prikkels zijn voor ondernemers om nieuwe wegen 

te vinden om de tekorten weg te werken. Sommigen falen, 

en betalen daar de prijs voor. Enkelen hebben succes. En het 

eindresultaat is dat we beter af zijn dan als de oorspronkelijke 

schaarste zich nooit had voorgedaan.We hebben problemen 

nodig, wat overigens niet wil zeggen dat het nodig is ons 

extra problemen te bezorgen. 

Ik hoop dat de lezer het met mij eens zal zijn dat de 

lange-termijn vooruitzichten eerder een overvloedig materieel 

leven beloven dan ernstige schaarste, in de Verenigde Staten, 

en in de rest van de wereld. Natuurlijk komt zulke vooruitgang 

niet zomaar tot stand. Mijn boodschap is er geen van 

zelfgenoegzaamheid. Wat dit betreft ben ik het met de 
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doemprofeten eens: onze wereld heeft de grootste inzet 

nodig van eenieder. als we ons lot tenminste willen verbeteren. 

Ik verschil met hen van mening waar zij van ons verwachten 

dat wij ondanks onze inspanningen niet meer dan een mager 

resultaat zullen boeken, terwijl ik een voortzetting verwacht 

van de menselijke geschiedenis van succesvolle pogingen. Ik 

geloof dat hun boodschap een zelfVervullende is. Wanneer 

je immers verwacht dat je pogingen falen door onneembare 

natuurlijke barrières, beperk je jezelf in de meeste letterlijke 

betekenis. Als je daarentegen de mogelijkheid, ja de 

waarschijnlijkheid, van succes onderkent, kun je een beroep 

doen op een groot innerlijk reservoir van energie en 

enthousiasme. Meer mensen vercor.zaken meer problemen 

en tegelijkertijd zijn mensen öok de middelen om die 

problemen op te lossen. De voornaamste brandstof van de 

vooruitgang is onze kennis, en we worden afgeremd door 

een gebrek aan verbeeldingskracht en ongezonde sociale 

regulering van onze activiteiten. De ultieme grondstof zijn 

mensen- vooral kundige, levenslustige en hoopvolle mensen 

die leven in vrijheid. Mensen die hun wil en hun verbeelding 

inzetten ten eigen gunste, en zo niet alleen zichzelf, maar ons 

allen verder helpen. 
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DE OPMARS VAN HET 

DE 
CONSUMENTISME EN 
MARGINALISERING VAN 

DE POLITIEK 
] .A. A. VAN DOORN 

Terwijl de economie maatschappelijk gezien dominant is het parlement als geheel die oppositierol voor zijn rekening 

geworden, verkeert de politiek in verwarring en trekt de overheid nemen.' 1 

zich terug. Deze zwaartepuntverlegging kan tenminste voor een 

deel worden verklaard uit de aflossing van de industriële A L G E H E L E V E R W A R R I N G 

maatschappij door een samenleving waarin massaconsumptie Het idee lijkt volstrekt absurd, maar is het niet. Het komt 

centraal staat De commercie krijgt zodoende een directe greep evenmin onverwacht. Allerwegen wordt onderkend dat de 

op de burgers, maakt collectieve belangenbehartiging moeilijk vier grote partijen steeds minder verschillen vertonen. Ze 

en overheidsinterventie nagenoeg overbodig wilfen niet meer verschillend zijn. De liberalen hebben altijd 

een pragmatische inslag gehad, maar nu ze de befaamde 

Bij gelegenheid van. Prinsjesdag gaf Hans van Mierlo een 

uitvoerig interview aan het dagblad Trouw. Hij sprak openhartig 

en kennelijk voor de vuist weg. Als minister van Buitenlandse 

Zaken verdedigde hij met warmte de komende Europese 

eenwording en bagatelliseerde hij in dat verband de telkens 

weer oplaaiende debatten over de waarde van de 

Nederlandse identiteitAls voorman van D66 toonde hij zich, 

ietwat parmantig, tevreden met de harde les die het CDA in 

de afgelopen jaren was toegediend. 

Het CDA, aldusVan Mierlo, is 'eindelijk een gewone partij 

geworden en als zo'n gewone partij is het CDA welkom. Ik 

geloof niet in polarisatie als principe. Van mij zou in beginsel 

een vier-partijenkabinet ook kunnen.' 

Of de interviewers door deze avontuurlijke gedachte 

geschokt waren, is uit het verslag niet op te maken, maar ze 

stelden wel meteen de voor de hand liggende tegenvraag: 

'Wie is dan de oppositie?'Van Mierlo gaf geen krimp:' ln zo'n 

geval is het parlement de oppositie. Dat hoeft niet één partij 

te zijn. We moeten eens af van dat Angelsaksische denken. 

We moeten niet, zoals de Britten, redeneren dat altijd een 

partij voor de oppositie moet zorgen. Bij een twee

partijenstelsel zoals in Groot-Brittannië, is dat natuurlijk anders. 

Maar in ons geval, bij een goed functionerend dualisme, kan 

tijdgeest mee hebben, steken ze nauwelijks meer tegen hun 

omgeving af. De christen-democraten hebben het ooit 

beginselrijke confessionalisme in de politiek vaarwel gezegd 

en zweven ergens in een onbestemd staatkundig midden rond. 

De sociaal-democraten heten niet langer zo: bij monde van 

Wim Kok schudden ze vorig jaar de 'ideologische veren' af. 

En D66 is ideologisch gezien altijd een kale kip geweest. 

Dat iedereen met iedereen kan samenwerken, is 

inmiddels ruimschoots bewezen. Het CDA heeft in de jaren 

tachtig op een bijna ongegeneerde manier laten zien dat het 

even gemakkelijk met de PvdA als met de WD kon regeren. 

Paars toont momenteel aan dat ook de oude kemphanen 

van liberale en sociaal-democratische huize uitstekend met 

elkaar overweg kunnen. 

Van Mierio's vier-partijenkabinet is niet anders dan het 

resultaat van consequent doorredeneren. Waarom elkaar nog 

lastigvallen als we het in grote lijnen eens zijn? Waarom 

voortdurend tegenstellingen suggereren die er niet zijn? De 

BV Nederland verdient eindelijk eens een besluitvaardige Raad 

van Bestuur te krijgen, met het parlement als de Centrale 

Ondernemingsraad, samengesteld uit vrijgestelde burgers. 

Dat een dergelijk idee uit de losse hand kan worden 

geventileerd, door een vice-premiervan het Koninkrijk, zonder 



enige opwinding te veroorzaken of zelfs maar de aandacht te 

trekken, is kenmerkend voor de crisis waarin het denken over 

de politiek momenteel verkeertAlles is bespreekbaar en van 

al het besprokene wordt kennis genomen, maar enige vaste 

lijn is er in de eindeloos voortdurende publieke discussie 

niet te bespeuren. Het is een komen en gaan van standpunten 

en contra-standpunten -tot de volgende ronde in het debat, 

als alle argumenten weer recycled in omloop worden 

gebracht. 

De consensus die velen waarnemen, wordt bestreden 

met allerlei voorstellen tot nieuwe coalitievorming langs oude 

frontlijnen: rechts versus links, paars versus confessioneel. 

Technocraten die politiek als bestuur wensen op te vatten, 

zien zich gesteld tegenover een streven naar versterking van 

het democratisch gehalte van de politiek of zelfs naar 

herideologisering. De klooftussen politiek en kiezers wordt 

beurtelings ontkend, overschat en onderschat. Politieke 

partijen, geplaagd door voortgaand ledenverlies en 

verminderde inkomsten, horen pleiten voor de invoering van 

referenda en zelfs van een complete 'teledemocratie', waarmee 

hun bestaansrecht vrijwel vervalt. Voorstellen tot bezinning 

op het Nederlands-eigene botsen op Europees 

eenwordingsstreven. Als in een bescheiden maar goed

doordachte studie wordt gesproken van de 'verplaatsing van 

de politiek'- naar allerlei instanties buiten het Haagse circuit

dan is dat voor diverse commentators niet precies of niet 

radicaal genoeg2 Sommige waarnemers blijven spreken van 

een 'tweedeling' van de maatschappij, anderen noemen het 

een mythe. Wie het hier ontworpen beeld overdreven 

pessimistisch vindt- het is overigens niet meer dan een wilde 

greep -, moet nog eens de serie bijdragen nalezen die deze 

zomer in de Volkskrant verscheen onder de titel 'Het 

onbehagen in de politiek'. Alleen over dat onbehagen was 

men het eens. 

Op een abstracter niveau bewegen .zich degenen die 

grotere samenhangen zoeken en met oude dan wel nieuwe 

politiek-filosofische noties in de weer zijn: burgerschap, 

gemeenschap, publieke deugden, communitarisme en 

republikanisme. Er is over deze materie in korte tijd een 

hele literatuur ontstaan, zeer belangwekkend vaak maar 

vrijwel uitsluitend circulerend in een kleine kring van 

specialisten. De relatie met de dagelijkse politiek is zo 

mogelijk nog geringer dan bij de vele dagblad- en week

bladcommentaren. Te vrezen valt dat de gemiddelde 

politicus en politiek geïnteresseerde, indien hij zich al in deze 
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bespiegelingen wenst te verdiepen en de portee ervan 

begrijpt, na lezing de oude Faust zal bijvallen: 'Die Botschaft 

hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.' 

DE POLITIEK IN HET DEFENSIEF 

Het behoeft geen betoog dat de discussies en de daarin 

geponeerde ideeën en voorstellen vaak tot verheldering van 

de problematiek bijdragen en dat niemand uiteraard bezwaar 

kan hebben tegen pogingen tot versterking en vernieuwing 

van ons democratisch bestel. Sociologisch gezien laat de 

benadering van de problematiek echter niet zelden te wensen 

over.3 

In de eerste plaats zijn vele ontwikkelde gedachten te 

'bedacht'. Ze komen voort uit oprechte zorg over de situatie 

en ze zijn intelligent en logisch uitgewerkt, maar ze zweven 

niettemin boven de politieke en maatschappelijke realiteit, 

zeker voorzover ze - wat niet zelden het geval is - een sterk 

normatieve inslag vertonen. Het zijn uitingen van 

academisme. 

Daarbij sluit een tweede bezwaar aan: men gelooft (nog 

steeds) dat politieke ideeën de samenleving sturen, terwijl 

het realistischer zou zijn te veronderstellen dat dergelijke 

ideeën - niet toevallig 'ideologieën' genoemd - die 

werkelijkheid weerspiegelen en op zijn best, in wisselwerking 

met de werkelijkheid, invloed kunnen uitoefenen. Politieke 

groeperingen plegen te ontstaan rond een materieel of 

levensbeschouwelijk belang en zoeken vervolgens een 

ideologische legitimering. Het is vergeefse moeite de 

omgekeerde weg te volgen en te menen dat het formuleren 

van een politieke filosofie tot politieke mobilisatie zal leiden. 

Ten derde sluiten de meeste commentatoren en critici 

zich te zeer op in het politieke segment van de werkelijkheid. 

De blik is naar binnen gericht, in de veronderstelling dat 

politieke problemen voortkomen uit politieke omstan

digheden en dus met politieke middelen moeten worden 

opgelost. Het zou beter zijn zich af te vragen of de malaise 

waarin de politiek momenteel verkeert, niet primair het 

gevolg is van niet-politieke ontwikkelingen. Wie de autonomie 

van het politieke overschat, is bezig met pogingen zich aan 

de eigen haren uit het moeras te trekken, een kunststuk dat 

tot nog toe alleen baron Von Münchhausen is gelukt. 

Concluderend: indien het juist is dat de politiek 

momenteel in verwarring of zelfs in een crisis verkeert, dan 

zullen we daarop alleen vat krijgen door de maatschappelijke 

omgeving van de politiek nader te onderzoeken. 

Liberaal Reveil 
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Natuurlijk is daarmee al een begin gemaakt. 

Waarnemers die bij hun analyse de maatschappelijke 

constellatie en ontwikkeling tot uitgangspunt nemen, stellen 

vast dat in de laatste tijd 'de politiek' door 'de economie' in 

de verdediging is gedrongen. Het wordt op allerlei manieren 

verwoord en aan de hand van allerlei voorbeelden 

verduidelijkt. Het liberalisme heeft definitief gezegevierd en 

dus wordt naar een 'minimale staat' gestreefd. Het socialisme 

is failliet en biedt bij de onttakeling van de staat geen 

tegenstand. De verzorgingsstaat is topzwaar geworden en 

inefficiënt gebleken zodat de slinger terugzwaait naar de 

markt. De staat is in opspraak gekomen en ziet zich nu 

verplicht bevoegdheden af te staan (deregulering) en diensten 

af te stoten (privatisering). De commercie en het com

merciële denken dringen door in de overheidssector en in 

instituties en gebieden die er voorheen redelijk vrij van waren, 

zoals het onderwijs, de wetenschapsbeoefening, de sport 

en de media. 

Kortom: hoewel nog steeds gesproken wordt van het 

primaat van de politiek, is het de economie die de eerste 

plaats in ons maatschappelijk bestel bezet: en terwijl 

gedurende lange tijd de staat in de economische sfeer wist 

door te dringen, penetreert momenteel het economisch 

motief in het domein van de overheid. Nóg korter: de 

politisering van de economie is omgeslagen in economisering 

van de politiek. 

Hoewel de gang van zaken hiermee wel erg schematisch 

en eenzijdig wordt getypeerd, valt het niet te ontkennen dat 

de markt opdringt en de staat terugtreedt. Naar onze mening 

biedt deze aflossing van de wacht een verklaring - niet de 

enige, maar een belangrijke - voor de boven gesignaleerde 

malaise in de politiek. De overheid, de politieke partijen en 

de publieke instituties lijden aan status- en functieverlies en 

raken hun autonomie gedeeltelijk kwijt. Ze staan bloot aan 

invloeden waartegen ze vaak weinig verweer hebben: ze 

worden beoordeeld aan de hand van maatstaven die ze niet 

zelf hebben gekozen. Om het wat toegespitst te formuleren: 

ze worden gedwongen hun bestaanswijze, soms zelfs hun 

bestaansrecht te legitimeren. 

Een goed voorbeeld biedt het werkgelegenheidsbeleid. 

Hoewel het zittende kabinet met de leuze 'werk. werk en 

nog eens werk' aan de slag is gegaan, weet iederen dat de 

bestrijding van de werkloosheid geen politieke topprioriteit 

heeft. Dat is niet een kwestie van motieven en zelfs niet van 

middelen, maar het is de logische consequentie van de 
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algemeen aanvaarde stelling dat het heil ook hier van 'de 

markt' moet komen: en dat, zelfs als de markt faalt, de 

overheid terughoudend dient te blijven. 

Het voorbeeld werkt verhelderend voor wie zich 

herinnert dat de massale werkloosheid die in de jaren dertig 

slechts betrekkelijk kort bestond, voldoende indruk maakte 

om het destijds algemeen aangehangen geloof in de markt 

fundamenteel aan te tasten. Sociaal-economische ordening 

en overheidsinterventie kregen de wind in de zeilen en 

drukten hun stempel op decennia van na-oorlogse politiek. 

Het contrast met het heden is ook daarom zo scherp omdat 

de huidige werkloosheid, voor het eerst in de moderne 

geschiedenis, niet conjunctureel is - dus noodzakelijkerwijs 

voorbijgaand - maar structureel, dat wil zeggen, vooralsnog 

onoplosbaar. Toch neemt de overheid het heft niet in handen, 

laat de vakbeweging het afvveten en tonen de burgers geen 

bijzondere ongerustheid. 

De vraag die uit deze vergelijking voortvloeit, luidt 

waarom was massale werkloosheid vroeger een centraal 

politiek vraagstuk en is zij thans een marginale kwestie? De 

vraag is te veralgemenen: waarom was de economie meer 

dan een eeuw een zaak van politieke bemoeienis en is zij 

dat thans in veel mindere mate? En: waardoor ontstonden 

er destijds rond de economische bedrijvigheid politiek

radicale programma's en bewegingen, militante vakbonden 

en een uitgebreide sociale wet- en regelgeving, alles gesteund 

door de meerderheid van de bevolking, en waardoor is van 

dat alles thans niets te bespeuren, moet er eerder worden 

gesproken van een terugtocht op alle politieke fronten? 

Het is waar dat er sociaal-politiek inmiddels zeer veel is 

bereikt. Ondanks alle recente ingrepen in het stelsel van 

sociale zekerheid is de burger vandaag de dag oneindig beter 

beveiligd tegen de diverse bestaansrisico's dan zijn voorganger 

honderd jaar geleden. Het welvaartspeil is sindsdien zodanig 

gestegen dat we thans in grote meerderheid tot de 

middenklasse behoren en van echte armoede nauwelijks 

meer kan worden gesproken. Het valt niet te verbazen dat 

het stelsel van de markteconomie die dit resultaat heeft 

weten te bewerkstelligen, ook voor de toekomst het 

vertrouwen van de bevolking geniet. 

Toch blijft het merkwaardig dat men zich zonder morren 

neerlegt bij de onverminderd zeer hoge werkloosheid en 

de van tijd tot tijd plaatsvindende massa-ontslagen: dat de 

geleidelijke 'flexibilisering' van de werknemer- dat wil zeggen: 

de afbouw van moeizaam verworven sociale rechten - zonder 
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verzet voortgaat; dat, tenslotte, nieuwe maatschappelijke 

problemen, zoals het bevolkings- en het milieuvraagstuk en 

de moeilijkheden rond de multiculturele samenleving, wel 

ruimschoots aandacht krijgen, maar niet tot politieke 

groepsvorming en ideologische standpuntbepaling leiden. 

Hoe zelfbewust en geïnformeerd de gemiddelde burger ook 

is, in politicis laat hij het op al deze punten in feite afweten. 

Daarom dienen we toch terug te keren naar de boven 

gestelde vraag, waarom de politiek voorheen met zoveel 

verve het initiatief nam en thans zo opvallend defensief 

opereert. Getrouw aan ons uitgangspunt zullen we ons 

beperken tot een vergelijking van de relatie tussen economie 

en politiek voorheen en thans. 

JNDUSTRIALISME EN ARBEID 

Om breed in te zetten: de vorige eeuw was de eeuw van de 

industrie. De grootscheepse toepassing van machines bij de 

productie van goederen en de aanwending van nieuwe 

energiebronnen, met name stoom, garandeerde en 

productiviteitsstijging zoals de wereld niet eerder had gezien. 

Het economisch succes bezorgde de nieuwe klasse van 

ondernemers niet alleen rijkdom en prestige, maar ook een 

buitengewoon grote vrijheid van handelen. De staat kwam 

alleen in actie voor zover hij de bloei van het industrialisme 

kon bevorderen, bijvoorbeeld door het scheppen van een 

moderne infrastructuur (spoorwegen, havens, telegrafie) en 

het bevorderen van vakbekwaamheid door onderwijs. 

De industriële productiewijze creëerde echter een 

nieuw probleem door massale recrutering en ruimtelijke 

concentratie van handarbeiders. Het werd spoedig duidelijk 

dat deze klasse de bron kon worden van ernstige maat

schappelijke onrust. Men ging allerwegen spreken van het 

proletarische of arbeidersvraagstuk, danwel met een 

verhullende Nederlandse term van de 'sociale quaestie'. 

Bezorgde burgers, verlichte fabrikanten, liberale politici en 

arbeidersleiders, maar ook staten en kerkgenootschappen 

kwamen er allengs toe dit vraagstuk bovenaan op hun agenda 

te zetten. Het gevolg was een koortsachtige politieke en 

maatschappelijke activiteit, die uitwaaiert in een onover

zienbaar aantal ideologische interpretaties en institutionele 

initiatieven, met name een breedvertakte socialistische 

beweging en uiteenlopende sociaal-politieke interventies van 

de overheid. 

Twee dingen vallen op.4 Allereerst blijft het geloof in 

het belang van productiviteit onaangetast. Zelfs de radicaalste 
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marxisten, die het kapitalistisch beheer van de 

productiemiddelen langs revolutionaire weg ongedaan willen 

maken, zijn voorstanders van verdere industriële concentratie 

en dynamiek. Ze richten zich niet tegen het industrialisme 

maar tegen het kapitalisme, dus tegen de specifieke 

eigendomsverhoudingen. 

In de tweede plaats krijgt de figuur van de industrie

arbeider een centrale plaats in het politieke en sociale denken. 

De socialisten gaan het verst door de arbeidersklasse, eerste 

belanghebbende bij de ondergang van het kapitalisme, te 

betitelen als de enige productieve klasse, maar andere 

politieke bewegingen en vele overheden beschouwen deze 

klasse in ieder geval als een maatschappelijke factor van de 

eerste orde waar geen politicus omheen kan. 

Zo voert de industriële productiewijze ertoe dat, met 

een woord van Huizinga, heel Europa het werkpak aantrekt5 

Arbeid, ooit bijbels gelegitimeerd, wordt tot een 

maatschappelijke plicht. Het socialisme overtreft de hoge 

burgerlijke waardering van de arbeid door hem te 

karakteriseren als de ultieme zelfexpressie van de mens. Het 

sovjet-communisme zal tenslotte een ware arbeidersstaat 

scheppen, met een arbeidscultus die de hele samenleving 

doortrekt en met een publieke moraal waarin luiheid de 

trekken van staatsvijandigheid krijgt.6 

Het is dan ook rond noties als productiviteit en arbeid 

dat de politieke strijd in de industriële maatschappij zich 

ontplooit.Arbeidsconfiicten worden ernstig genomen omdat 

ze gemakkelijk tot politieke conflicten kunnen uitgroeien. De 

onvermijdelijke spanningen tussen arbeid en kapitaal dwingen 

de overheid tot meer of minder ingrijpende interventies, 

ideologisch zeer uiteenlopend gewaardeerd: de staat die door 

de socialisten als bondgenoot wordt begroet, wordt door 

liberalen en ondernemers gewantrouwd als fócheux troisième. 

In het interbellum komt het industrialisme tot volledige 

rijpheid. Overal in de ontwikkelde landen ontstaat een bestel 

dat is opgebouwd uit politieke en economische massa

organisaties, zij het dat het regime kan variëren van een 

democratische waarborgstaat via een autoritair

corporatistische tot een staatssocialistische dan wel 

communistische staat. Bij alle verschillen bestaat de 

overeenkomst hierin dat de overheiq zich gedwongen ziet 

zich met de vormgeving en ontwikkeling van de sociaal

economische orde te bemoeien. Hoogste burgerplicht is 

geregelde arbeid, hoogste doel is volledige werkgelegenheid. 
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COMMERCIALISME EN CONSUMPTIE 

Winston Churchill moet eens hebben gezegd dat de 

overgang van een vredes- naar een oorlogseconomie het 

eerste jaar niets oplevert, het tweede jaar weinig maar het 

derde jaar alles wat je wilt. Met een variant zou men kunnen 

stellen dat het industriële systeem aanvankelijk moeizaam 

functioneerde maar na verloop van tijd tot iedere denkbare 

graad van productiviteit was op te voeren. 

Inderdaad wordt beweerd dat productie momenteel 

niet meer het eerste probleem vormt maar afzet. Het 

zwaartepunt van de aandacht van de ondernemer heeft zich 

in veel gevallen verplaatst van de fabricage naar de bewerking 

van de markt, van de technische afdeling naar marketing en 

verkoop. Indien in een onderneming afzonderlijke productie

en distributie-eenheden bestaan, dan verschuift het initiatief 

zich naar de laatste.7 

Op macroniveau is deze ontwikkeling nog duidelijker 

waar te nemen. De slinkende industriële werkgelegenheid 

en de groeiende bezetting van de dienstverleningssector 

wordt al tientallen jaren statistisch geregistreerd. Het proces 

is voor iedereen zichtbaar: industriesteden bestaan nauwelijks 

meer terwijl op de bedrijventerreinen - let op de benaming 

- die nabij iedere grotere gemeente worden aangetroffen, 

schoorstenen zeldzaam zijn geworden. 

Hoewel het contrast niet moet worden overdreven, 

lijkt het verdedigbaar te spreken van een overgang van 

industrialisme naar commercial isme. De algemeen gehuldigde 

stelling dat 'de markt' momenteel het primaat toevalt, dient 

daarom letterlijk te worden genomen: niet de 'economie' 

maar de 'markteconomie' is het dominante systeem 

geworden. 

In de jaren zestig werd de omslag, in Amerika al eerder 

opgemerkt, ook in Europa gesignaleerd. Aan de ene kant 

reageerde het bedrijfsleven op de klemmende 

afzetproblematiek met het ontwikkelen van een specifieke 

marketing-filosofie en -techniek8; aan de andere kant kreeg 

men oog voor het gedrag van de consument, meer dan 

voorheen financieel draagkrachtig en beschikkend overvrije 

tijd en daarbij geconfronteerd met een overvloed aan 

verbruiksartikelen.9 

Sindsdien spreken we van massaconsumptie, 

kenmerkend voor onze consumptiemaatschappij. We zien 

het om ons heen en we horen er dagelijks ove~ Enkele 

berichten uit de pers willekeurig gekozen:'Babybranche groeit 

als kool: baby's zijn een economische doelgroep geworden'; 
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'Elke week een label over de kop: de nieuwe popmuziek 

dreigt in rijkdom te stikken'; 'Verkoop draagbare telefoons 

groeit razendsnel'; 'EZ wil snel massa-gebruik van Internet'; 

'De verwoesting van de hoogste berg van Afrika: 

Tienduizenden toeristen beklimmen jaarlijks de Kilimanjaro 

in Tanzania'; Vermeer-tentoonstelling is big business'. 10 

Het contrast met het vroegere industrialisme is 

opvallend .Voor de industriële ondernemer was de arbeider 

niet meer dan een producent, voor de huidige is hij vooral 

interessant als consument. De oude puriteinse deugden die 

hem tot een harde en ijverige werker maakten, zijn nog 

maar van betrekkelijke waarde .Thans zijn 'spilziek gedrag' en 

'leven op krediet' deugden geworden. 11 

De werknemer zelf heeft zijn aandachtsgebieden 

eveneens verlegd. Natuurlijk is werk voor velen nog steeds 

belangrijk als levensvervulling, maar vrije tijd en consumptieve 

mogelijkheden zijn hevig concurrerend. Alleen al het veel 

hogere inkomen dat nu wordt verdiend, drijft de werker de 

consumentenmarkt op. Daar beleeft hij de vrijheid die hij in 

de arbeidssituatie mist; daar kan hij de vele vrije tijd besteden 

die hem is toegevallen. 

Massa-consumptie, zo heeft de Engels-Poolse socioloog 

Zygmunt Bauman in een scherpzinnig essay opgemerkt, 

garandeert bovendien culturele en sociale variëteit. De 

pessimistische profeten van een generatie geleden, die een 

naargeestige 'massa-cultuur' zagen ontstaan, hebben ongelijk 

gekregen in die zin dat de productie van massa

consumptieartikelen alleen mogelijk is indien er bij 

voortduring noviteiten worden aangeboden: 'the market 

thrives on variety'. 12 Daarin ligt trouwens nog een ander 

verschil met de massaliteit van het industrialisme, dat zich 

noodgedwongen richtte op rigoureuze standaardisatie van 

zowel product als producent. De grauwe arbeidersmassa 

van voorheen is een bont consumentenpubliek geworden. 

Tenslotte: in het industrialisme was repressie nodig -

dwang en discipline- om de gestelde doeleinden te bereiken. 

In de consumptiemaatschappij kan doorgaans volstaan 

worden met wat Pierre Bourdieu heeft genoemd 'verleiding'. 

De consument wordt dag aan dag blootgesteld aan een waar 

bombardement van verlokkingen, die hem het gevoel geven 

dat hij eigenlijk verplicht is geld uit te geven. Het gold vroeger 

voor werken, thans vooral voor consumeren: 'spending is a 

duty'. 13 Het oude adagium: 'wie niet werkt, zal niet eten' is 

momenteel aangevuld met een nieuw gebod: 'wie niet 

uitgeeft, kan niet meekomen'. 



CONSEQUENTIES VOOR DE POLITIEK 

Langs een historische omweg komen we nu terug bij de 

huidige malaise in de politiek, waar het ons om begonnen 

was. Dat de economie zich op de eerste plaats heeft weten 

te vestigen en de politiek naar de tweede heeft gedrongen, 

is voor iedereen voldoende duidelijk. Wij waren op zoek 

naar een verklaring. 

Wij menen dat de komst van de consumptie

maatschappij een deel van de verklaring kan geven. De 

interacties in de consumptieve sfeer dietezamen een sociaal

pacificerende capaciteit bezitten waaraan geen politiek 

systeem kan tippen. Daarom staat de politiek terzijde. De 

radicale kritiek in de jaren zeventig, van het speels

anarchistische Provo tot de hoogst-serieuze 'economie van 

het genoeg', heeft de massa van de bevolking nooit geraakt 

en is door geen van de grote partijen overgenomen. Het 

zijn incidenten gebleken. 

politieke ideologieën van het industriële tijdperk zijn We hebben niet méér willen doen dan een gedachte 

momenteel vervangen door de ideologie van het uitwerken die hier en daar in de literatuur opduikt, maar 

consumentisme: de rechtvaardiging van consumptief gedrag nog te weinig systematisch aandacht heeft gekregen.14 Het 

als zijnde persoonlijk bevredigend, sociaal vanzelfsprekend 

en economisch noodzakelijk. Het is dit consumentisme dat 

verklaarbaar maakt dat degradatie van de positie in het 

arbeidsbestel te verdragen is, omdat de vrije tijd en de 

consumptieve bestedingsruimte voldoende compensatie 

bieden; dat werkloosheid niet als een ramp geldt zolang het 

consumptief vermogen van de betrokkenen op een redelijk 

peil blijft; dat bevordering van de werkgelegenheid op de 

politieke agenda gehandhaafd blijft maar verbetering van de 

koopkracht prioriteit geniet; en tenslotte, dat het idee van 

een basisinkomen voor iedereen het meest logische sociaal

politieke voorstel is dat men kan bedenken in een 

samenleving die in consumentisme gelooft. 

De politieke agenda is door het consumentisme echter 

niet alleen gewijzigd, maar ook gedevalueerd. Kenmerkend 

voor de consumptiemaatschappij is de nauwe relatie tussen 

de vertegenwoordigers van de markteconomie en de 

individuele consument. Hij wordt direct en persoonlijk 

benaderd zonder tussenkomst en hij wordt aangemoedigd, 

evenzeer persoonlijk, tot bestedingsinitiatieven over te gaan. 

Hoewel de consument wordt gemanipuleerd, voelt hij 

zich vrij. Hij beklaagt zich niet en is nauwelijks organiseerbaar 

tenzij in consumentenorganisaties, die echter met de 

betekenis van de werknemersorganisaties niet vergelijkbaar 

zijn, qua solidariteit niet en qua maatschappelijke macht 

evenmin. De consumptiemaatschappij kent bijgevolg geen 

klasse-achtige, collectieve tegenstellingen en mist de 

maatschappelijke conflictstof die politieke partijen in beweging 

kan brengen en de overheid tot interventie dwingt. 

Kortom: de integratie van de samenleving berust niet 

als voorheen op een 'contract' tussen organisaties van kapitaal 

en arbeid, met de overheid als een garant met 

eindverantwoordelijkheid, maar op miljoenenvoudige 
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ging ons slechts om een feitelijk relaas, niet om oordelen, 

nog minder om het zoeken naar remedies. 

Wie dit laatste overweegt en wil nagaan op welke wijze 

de politiek of de overheid het initiatief zou kunnen hernemen, 

moet wel beseffen dat de zogeheten verzorgingsstaat, niet 

door externe invloeden maar door een interne logica, het 

consumentisme bij de burger in hoge mate heeft helpen 

bevorderen, zij het dat hier niet van consumenten maar van 

cliënten wordt gesproken, driftig opererend op 'de markt 

van welzijn en geluk'. 15Van tegengestelde richtingen komend 

zijn economisch consumentisme en politiek cliëntelisme een 

curieus monsterverbond aangegaan. But that is another story. 
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H A N S KRIBB E , ]OSHUA L I V ESTRO 

In de discussie over de betekenis van vrijheid wordt vaak een In de huidige bezinning op de grondslagen, de werking 

onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve vrijheid. en de toekomst van de liberale democratie wordt het 

Geen van beide begrippen biedt echter voldoende aan- liberalisme dus niet zozeer met een ideologische vijand 

knopingspunten voor het formuleren van een liberale moraal. geconfronteerd als wel met zichzelf. Bij gebrek aan een 

Wenselijk is dan ook de introductie van een derde, een geloofwaardig alternatief staat tegenwoordig een aantal 

conservatief-liberaal, vrijheidsbegrip. interne contradicties van het liberalisme centraal. Deze 

interne contradicties zijn van fundamenteel belang. Het mag 

I NLEIDING 

De ondergang van het communisme als politiek regime en 

politieke theorie heeft in het liberale Westen geleid tot een 

nogal dubbelzinnige reactie. De liberale democratie was nog 

niet uitgeroepen tot overwinnaar van de Koude Oorlog of 

het westerse politieke zelfbewustzijn werd getroffen door 

twijfel en onzekerheid. Reeds voordat het feest op gang was 

immers verwacht worden dat zij in een liberaal democratisch 

'wereldsysteem' optimaal voelbaar zijn. Hierin schuilt ook 

de waarde van een academisch debat over liberalisme en 

democratie. Een dergelijk debat kan echter alleen vruchtbaar 

verlopen onder de assumptie dat de liberale democratie 

geenszins het perfecte politieke equilibrium is, maar veeleer 

- zoals Churchill meende - het 'minst problematische' regime. 

gekomen, sloeg de kater toe. Het is opmerkelijk dat het Dit besef spoort ons aan niet op de lauweren te rusten, 

tijdperk van de Koude Oorlog tegenwoordig vaak wordt maar te zoeken naar nieuwe uitdagingen voor het liberalisme 

herinnerd als een periode van stabiliteit en politieke orde. en deze uitdagingen te overwinnen. 

De totalitaire communistische ideologie kon ook in ons land In dit essay zullen we ingegaan op een vraagstuk dat 

rekenen op talloze aanhangers en er was, zo wist een ieder. naar onze mening momenteel een van de belangrijkste 

slechts een luttel half uur voor nodig om de wereld te uitdagingen is voor ons liberaal-democratische staatsbestel 

vernietigen in een nucleaire oorlog. Maar dit gegeven 

resulteerde paradoxaal genoeg niet in scepsis, maar juist in 

een zelfbewuste ideologische vastberadenheid. Een 

vastberadenheid die er nu niet meer lijkt te zijn. De tijd dat 

de westerse gelederen gesloten bleven dank zij de 

aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand is voorbij. 

De teloorgang van het communisme heeft de blik naar binnen 

doen richten. En zoals de meesten van ons weten is oprechte 

introspectie meestal niet pijnloos. 
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en het liberalisme. Deze uitdaging wordt gevormd door de 

toenemende erodering van traditionele waarden en 

bindkaders, die in onze maatschappij plaats lijkt te vinden. 

COMMUN I TARISME 

Het is in de politieke theorie inmiddels een klassieke these 

dat de hedendaagse samenleving het niet kan stellen zonder 

bindkaders of een zeker gemeenschapsbesef. De Ameri

kaanse politicoloog Robert Putnam spreekt in dit verband 
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van sociaal kapitaal. In een geruchtmakend artikel 1 stelt 

Putnam dat de Verenigde Staten tegenwoordig een schrijnend 

tekort aan sociaal kapitaal kennenTerwijl men vroeger allerlei 

activiteiten in gezamenlijk verband ondernam en de 

samenleving een bruisend verenigingsleven kende, is men 

tegenwoordig vooral op zichzelf (en de overheid) aan

gewezen. Met deze teloorgang van sociaal kapitaal dreigt de 

maatschappij in de problemen te komen. Bij burgers, beroofd 

van gemeenschapszin, hart voor de publieke zaak of nationale 

identiteit, zou de prikkel ontbreken om actief te participeren 

in democratische besluitvorming. Calculerend of zelfs 

crimineel gedrag krijgt de overhand, publieke moraal en 

solidariteit brokkelen af, waardoor uiteindelijk de fun

damenten onder rechtsstaat, democratie en verzorgingsstaat 

dreigen weg te vallen. Men zou deze these kunnen schrijven 

als gemeenschapsdenken of communitarisme. 

Het lijkt er inmiddels op alsof dit gemeenschapsdenken 

een nieuw alternatief biedt voor het liberalisme. De kern 

van de kritiek van de gemeenschapsdenkers is, in de eerste 

plaats, dat het liberalisme met zijn individualistische 

uitgangspunt heeft geleid tot de ontbinding en verwaarlozing 

van gemeenschapsverbanden. Het liberalisme zou miskennen 

dat deze verbanden wezenlijk zijn voor het voortbestaan 

van onze moderne maatschappij. In de tweede plaats zou 

het liberalisme - onder het hedonistische motto 'doe maar 

gewoon wat je lekker vindt' - verantwoordelijk zijn voor de 

afbrokkeling van de publieke moraal, bepaalde 

fatsoensnormen, een degelijk arbeidsethos en een zekere 

plichtsbetrachting. Hieronder zullen we vooral op dit punt 

dieper ingaan. 

Opvallend is dat deze communitaristische kritiek eigenlijk 

niet uit het kamp der progressieven afstamt. Overgewaaid 

uit de VS ligt haar oorsprong veeleer in conservatieve hoek. 

Ook in Nederland krijgt het gemeenschapsdenken steun 

vanuit die hoek. Met name in de figuur van Hirsch Ballin 

heeft het CDA zijn verwantschap aangetoond met het 

communitarisme. Dat laat onverlet dat ook sociaal

democraten als Paul Kalma,Jos de Beusen Paul Scheffer het 

gemeenschapsdenken gebruiken om hun oude progressieve 

idealen te reanimeren. In een berucht geworden artikel2 

betoogt Scheffer dat ons 'nationaal geestesmerk', dat volgens 

hem niet minder omvat dan tolerantie, consensus en 

egalitarisme, wordt bedreigd door hedendaagse 

'Vaterlandslose Gesellen' die van mening zijn dat ons land 

zich moet aanpassen aan de internationale geest van de 24-

uurs economie.Tegenover dit laatste standpunt dient volgens 

Scheffer te worden gesteld dat de democratie een stelsel 

van minima mora/ia nodig heeft dat het niet kan stellen zonder 

een herinnering aan de gezamenlijke lotsverbondenheid. Dat 

een dergelijke standpunt wordt verdedigd door sociaal 

democraten, is gezien de huidige populariteit van het 

gemeenschapsdenken minder verwonderlijk dan het lijkt. 

DE UITDAGING VOOR HET 

LIBERALISME 

Aan de hand van het gemeenschapsdenken lijken dus zowel 

christen- als sociaal-democraten zich een nieuw ideologisch 

elan te willen verschaffen. Daarmee is het liberalisme aan 

zet. Wil het liberalisme de uitdaging van het gemeen

schapsdenken aangaan, dan is er een aantal fundamentele 

vragen dat het van een antwoord moet trachten te voorzien. 

In dit essay zullen we ons toespitsen op de volgende twee: 

Kan een maatschappij functioneren zonder een 

richtinggevende opvatting van het goede of. met andere 

woorden, kan de maatschappij zonder een publieke moraal? 

11. Zo nee, kan het liberalisme tot een inhoudelijke invulling 

komen van het goede? Is het met andere woorden mogelijk 

om een liberale moraal of liberale deugden en plichten te 

formuleren? 

Over de eerste vraag willen we hier kort zijn. Paul Schelfers 

opvatting dat elke samenleving een stelsel van minima morolia 

nodig heeft is, dunkt ons, niet ver van de waarheid verwijderd. 

Waarom hebben we een dergelijke publieke notie van moraal 

nodig? Er zijn hier ten minste twee redenen voor te geven. 

SOCIALE DILEMMA'S 

In de eerste plaats is het een illusie om te denken dat de 

overheid in staat is te voorzien in bepaalde cruciale (semi-) 

collectieve goederen (de openbare orde, de verkeers

veiligheid, het sociaal vangnet, een schoon milieu, etc.) alleen 

met behulp van de wet en andere beleidsinstrumenten. Men 

kan sanctioneren en prikkelen wat men wil, maar ons land 

kent zo veel regels en voorschriften dat de controle op en 

stimulering van de naleving hiervan noodzakelijkerwijs 

beperkt is. De afgelopen decennia hebben ons in ieder geval 

geleerd dat het buitengewoon moeilijk is om uitkerings-, 

subsidie- en belastingfraude aan het licht te brengen en 



succesvol te bestrijden. Om over het Kijk- en Luistergeld 

nog maar te zwijgen. Indien de burger dus niet en masse uit 

eigen beweging of uit een moreel plichtsbesefzijn batterijen 

naar de chemokar brengt of het belastbare inkomen eerlijk 

opgeeft bij de belastingdienst, dan staat de overheid 

grotendeels machteloos. Indien steeds minder mensen bereid 

zijn om betaalde arbeid te verrichten of zich niet geroepen 

voelen hun steentje bij te dragen, dan valt ook het fundament 

onder onze verzorgingsstaat weg. 

Men spreekt in dit verband wel van sociale dilemma's. 

Deze dilemma's ontstaan als individuen ongehinderd kunnen 

profiteren van bepaalde sociaal wenselijke goederen zonder 

dat zij daar een eigen bijdrage aan behoeven te leveren. Zo 

kan men, om maar een klassiek voorbeeld te noemen, 

profiteren van een schoon milieu zonder zelf de moeite te 

nemen het eigen afval te scheiden. Het is op deze wijze 

mogelijk te genieten van de lusten zonder de lasten te dragen. 

Op dat moment opent zich het perspectief van de free rider. 

Waarom zou U een kaartje kopen als U gratis mee kan 

rijden met de door de samenleving betaalde trein? Dergelijke 

sociale dilemma's zijn bijzonder lastig te bestrijden door de 

overheid en kunnen er de oorzaak van zijn dat bepaalde 

wenselijke goederen niet tot stand kunnen worden gebracht. 

Sociale dilemma's worden dus best helemaal vermeden in 

een samenleving waarin het merendeel van alle burgers 

beseft wat sociale verantwoordelijkheid is. 

TUSSEN PATERNALISME EN 

CONSUMENTISME 

Er is evenwel nog een tweede goede reden waarom een 

bepaalde publieke opvatting van het goede of, zo men wil, 

de moraal noodzakelijk is. Weliswaar is het marktbeginsel 

voor het liberalisme een fundamenteel uitgangspunt maar 

dat neemt niet weg dat er bepaalde beperkingen aan zijn 

verbonden. De belangrijkste beperking van de markt is dat 

haar rationaliteit in essentie slechts instrumenteel is. Dat wil 

zeggen dat efficiency op de markt de enige maatstaf is.Vraag 

en aanbod moeten in evenwicht zijn zodat optimaal aan de 

preferenties van de actoren wordt voldaan. Het gaat, in 

economen-termen, om het zogenaamde Pareto-optimum. 

Wat op de markt echter ontbreekt, is een maatstaf aan de 

hand waarvan bepaalde preferenties gewaardeerd kunnen 

worden. Zo'n maatstaf is volgens ons noodzakelijk en, ge

tuige bijvoorbeeld het door de jaren heen gevoerde 'ont

moedigingsbeleid' van de Nederlandse overheid inzake 
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alcohol, drugs en tabak, is dit ook de mening van de meeste 

politieke partijen. Waarom? 

Er is in de eerste plaats een aantal goederen of zaken 

dat in beginsel verheven dient te zijn boven de marktwetten 

van vraag en aanbod. Meestal heeft men het over merit of 

demerit goods. Kenmerk van deze goederen is dat zij naast 

een ruilwaarde ook een intrinsieke waarde bezitten. Op de 

arbeidsmarkt bijvoorbeeld is de 'ruilwaarde' van een 

afgestudeerd politiek filosoof natuurlijk vrij beperkt. Maar 

wil dat nu ook onmiddellijk zeggen dat politiek-filosofische 

kennis precies even weinig waard is? De overheid zou er 

voor kunnen kiezen (en doet dat in de praktijk ook 

regelmatig) om bepaalde intrinsiek waardevolle goederen 

die bovendien slechts een beperkte ruilwaarde bezitten, in 

bescherming te nemen. 

De in wezen door de politiek te beantwoorden vraag 

is natuurlijk om welke zaken het hier dient te gaan. Men zou 

kunnen denken aan een bepaald cultuurgoed dat 

bescherming verdient. Het is bijvoorbeeld bekend dat de 

marktwerking kan leiden tot een zekere uniformering en 

vervlakking van het cu lturele aanbod. Het is bovendien de 

vraag of de markt kan zorgen voor deugdelijke 

informatiekanalen. Een ieder die enige tijd in de VS heeft 

doorgebracht, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de 

media daar lijden aan enige kwaliteitsarmoede. De kijkcijfers 

lijken doorslaggevend en dat betekent soms dat spanning en 

sensatie de voorkeur krijgen boven inhoudelijke kwaliteit. 

Zonder nu in een intellectueel snobisme te willen vervallen, 

lijkt het ons niet onbelangrijk dat er informatiekanalen zijn -

het klassieke voorbeeld is de BBC - die niet in markttermen 

worden beoordeeld. Dat neemt natuurlijk niet weg dat men 

kan twisten, wellicht zelfs moet twisten, over de vraag wat 

inhoudelijke kwaliteit is. Het is evenwel cruciaal dat men een 

dergelij ke onenigheid niet uit de weg gaat door haar te 

neutraliseren via het marktmechanisme. 

In de tweede plaats is er een nog principiëler punt dat 

het noodzakelijk maakt over sommige preferenties een 

oordeel te vellen. Het zal nu duidelijk zijn dat preferenties of 

doeleinden in de economie als gegeven worden aanvaard. 

Economische rationaliteit heeft betrekking op de middelen 

waarmee men zijn doel realiseert. Qe economie laat het 

vraagstuk van preferentievorming dus geheel buiten 

beschouwing. Dat is op zich uitstekend, maar politieke filosofie 

is een geheel andere discipline dan economie. De economie 

is in essentie een wetenschap die bestudeert hoe individuen 
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(het best) hun behoeften bevredigen. Politieke filosofie 

daarentegen bestudeert vrijheid en dan met name hoe vrijheid 

zich laat rijmen met sociale orde en politiek gezag. 3 

De politieke theorie kan zich, gegeven deze taakstelling, 

niet veroorloven het economisme tot uitgangspunt te nemen. 

Men dient zich op z'n minst te bezinnen op de vraag of 

individuen hun preferenties ook in vrijheid vormen. In een 

politieke theorie of in een samenleving waarin de economische 

rationaliteit van de markt wel tot het hoogste uitgangspunt 

wordt verheven, dreigt vrijheid te worden gereduceerd tot 

consumentisme en behoeftebevrediging. Elke preferentie is 

in beginsel in vrijheid gevormd. De zucht naar meer drugs 

van een verslaafde (om alweer een klassiek voorbeeld te 

noemen) kan niet worden afgekeurd en mag geen strobreed 

in de weg worden gelegd. De 'vrijheid' van de verslaafde is 

immers in het geding. Trekt men dit standpunt tot in zijn 

uiterste consequenties door, dan geldt in beginsel hetzelfde 

voor een psychiatrische patiënt die zich, in een uitbarsting 

van depressiviteit, voor de trein wil werpen. Een kind dat 

slechts snoep en patat wil eten en zijn tanden weigert te 

poetsen: hetzelfde laken een pak. 

De consequenties van een zuiver economisme zouden 

volgens ons dan ook catastrofaal zijn. Is het überhaupt wel 

mogelijk een samenleving voor te stellen waarin men zich 

niet fundamenteel bezint op preferentievorming of opvoeding? 

Een houdbare politieke theorie dient, met andere woorden, 

in ieder geval een standpunt te formuleren met betrekking 

tot de 'wilsvrijheid' of de 'wilsbekwaamheid' van het individu 

en zijn opvoeding daartoe. Hierover later meer. 

EEN LIBERALE MORAAL? 

In wat volgt zullen we ons concentreren op de tweede vraag 

die hierboven is geformuleerd. Is het mogelijk tot een liberale 

invulling van 'het goede' te komen of een liberale publieke 

moraal te formuleren? Laten we beginnen uiteen te zetten 

waarom het eigenlijk niet voor de hand ligt dat het liberalisme 

zich van deze taak kwijten kan. 

Het is in dit verband noodzakelijk een van de centrale 

concepten in ons denken aan een nadere analyse te 

onderwerpen. Het concept waar we op doelen is vrijheid. 

Over het belang van dit concept is over de volle breedte van 

het ideologisch spectrum consensus aanwezig. Hierdoor zou 

men gemakkelijk kunnen vergeten dat er achter deze façade 

van overeenstemming een veelheid van verschillende definities 

schuilgaat. Vrijheid is, zoals dat in de politieke filosofie heet. 
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een wezenlijk betwist begrip. Over de inhoud ervan is altijd 

debat en onenigheid. 

In een onder de titel Two concepts of liberty beroemd 

geworden lezing geeft de Engelse filosoofSir lsaiah Berlin een 

analyse van het filosofische debat over het begrip vrijheid. In 

deze analyse wordt de veelheid van vrijheidsbegrippen 

gereduceerd tot een tweedeling in positieve en negatieve 

vrijheid. Zonder overdrijven kan worden gesteld dat Berlins 

tweedeling een van de meest invloedrijke bijdragen is geweest 

aan het na-oorlogse liberalisme. Negatieve vrijheid heeft 

voornamelijk betrekking op de vraag hoe groot de sfeer kan 

zijn waarin het individu van inmenging van burt:enafkan worden 

gevrijwaard. Binnen die privésfeer mag het individu doen wat 

hij wil. De essentie van het positieve vrijheidsconcept kan 

worden samengevat in de term zelfontplooiingVrijheid heeft 

niet de bedoeling dat men zomaar wat doet. maar dat men 

zijn 'ware zelf' vindt en verwezenlijkt. 

Beide concepten vinden hun historische wortels in de 

Renaissance. In de achttiende en negentiende eeuw werden 

het negatieve en het positieve concept van vrijheid verder 

ontwikkeld in de geschriften van respectievelijk de Verlichters 

en de Romantici. De tijd waarin het moderne denken over 

vrijheid tot wasdom komt, breekt echter pas echt aan met 

het opmaken van de overlijdensakte van de Franse Revolutie. 

Wanneer de aanvankelijke begeestering daarvoor enigszins 

bezonken is, begint het grote debat over de idealen van de 

Franse revolutionairen. Dit negentiende-eeuwse debat vormt, 

zogezegd, de ideologische wieg van het hedendaagse denken 

over vrijheid. 

NEGATIEVE VRIJHEID 

Wanneer is er volgens de negatieve opvatting sprake van 

vrijheid? Een individu is vrij indien andere actoren (en vooral 

de staat) geen (onrechtmatige) belemmering opwerpen bij 

de verwezenlijking van zijn subjectieve preferenties. Het gaat 

erom dat het individu de ruimte krijgt om zijn behoeften te 

bevredigen. Men zou hier kunnen spreken van de privésfeer. 

Echter, over de behoefte zelf en haar achtergronden wordt 

niets gezegd. Deze conceptie van vrijheid wortelt, met andere 

woorden, geheel in de ongecensureerde wil van het individu. 

De wil van het individu is soeverein. Men is vrij indien men 

kan doen wat men wil. 

Niettemin moet vanuit deze subjectivistische notie van 

vrijheid een rechtsorde worden opgebouwd en onderbouwd. 

Ziedaar het meest fundamentele probleem van dit liberalisme. 
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De mens wordt vrij geboren, zo merkte Rousseau reeds op, 

en is alom geketend. Hoe kunnen de rechtsorde en het 

politieke gezag gelegitimeerd worden zonder een notie van 

moraal? Het antwoord is sinds Hobbes' contract-theorie 

eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. De rechtsorde en het gezag 

stoelen op vrijwilligheid en rationaliteit. 

Op deze fundamenten wordt de liberaal-democratische 

staatsopvatting geconstrueerd. Centraal kenmerk van deze 

staatsopvatting is het proceduralisme. De staat schept alleen 

de formele randvoorwaarden voor 'het goede leven' waarbij 

het enige gebod is dat men de ander geen schade mag 

toebrengen. Het liberalisme is dus leeg in materiële zin omdat 

het verder geen invulling geeft en wenst te geven aan 'het 

goede'. Het is de soevereiniteit van het individu om dat zelf 

te doen. De staat functioneert slechts faciliterend door te 

zorgen voor zaken als veiligheid en openbare orde. Daarbij 

blijft het zaak de morele neutraliteit en dus de vrijheid van 

het individu te bewaren. Wanneer de staat zich baseert op 

een oordeel over de intrinsieke waarde van preferenties komt 

de vrijheid van het individu in het geding. Dan vormt de staat 

een belemmering voor de vrijheid van het individu. Vrijheid 

verdraagt geen (staats)moraal. 

POSITIEVE VRIJHEID: ROMANTISCH 

ONTPLOOIINGS-LIBERALISME 

Het positieve-vrijheidsidee vindt zijn wortels in de grote 

cultureel-filosofische reactie op de Verlichting, namelijk de 

Romantiek. Vrijheid in positieve zin verwijst niet naar de 

speelruimte om ongestoord de eigen behoeften te kunnen 

bevredigen, nee, vrijheid is vooral een opdracht aan het 

individu, een opdracht tot wat men met een fraaie term wel 

'zelfverwezenlijking' noemt. 

In de vroege Romantiek gold dit ideaal van zelf

verwezenlijking of zelfontplooiing nog vooral de enkeling. Het 

hoogste romantische levensideaal was dat van de kunstenaar. 

De kunstenaar zou in staat zijn om zich, in een grillig moment 

van genialiteit, te bevrijden van de causale determinanten die 

ons leven bepalen. In zijn kritische analyse van het positieve

vrijheidsbegrip legt Berlin echter sterk de nadruk op een 

potentieel gevaar van dit ideaal. Wordt het ideaal van 

zelfverwezenlijking niet toegepast op de enkeling, maar op 

een collectiviteit zoals het volk of het proletariaat. dan dreigt 

totalitarisme. Zoals bekend zijn deze eeuw onder het mom 

van de zelfverwezenlijking van de natie of de boeren- of 

arbeidersklasse talloze gruwelijke misdaden begaan. 
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Het dient evenwel te worden opgemerkt dat het streven 

naar zelfontplooiing voort lijkt te komen uit het volstrekt 

menselijke verlangen naar zingeving of een antwoord op de 

vraag 'waarom'.Waar de oude (vaak christelijke) antwoorden 

voor velen hun waarde lijken te verliezen of al hebben verloren, 

moet het individu wel 'in zichzelf' op zoek gaan naar een 

antwoord. 

Dit verlangen naar zingeving vormt de voedingsbodem 

voor het zogenaamde ontplooiingsliberalisme dat het 

fundament vormt voor de verzorgingsstaat. In de twintigste

eeuwse variant van dit liberalisme heeft de overheid een 

belangrijke ondersteunende taak bij het streven naar 

zelfverwezenlijking van de burger. De overheid verstrekt een 

groot aantal hulpbronnen waarvan de burger naar eigen inzicht 

gebruik kan maken. Het positieve-vrijheidsidee leidt dus tot 

een actievere overheid, maar het is nog altijd een overheid 

die zich verre houdt van het voorschrijven van bepaalde 

normen en waarden aan haar burgers. 

VRIJHEID EN MORAAL 

Het liberalisme in de twintigste eeuw lijkt zijn gestalte te 

hebben gekregen in het spanningsveld tussen het negatieve en 

positieve begrip van vrijheid. Zo kiest de Teldersstichting in 

een grondleggend rapport Liberalisme: een speurtocht naar de 

filosofische grondslagen voor een negatief concept van vrijheid 

dat deels wordt geamendeerd met de positieve opvatting 

daarvan. Het negatieve concept legt de nadruk op het belang 

van een verantwoordelijk en zelfredzaam individu dat zich 

zonder overheidssteun kan redden op de markt. Het positieve 

begrip wijst er op dat de staat zekere taken heeft ter 

ondersteuning van de ontplooiing van het individu. Op deze 

wijze wordt het sociale vangnet gelegitimeerd. 

De vraag die hier beantwoord moet worden, heeft 

betrekking op de verhouding tussen beide concepten van 

vrijheid enerzijds en de hierboven omschreven noodzaak van 

publieke moraal anderzijds. Kan in een van beide centrale 

vrijheidsconcepten een aangrijpingspunt gevonden worden voor 

het formuleren van een liberale moraal? 

Allereerst de negatieve opvatting van vrijheid. Het 

liberalisme kent, in deze interpretatie, eigenlijk helemaal geen 

concept van moraal. Elk individu hee(t eenvoudig bepaalde 

preferenties of nutscurven. Kenmerk van deze preferenties is 

dat zij zuiver subjectief zijn. Zij hebben dezelfde status als smaak 

en moeten als een gegeven worden aanvaard. Dat wil zeggen 

dat er niet over valt te twisten. Er is geen hoger 'moreel' 
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punt van waaruit een oordeel geveld kan worden over 

de intrinsieke waarde van preferenties. Een dergelijk sub

jectivistische opvatting van moraal vindt ondersteuning in het 

positivisme, maar natuurlijk ook in het post-modeme anything 

goes. Bovendien is het duidelijk verbonden met het hierboven 

geïntroduceerde economisme.Vrijheid wordt bijna gelijk gesteld 

met behoeftebevrediging. Rationaliteit wordt gereduceerd tot 

economische of instrumentele rationaliteit. Voor moraal laat 

het negatieve concept van vrijheid dan ook weinig ruimte. In 

het algemeen stelt men slechts dat het ongeoorloofd is een 

ander individu schade aan te brengen. 

Vervolgens de romantische, positieve opvatting van 

vrijheid. In zekere zin biedt dit vrijheidsbegrip meer aan

knopingspunten voor het formuleren van een liberale moraal 

of visie op het goede. Het volgt immers in ieder geval uit het 

romantische concept van vrijheid dat het individu de plicht 

heeft zich te ontplooien tot een volwaardig en autonoom 

individu. Het is niet genoeg om enkel te consumeren. Men 

moet zich ontwikkelen, een opleiding volgen of in ieder geval 

iets zinnigs doen. Toch blijft de waarde van het romantische 

ontplooiings-idee beperkt. Waarom? 

In de eerste plaats heeft ook de romantiek tot morele 

vrijblijvendheid geleid. In de romantische visie op het goede 

leven heeft de mens e'en bepaalde bestemming (een telos) en 

dient hij zijn 'zelf' in die richting te ontplooien. Als we het goed 

begrijpen is de goede mens volgens deze opvatting vergelijkbaar 

met een kastanje die zich na verloop van tijd tot een glorieuze 

kastanjeboom ontwikkelt. Maar een en ander blijft gehuld in 

een quasi-mystiek taalgebruik. Want wat is mijn 'zelf' en wat is 

mijn 'bestemming'? Ben ik een kastanje en hoe kom ik daar 

achter? Het vervelende is dus dat ook het romantische ideaal 

van ontplooiing een inhoudsloos ideaal blijft. Uiteindelijk kan 

iedereen alleen zelf zijn eigen individuele 'bestemming' vinden. 

Deze visie gaat mank aan een vergelijkbaar ongebreideld 

subjectivisme. De romanticus droomt van een schier eindeloze 

variëteit van ontplooiingskansen. Elke individuele levenswijze 

moet worden gezien als de expressie van de eigen subjectieve 

en hoogstpersoonlijke lotsbestemmingVan sadomasochist tot 

pedofiel en van travestiet tot prostituée, een ieder moet kunnen 

rekenen op bijval en met zoveel 'maatschappelijke onver

draagzaamheid' en 'onbegrip' vooral ook op medelijden (en 

niet te vergeten overheidssteun). 

In de tweede plaats heeft het romantische vrijheidsbegrip 

sinds de jaren zestig van deze eeuw geleid tot een onbe

teugelbaar beroep op de overheid. Omdat in wezen bijna elke 
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invulling van 'individualiteit' en 'ontplooiing' is toegestaan, heeft 

ook haast iedereen onvoorwaardelijk recht op steun van de 

overheid. Het is dus duidelijk dat dit vrijheidsidee er mede 

oorzaak van is dat de overheid zich jarenlang op onver

antwoorde wijze in de schulden heeft gestoken. In het kader 

van dit essay is dit evenwel niet het belangrijkste bezwaartegen 

het romantisch ontplooiings-liberalisme. Het fundamentele 

bezwaar tegen het romantische begrip van vrijheid is hier dat 

het impliceert dat burgers enkel rechten hebben en geen 

morele plichten. Plichten worden nog enkel gezien als 

inperkingen van ontplooiingskansen. Het 'creatieve' individu 

wordt gedwongen in de maat te lopen van het 'burgermans

fatsoen'. Zijn 'individualiteit' dooft uit. De romantische droom 

van een eindeloze variëteit dreigt wreed te worden verstoord 

door een beroep op plichtsbesef 

EEN I MPASSE IN HET LIBERALISME? 

De belangrijkste voorlopige conclusie moet dan ook luiden 

dat zowel het klassiek-negatieve concept van vrijheid als het 

romantisch-positieve concept van vrijheid weinig tot geen 

aangrijpingspunten biedt om tot een formulering te komen 

van een liberale moraal. In beide opvattingen staan moraal en 

plicht op gespannen voet met individuele vrijheid. Plicht 

veronderstelt een moeten, niet een willen of een romantische 

zelfexpressie. Plicht en vrijheid, met andere woorden, zijn 

communicerende vaten. Hoe meer plicht des te minder vrij

heid. Omdat vrijheid voor de liberaal (zoals overigens voor 

elke ideologie) het hoogste goed is, en optimaal moet worden 

gerealiseerd, blijft er voor morele plicht weinig tot geen ruimte 

over in het liberalisme. 

Het ligt dus niet bepaald voor de hand dat het heden

daagse liberalisme kan voorzien in een inhoudelijke opvatting 

van moraal, deugden of plichten. Wanneer we het liberalisme 

in een historisch licht bezien, is dit in het geheel niet verba

zingwekkend. Het hedendaagse liberalisme is geformuleerd in 

een tijdperk waarin moraal en plichtsbetrachting nog een 

bepaalde vanzelfsprekendheid hadden. Als het om ethiek ging 

hadden de kerken bovendien een dikke vinger in de pap. De 

liberaal had niet zozeer de behoefte daar een eigen moraal 

tegenover te stellen. Dat was ook niet nodig. Opvattingen over 

'het goede leven' waren vaak geloofsartikelen die zo intens 

werden beleefd dat zij tot de meest verschrikkelijke taferelen 

konden leiden. Het liberalisme was vooral een politieke reactie 

op de godsdienstoorlogen in Europa. Het had niet tot doel 

een eigen moraal te propageren, maar religieuze en levens-

199 



beschouwelijke conflicten te voorkomen door staat en kerk te 

scheiden. Liberalisme, aldus Michael Walzer, is 'the art of 

separation'. Geloof en moraal werden naar de privésfeer 

verwezen. 

Maar nu die morele vanzelfsprekendheid grotendeels 

verdwenen is, en de behoefte aan een moreel plichtsbesef 

toeneemt, staat het liberalisme met lege handen. De kaders 

en begrippen ontbreken waarmee vorm gegeven kan worden 

aan een liberaal concept van deugd of plicht.4 Indien het 

liberalisme zich blijft beperken tot het conventionele 

begrippenapparaat, dat wordt gedomineerd door het negatieve 

en het romantisch-positieve concept van vrijheid, dan moet 

gaan bij de geschiedenis van de politieke theorie. Natuurlijk is 

er door de eeuwen heen een groot aantal opvattingen van 

vrijheid geformuleerd en het is onmogelijk om op deze plaats 

zelfs maar een klein deel daarvan te bespreken. Niettemin 

komen we in veel van die opvattingen, van de filosofen Plato 

en Aristoteles tot Kant en Hegel, twee klassiek-filosofische 

ingrediënten tegen die ons in belangrijke mate verder op weg 

kunnen helpen. 

In de eerste plaats is er het inzicht dat vrijheid slechts 

denkbaar is indien het individu beschikt over rationaliteit of 

redelijkheid. Op zich is dat geen opmerkelijk standpunt. Ook 

de aanhangers van het negatieve begrip van vrijheid zouden 

gevreesd worden dat het nooit tot een liberaal begrip van het kunnen onderschrijven. Rationaliteit is nodig om de wil en 

moraal, plicht of deugd zal komen. Het debat over liberalisme preferenties te realiseren. Zonder rationaliteit heeft men immers 

en moraal, zoals dat af en toe in de vaderlandse kwaliteitsbladen wel de ruimte maar niet de verstandelijke middelen om te 

oplaait, zal dan in een impasse blijven steken. De roep om doen wat men wil. Niettemin vormt het negatieve begrip van 

moraal en deugd zal ook steeds in een suspect daglicht vrijheid een fundamentele breuk met de klassieke opvatting 

verschijnen omdat hij in strijd lijkt met vrijheid en het wezen daarvan. In deze opvatting is rationaliteit of redelijkheid niet 

van het liberalisme. enkel noodzakelijk om bepaalde preferenties te realiseren, maar 

ook om vast te stellen welke doelen de moeite van het 

NAAR EEN KLASSIEK CONCEPT VAN 

VRIJHEID 

Hoe verder? Het is duidelijk dat we hier pogen aan te sturen 

op een bepaalde conceptuele vernieuwing van het liberale 

vrijheidsbegrip. Een dergelijke onderneming is natuurlijk verre 

van eenvoudig en het zou niet van realiteitszin getuigen om te 

menen dat zij op deze plaats voltooid kan worden. Wel is het 

mogelijk om aan te geven in welke richting deze onderneming 

zich dient te voltrekken. 

Hiervoor is betoogd dat beide opvattingen van vrijheid 

die in het hedendaags liberalisme worden gehanteerd, weinig 

tot geen aanknopingspunten bieden voor het formuleren van 

een liberale moraal. Dat komt omdat vrijheid in essentie 

tegenover moraal, deugd en plicht wordt gesteld. Het is dus in 

ieder geval noodzakelijk de dichotomie tussen het negatieve 

en het romantisch-positieve concept van vrijheid te door

breken. Het is bovendien cruciaal dat het alternatieve concept 

van vrijheid niet opnieuw tegenover moraal, deugd en plicht 

komt te staan. Vrijheid en morele plicht dienen op de een of 

andere manier met elkaar in overeenstemming te worden 

gebracht. 

In de politieke theorie of de moraal-filosofie wordt 

natuurlijk zelden een werkelijk originele theorie opgesteld of 

een geheel nieuw concept bedacht. Wellicht is dat maar goed 

ook Het ligt dus voor de hand in eerste instantie te rade te 
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nastreven waard zijn en welke niet. Rationaliteit heeft tevens 

betrekking op een keuze tussen doeleinden. Indien wordt 

gesteld dat vrijheid een zekere mate van rationaliteit of 

redelijkheid veronderstelt, wordt daarmee dus bedoeld dat 

het individu in staat moet zijn op een weloverwogen en 

verantwoorde wijze de eigen preferenties te vormen. 

Het klassieke bezwaar tegen de negatieve opvatting van 

vrijheid - we zijn er ook hierboven reeds op gestuit - is dat 

vrijheid gereduceerd wordt tot behoeftebevrediging. De mens 

die, als een primitief dier, slechts zijn instincten en begeertes 

najaagt, is zonder meer vrij in de negatieve zin van het woord. 

De aanhanger van negatieve vrijheid kan tenminste onmogelijk 

bezwaar maken tegen hedonisme en consumentisme. De 

achilleshiel van deze opvatting is dat niet kan worden uitgelegd 

dat men gevangen kan raken in of zelfs de slaaf kan worden 

van de eigen begeerte. De vrijheid van het individu wordt in 

de negatieve opvatting slechts van buitenafbedreigd en vooral 

door de staat. 

Het klassieke begrip van vrijheid benadrukt dat het gevaar 

van vrijheidsberoving ook van binnenuit kan komen. De vijand 

is men ook zelf. Indien de mens, zonder redelijke afweging, 

slechts streeft naar de bevrediging van de behoeften die hij 

toevallig heeft dan is er, in de woorden van Kant, niet sprake 

van autonomie maar heteronomie. Dan wordt de mens 

gedetermineerd door sociale invloeden of door de natuurlijke 
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evolutie. Dan is men inderdaad vergelijkbaar met een klein en 

stuurloos bootje op de golfslag van een onmetelijke oceaan. 

Het individu dat in klassieke zin vrij is, is in staat deze invloeden 

ten minste gedeeltelijk te overstijgen. Zijn behoefte of zijn 

begeerte bepalen niet onmiddellijk wat hij doet. De vrije mens 

beschikt over zelfdiscipline, heeft controle over zijn lusten en is 

de baas over de eigen wil. Hij kan nee zeggen tegen dat wat 

hem door zijn instincten wordt ingegeven. Het is pnecies op 

dit punt dat de mens verschilt van het dier. De mens kan nedelijk. 

dus vrij zijn. Het dier laat zich slechts voenen door zijn lusten, is 

geheel door causale krachten gedetermineerd. 

Doorvrijheid zo nadrukkeiijkte koppelen aan (waarden)

rationaliteit of redelijkheid wordt de hierboven gepro

blematiseerde spanning tussen vrijheid en moraal aanzienlijk 

verminderd. Uit het idee van rationaliteit volgt een aantal 

morele plichten dat het individu in ieder geval ten opzichte 

van zichzelf heeft.S Men dient zich te ontwikkelen tot een 

autonoom individu dat weloverwogen en met zelfbeheersing 

door het leven gaat. Nutsmaximalisatie is niet het enige crite

rium voor een goed leven, het is tevens van belang dat men 

zich doelen kan stellen die bijvoorbeeld vooral op de langere 

termijn de moeite waard zijn. Waar het dan om gaat. is dat 

men het karakter en het doorzettingsvermogen heeft om de 

verleiding van genoegens op de korte termijn te weerstaan. 

Alhoewel het klassieke begrip van vrijheid in de moderne 

politieke filosofie veelal als achterhaald wordt beschouwd, zien 

we van deze opvatting in het recht en de maatschappij nog 

steeds veel elementen terug. Zo lijkt zij onder meer ten 

grondslag te liggen aan ons idee van opvoeding. Wat is er ten 

slotte de reden van dat seksuele omgang met kinderen onder 

een bepaalde leeftijd strafbaar is gesteld? Niet omdat kinderen 

dat eventueel nooit zouden willen of omdat het altijd schadelijk 

is. Het argument is dat kinderen niet wilsbekwaam zijn, dat wil 

zeggen niet competent zijn om op redelijke wijze preferenties 

te vormen. Kinderen moeten worden opgevoed tot vrijheid, 

niet in vrijheid. 

Het is natuurlijk de vraag of het ook uit het klassieke begrip 

van vrijheid volgt dat het individu bepaalde morele plichten en 

deugden heeft ten opzichte van de gemeenschap. Het is hier 

dat het tweede ingrediënt van het klassieke vrijheidsbegrip een 

aanknopingspunt biedt. Een van de centrale veronderstellingen 

die met dit begrip zijn verbonden, is dat de mens van nature 

een sociaal wezen is, een zoön politikon. De mens kan nooit 

lang overleven zonder binding met andene mensen. Het ligt in 

zijn natuur of aard besloten dat hij in een gemeenschap leeft. 
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De gemeenschap, met andere woorden, is de natuurlijke habitat 

van de mens en vrijheid is slechts in deze habitat denkbaar. 

Een sociale context waaraan men een bepaalde identiteit kan 

ontlenen, is voor vrijheid onontbeerlijk. 'Bevrijd' van alle 

gemeenschapsbanden is het nesultaat niet vrijheid maar anomie. 

Daarom behoort de mens niet enkel betrokken te zijn bij zijn 

eigen lot, maar dient hij ook rekening met anderen te houden. 

Sociale rechtvaardigheid, medeleven en zorgzaamheid behoren 

tot zijn plichten. 

EEN CONSERVATIEF-LIBERAAL 

VRI]HEIDSBEGRIP 

Met het afwijzen van het negatieve-vrijheidsbegrip lijkt de 

klassieke opvatting van vrijheid, dat we conservatief-liberaal 

willen noemen, in de traditie van de Romantiek te staan. De 

schijn bedriegt echter. Het hier voorgestelde vrijheidsbegrip 

verschilt op twee wezenlijke punten van het Romantische 

ontplooiingsdenken. 

In de eerste plaats is het conservatief-liberale ideaal niet 

subjectivistisch. In de Romantische opvatting heeft ieder individu 

de opdracht om in zichzelf en voor zichzelf zijn ware 

bestemming te vinden. leder individu heeft een eigen unieke 

aard en een daaraan verbonden eigen lotsbestemming of te/os. 

In de conservatief-liberale opvatting is dit niet het geval en 

heeft iedereen morele plichten ten opzichte van zichzelf en de 

gemeenschap. Het individu kan alleen in een bepaalde 

nedelijkheid vrij zijn. 

In de tweede plaats legt het conservatief-liberalisme vooral 

de nadruk op plichten in plaats van rechten. Rechten zijn 

weliswaar onmisbaar, bijvoorbeeld om het individu bescherming 

te bieden tegen machtswil lekeur van anderen, maar in onze 

samenleving wordt soms gedacht dat men recht heeft op wat 

men maar wil. Een aantal wezenlijke zaken wordt zo van 

voorrecht tot recht. Vergeten wordt dat tegenover rechten 

plichten staan en dat deze plichten even onmisbaar zijn voor 

het gezond functioneren van onze samenleving en van het 

individu zelf. Zo lijken vele studenten er zonder meer vanuit te 

gaan een recht te hebben op een studiebeurs. Wanneer een 

minister, in al zijn onschuld, suggereert dat daar misschien een 

resultaatsverplichting tegenover moet staan, dan is Nederland 

te klein. Soms wil men niet inzien dat sociale rechten alleen 

verwezenlijkt kunnen worden op kosten van de gemeenschap, 

en dat diezelfde gemeenschap alleen sterk genoeg kan zijn om 

die kosten te dragen indien haar leden enig plichtsbesef aan de 

dag leggen. 
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C O NCL U S I E 

De conclusie zou volgens ons moeten luiden dat het liberalisme 

zich dient te verrijken met een derde, conservatief-liberaal 

vrijheidsconcept. De dichotomie tussen negatieve en positieve 

vrijheid, die het hedendaagse liberalisme in zijn greep heeft, 

kent een belangrijke tekortkoming. Beide begrippen bieden te 

ltaly, Princeton, 1993. 

2. Paul Scheffer, 'Nederland als een open deur', in: NRC 

Handelsblad, 7 januari 199 5. 

3. Deze opdracht van de poltieke theorie is terug te vinden 

in de volgende woorden van Burke. 'To make a government 

requires no great prudence. Settie the seat of power: teach 

weinig aanknopingspunten voor het formuleren van een liberale obedience: and the workis done.To give freedom is still more 

moraal. Zij stel len vrijheid zelfs diametraal tegenover moraal. easy. lt is not necessary to guide; it only requires to let go the 

Indien men erkent dat een publieke notie van moraal rein. But to form a free govemment, that is, totemper tagether 

noodzakelijk is, en dat het liberalisme tegenwoordig een taak these opposite elements of liberty and restrai nt in one 

heeft bij behoeden en propageren daarvan, dan dient deze consistent work, requires much thought, deep refiection, a 

dichotomie dus in ieder geval overstegen te worden. Het sagacious, powerful and combining mind: Uit: Re~ections on 

hedendaagse liberalisme zal zich serieus moeten bezinnen op the revolution in Fronce ( 1791 ), Harmondworth, 1986, pp. 373-

een vrijheidsbegrip dat compatibel is met moraal. A lleen dan 374. 

zal het opgewassen zijn tegen de uitdagingen van zijn tijd. 

NO T EN 

I . R.D. Putnam, 'Bowling alone: America's declining social 

capital', in: Joumol of Democrocy, 6, no. I , januari 1995, pp. 65-

78. Het belang van sociaal kapitaal wordt verder aangetoond 

4. Vgl. F. Bolkestein, 'Hoe verkondigt de liberaal zijn moraal', 

in: Trouw, 27 april 1996. 

5. Het belang van deze deugden wordt ook onderstreept 

door Andreas Kinneging in 'Het spiritueel kapit aal', in: Trouw, 30 

maart 1996. 

in Putnams, Moking democrocy worl<: Civic troditions in modem H. Kribbe en). Livestro zijn politicoloog. 

202 L ib e ra a l Revei l 5 

l 

Ee 
ral 

Eu 
Fr i 

QQ 

en 

be 

be 

Vc 

diE 

no 
WE 

D; 

1./v 

ge 

re 

Re 

sp 

Re 

zij 

dê 

kv 

in 

er 

st. 

D 

ar 

L 



:c 

:n 

:h 

( 
.e 

e 

a 

n 

NOBELE INTENTIES, NARE 
CONSEQUENTIES DE 

DE EUROPESE UNIE EN 
ETNISCHE MINDERHEDEN 

CENTRAAL-EUROPA 
IN 

GEERT WILDERS 

Een informele Hongarije-werkgroep heeft onlangs een drietal 

rapporten over de situatie van de etnische minderheden in Centraal

Europa aangeboden aan de WO-fractievoorzitter in de Tweede Kamer 

Frits Bolkestein. De werkgroep, die zich nogal kritisch opstelt ten 

aanzien van het beleid van de Europese Unie jegens Centraal-Europa 

en zelfbestuur dan wel autonomie voor etnische minderheden 

bespreekbaar wil maken, werd door sommigen van obscurantisme 

beschuldigd. Zo dichtte Heila Rottenberg op de voorpagina van de 

Volkskrant een van de auteurs Hongaars nationalisme toe vanwege 

diens huwelijk met een Hongaarse. In dit artikel zet deze auteur 

nog eens op een zakelijke wijze uiteen waar het de werkgroep 

werkelijk om te doen is. 

Dat een stabiel Centraal-Europa van groot belang voor het 

Westen is, behoeft na het echec in het voormalig Joegoslavië 

geen betoog. Daarom voert de EU een door de Nederlandse 

regering ondersteund beleid om fricties tussen landen als 

Roemenië, Slowakije en Hongarije weg te nemen. En dat er 

spanningen zijn, is overduidelijk en overigens ook niets nieuws. 

Roemenië zag ten gevolge van de Vrede van Trianon uit 1920 

zijn grondgebied meer dan verdubbeld ten koste van Hongarije, 

dat 60% van zijn grondgebied en een-derde van zijn inwoners 

kwijtraakte. Sedertdien leven dan ook zo'n 2 miljoen Hongaren 

in Roemenië, 600.000 in Slowakije, 400.000 in Vojvodina (Servië) 

en 200.000 in de Oekraïne onder vaak zeer moeilijke om

standigheden, hetgeen de nodige spanning met zich meebrengt. 

De val van de Muur heeft bovendien het zelfbewustzijn en 

ambitieniveau van deze omvangrijke etnische groep vergroot. 

De remedie van het Westen hiervoor bestaat onder meer 

Liberaa l Reveil 5 

in het ambitieuze stabiliteitspact van de EU, ook wel het Plan

Balladur genoemd. Eerder genoemde landen zouden vriend

schapsverdragen moeten sluiten om de stabiliteit in de regio en 

daarmee tegelijkertijd hun kansen op een toekomstig EU

lidmaatschap te vergroten. Toch dreigt de EU in het in principe 

nobele streven naar stabiliteit op deze wijze haar doel voorbij te 

schieten. 

HONGAARSE MIN DERHEDEN IN 
SLOWAK IJE 
Als voorbeeld kan het vorig jaar gesloten verdrag tussen 

Hongarije en Slowakije worden genoemd. Al van begin af aan 

deed ditVerdrag de gemoederen hoog oplaaien. De Hongaarse 

minderheid in Slowakije stond bepaald niet te juichen, de 

voltallige oppositie in het Hongaarse parlement stemde tegen. 

Er was in het Verdrag onvoldoende aandacht besteed aan de 

verbetering van de situatie van de Hongaarse minderheid in 

Slowakije. Na de Tweede Wereldoorlog onteigende bezittingen 

werden niet teruggeven, de collectieve-schuldverklaring van 

de Hongaren op grond van de zogenaamde Benes-decreten 

werd niet teruggedraaid en van enige vorm van zelfbestuur of 

(culturele) autonomie was al helemaal geen sprake. 

Maar het werd nog erger. De Slowaakse premier Meciar, 

die aan een meerderheid wordt geholpen door een 

regeringscoalitie te vormen met een extreem-nationalistische 

en een communistische partij, kreeg het Verdrag pas na een 

jaar door het Slowaakse parlement geratificeerd. De reden 

daarvoor was dat zijn coalitiegenoten helemaal niet op het 

Verdrag met Hongarije zaten te wachten en compenserende 
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maatregelen tegen de Hongaarse minderheid eisten. Het gevolg 

was dat Meciar een internationaal omstreden Taalwet invoerde 

die het gebruik van andere talen dan het Slowaaks in het officiële 

verkeer verbood. Ter naleving van deze wet werd zelfs een 

Taalpolitie in het leven geroepen. Ook voerde Meciar de Wet 

op de administratieve herindeling in, waardoor de gebieden 

waar de Hongaren in Slowakije een meerderheid vormde.n 

met alle bijbehorende rechten, zo werden geherindeeld dat 

men deze meerderheid kwijt was. Eerst nadat Meciar met 

dergelijke wetgeving kwam, verkreeg hij de steun van zijn 

coalitiegenoten en ratificeerde het Slowaakse parlement het 

Verdrag met Hongarije. 

Het is dan ook glashelder dat de Hongaarse minderheid 

in Slowakije zich vóór hetVerdrag in een relatief minder slechte 

situatie bevond dan ná het Verdrag. Zonder Verdrag was de 

interne politieke noodzaak van Meciar om te komen met een 

Taalwet met Taalpolitie en een Wet op de administratieve 

herindeling niet aanwezig geweest. Per saldo is de stabiliteit 

dan ook niet vergroot maar aanzienlijk verkleind. De etnische 

spanningen zijn alleen maar opgelopen terwijl de EU-lidstaten 

niettemin in koor lijken te juichen vanwege het op haar verzoek 

afsluiten van een vriendschapsverdragVergeten wordt dat het 

doel van de verdragspartners primair het vergroten van de 

kansen op een toekomstig EU-lidmaatschap was en niet het 

verbeteren van de situatie van de Hongaarse minderheden 

waardoor de etnische spanning zou worden verkleind. Helaas 

dreigt hetzelfde te gebeuren met het onla,ngs gesloten verdrag 

tussen Hongarije en Roemenië (dat inmiddels al door de 

Roemeense minister van Buitenlandse Zaken Melescanu als 

een gecastreerd verdrag is betiteld), waarbij eveneens over de 

ruggen van de minderheden heen aan een snelle toetreding 

tot de EU is gewerkt. Zoals Peter ter Horst het onlangs in een 

redactioneel artikel van NRC Handelsblad verwoordde: 'De 

Hongaarse minderheden zijn opnieuw geofferd op het altaar 

van de Europese Realpolitik.' 

DE EU EN DE MINDERHEDEN IN 

CENTRAAL-EUROPA 

Hoe zou een Europees beleid dat de etnische stabiliteit in 

Centraal-Europa en de verbetering van de rechten van de aldaar 

wonende minderheden wel vergroot. eruit kunnen zien? Bij de 

EU-top van Kopenhagen van juni 1993 is door de EU een 

aantal toetredingsvoorwaarden voor nieuwe staten 

geformuleerd. Landen die tot de EU willen toetreden, zullen 

stabiele democratische instellingen moeten hebben en ook 
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'respect voor de rechtsstaat. mensenrechten en bescherming 

van minderheden'. De EU kan hier op twee manieren mee 

omgaan . Enerzijds kan zij niet zwaar tillen aan deze 

toetredingsvoorwaarden in de hoop en veronderstelling dat 

voornoemde principes vanzelf zullen verbeteren als men 

eenmaal lid is van de EU en bijvoorbeeld het Europese Hof 

over deze landen bevoegd wordtAnderzijds kan zij vasthouden 

aan deze toetredingsvoorwaarden en geen landen accepteren 

die niet volledig hebben voldaan aan de Westerse invulling van 

het begrip rechtsorde, democratie, mensenrechten en respect 

voor (nationale) minderheden. De laatste lijn lijkt verreweg 

preferabel; de EU kan zich eenvoudigweg het risico niet 

permitteren het paard van Troje binnen te halen en binnen de 

gemeenschap mogelijk geconfronteerd te worden met grote 

etnische conflicten en schendingen van mensenrechten. 

Soortgelijke redenen hebben er dan ook toe geleid dat de 

Tweede-Kamerfractie van deWD zich fel heeft gekeerd tegen 

het lidmaatschap van Rusland tot de Raad van Europa. 

Als we de Kopenhagen-criteria van 1993 thans zouden 

loslaten op landen in Centraal-Europa, dan kan niet anders 

dan worden geconcludeerd dat landen als Slowakije en 

Roemenië zich zouden diskwalificeren voor een EU

lidmaatschap. Naast de hiervoor al beschreven voorbeelden 

van Slowaakse wetgeving ten gevolge van het Hongaars

Slowaaks Verdrag kan op twee recente voorbeelden worden 

gewezen. Zo heeft Slowakije per I oktober 1996 het zingen 

van buitenlandse volksliederen in Slowakije verboden voor zover 

daar geen officiële regeringsvertegenwoordiger van dat land 

bij aanwezig is. Natuurlijk is deze maatregel niet gericht tegen 

het zingen van het Wilhelmus door een groep enthousiaste 

Nederlanders op een terrasje in Bratislava, maar tegen de 

600.000 Hongaren in Slowakije met al hun culturele en politieke 

verenigingen. Net zo middeleeuws in Europees perspectieflijkt 

het bijna tegelijkertijd door het Roemeense parlement 

aanvaarde artikel 200 van het Wetboek van Strafrecht, 

waardoor homoseksualiteit in Roemenië een misdrijf en 

derhalve strafbaar blijft. 

De Duitse bondskanselier Kohl heeft tijdens een bezoek 

aan Slowakije deze zomer forse kritiek geuit op het 

democratiseringsproces en de wijze waarop Slowakije zijn 

minderheden behandelt. Kohl vertelde ?ijn ambtgenoot Meciar 

in niet mis te verstane bewoordingen dat als Slowakije op de 

ingeslagen weg doorgaat, een EU-lidmaatschap er voor dat 

land niet inzit. Maar ook de Amerikaanse ambassadeur bij de 

VN Albright liet eenzelfde kritisch geluid horen toen zij 
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afgelopen zomer samen met Hillary Clinton de Slowaakse 

Republiek bezocht. Ten aanzien van de Roemeense situatie 

kunnen overigens talloze analoge voorbeelden worden 

genoemd. 

ZELFBESTUUR EN AUTONOMIE 

Men kan op drie manieren omgaan met de etnische problemen 

in Centraal-Europa. De eerste wijze bestaat uit het negeren 

dan wel ontkennen van de probleemsituatie. Het beleid van 

landen als Roemenië en Slowakije lijkt hierop gericht te zijn 

en zodoende de probleemsituatie zelfs te vergroten. 

De tweede wijze bestaat uit een carrot and stick beleid. 

Het huidige EU-beleid kan als zodanig worden beschouwd. 

Het sluiten van vriendschapsverdragen wordt bevorderd en 

beloond met een grotere kans op een lidmaatschap van de 

EU. A contrario wordt het achterwege laten van verdragen 

bestraft met een kleinere kans op toetreding. Dat het feitelijk 

gevolg van een verdrag tegengesteld kan zijn aan het doel, 

zoals hiervoor beschreven, wordt gemakshalve genegeerd. 

De derde en meteen wellicht meest gevoelige optie is 

het bespreekbaar maken van vormen van zelfbestuur en 

autonomie van minderheden conform de internationale 

normen en zonder het wijzigen respectievelijk herzien van 

grenzen. Het herzien van grenzen, zoals Clingendael

medewerkerVan der Meulen bepleit in de notitie Bescherming 

van minderheden in Oost- en West-Europa (februari 1995), moet 

van de hand worden gewezen omdat een dergelijk extreem 

voorstel de instabiliteit van de regio alleen maar verder in de 

hand zal werken. 

Een vorm van zelfbestuur respectievelijk autonomie zou 

de stabiliteit in de regio juist kunnen vergroten, zeker in 

vergelijking tot de eerdere twee wijzen van aanpak die in de 

praktijk helaas leiden tot een verslechtering van de situatie en 

het aantoonbaar oplopen van de spanning. Het begrip 

autonomie wordt expliciet genoemd in een aantal 

internationale documenten. Zo spreekt artikel 35 van de 

OVSE-Kopenhagen-conferentie van 'lokale of autonome 

structuren, welke voldoen aan de specifiek historische en 

territoriale omstandigheden van minderheden'.Artikel I I van 

ib raai Reveil 

aanbeveling 120 I van de Raad van Europa spreekt over 

'passende autonome bestuursvormen' voor minderheden in 

regio 's waar zij als minderheid de meerderheid vormen. Zo 

hebben de Duitsers in Zuid-Tirol en de Zweden in hetAiand

gebied in Finland vormen van autonomie. Maar ook zijn minder 

vergaande rechten toegekend aan de Denen in Duitsland en 

de Duitsers in Denemarken. Het Verdrag van Osimo uit 1975 

garandeert op vergaande wijze het respect van de wederzijdse 

minderheden in Italië en het voormalig Joegoslavië. En dit zijn 

slechts enkele voorbeelden. 

CONCLUSIE 

Europa heeft zich met de introductie van de toe

tredingsnormen voor een EU-lidmaatschap zelf op het terrein 

van de etnische minderheden in Centraal-Europa begeven. 

Ze heeft zich hier overigens ook vaker mee bezig gehouden. 

De EU heeft het respect voor mensenrechten en minderheden 

als voorwaarde gesteld voor de erkenning van Kroatië en 

Slovenië. Ook de opdeling van Bosnië die voortvloeide uit 

het akkooord van Dayton, heeft duidelijk langs etnische en 

collectieve lijnen plaatsgevonden. Tevens heeft de EU 

zelfbestuur en autonomie van de Palestijnen in Israël om haar 

moverende redenen ondersteund. Net zoals bij het stabi

liteitspact-Balladur was telkenmale het beoogde doel het 

bevorderen van de etnische stabiliteit in de regio. 

Een consistent Europa kan dus heel wat te winnen het:ben 

bij het niet bij voorbaat uitsluiten van legitieme wensen van 

nationale minderheden om volgens internationale normen in 

Centraal-Europa te komen tot vormen van zelfbestuur en 

autonomie. Men mag niet blind doorvaren op een ingezette 

lijn tot het sluiten van vriendschapsverdragen indien uit de 

praktijk en de feiten blijkt dat deze een niet beoogd en 

destabiliserend effect hebben en de spanning eerder vergroten 

dan verkleinen. 

G. Wilders is beleidsmedewerker van de Tweede-Kamerfractie van 

de WD en lid van de informele Hongarije-werkgroep. Hij heeft dit 

artikel op persoonlijke titel geschreven. 



HET GEHEIM VAN HET 
OOSTAZIATISCHE 

ECONOMISCHE MODEL 

HANS H.] . LABOHM 

Dat een snelle welvaartsgroei niet voorbehouden is aan het steeds gaande is en waarvan de betekenis waarschijnlijk in 

Westen, blijkt uit de opkomst van een aantal Oostaziatische het licht van de globalisering nog zal toenemen. 

landen. Voor een goed begrip van het ontwikkelingsproces is 

het van groot belang die opkomst te analyseren. Waaraan S 0 C I A L E E N C U L T U R E L E F A C T 0 R E N , 

danken de Oostaziatische landen hun enorme succes? 

De dynamische economische ontwikkeling van de zo

genoemde High-Performing Asian Economies (HPAEs) heeft 

de laatste jaren veel aandacht getrokken. Deze groep landen 

bestaat uit: Japan; de 'Vier Tijgers': Hang Kong, Zuid-Korea, 

Singapore, en Taiwan; en de Newly lndustrialising Economies 

(N IEs): Indonesië, Maleisië en Thailand. De gemiddelde 

NORMEN EN WAARDEN 

Bij de beantwoording van deze vraag hebben verschillende 

auteurs gewezen op sociale en culturele factoren. Zo 

functioneren volgens Paul Kennedy3 de Japanners effectiever 

als team, of liever gezegd, als leden van verschillende teams. 

- het gezin, de school, het bedrijf en de natie. Bovendien 

hechten zij grote prioriteit aan onderwijs, zoals dat trouwens 

overal in de door de leer van Confucius beïnvloede 

jaarlijkse reële groei van de Aziatische Tijgers vanaf 1973 - samenlevingen van Oost-Azië het geval is. Maar hoewel er 

het jaar van de eerste oliecrisis, een keerpunt in de eigentijdse 

economische geschiedenis - tot op heden bedroeg 8, I%. 

Dat is 2,5 maal zo hoog als die van Japan, 3,4 maal zo hoog 

als die van de VS en bijna 4 maal zo hoog als die van de EG/ 

EU. Ook de groei in de genoemde NI E's was aanzienlijk, zij 

het iets minder dan van de 'Tijgers'. 

Wat betreft hun Bruto Binnenlands Produkt (BBP) per 

hoofd van de bevolking, uitgedrukt in koopkrachtpariteiten 1, 

staan Hang Kong en Singapore inmiddels op een hoger 

niveau dan het gemiddelde van de EU, terwijl Korea en Taiwan 

hard op weg zijn de EU in te halen. Opvallend is ook dat 

hun groei gepaard ging met een toenemende inkomens

gelijkheid. 

Wat is het geheim van het succes van de HPAE's? 

Waarom deden zij het op tal van gebieden, in het bijzonder 

ten aanzien van de economische groei, zo veel beter dan de 

rijke, ontwikkelde geïndustrialiseerde landen? En kunnen de 

geïndustrialiseerde landen daar iets van leren? Kortom, hun 

succes doet dezelfde soort vragen rijzen als die Adam Smith2 

in 1776 reeds stelde in zijn lnquiry into the nature and causes 

of the wealth of nations; een onderzoek dat eigenlijk nog 

zwaar de nadruk wordt gelegd op het verwerven van kennis, 

wordt er zelfs een nog sterkere nadruk gelegd op het leren 

als groepsactiviteit. Liever dan tot een individueel uitblinken 

aan te moedigen. is het Aziatische streven erop toe te zien 

dat alle leden van de klas aan de vereiste taal- en rekenkundige 

normen voldoen. En Karel van Wolferen• stelt in dit verband 

dat het schoolsysteem erop gericht is om goed

gedisciplineerde en 'gesocialiseerde' mensen af te leveren 

die zich naadloos laten inpassen in een techno-meritocratisch 

systeem dat wordt gekenmerkt door sterk hiërarchisch 

gestructureerde organisaties. Op school worden norm

afwijkend gedrag en een kritische instelling ontmoedigd. 

Onderwijzers hebben geen geduld met oorspronkelijkheid. 

Het accent ligt op het uit het hoofd leren van direct in de 

praktijk toepasbare kennis en vaardigheden. 

Francis Fukuyama5 graaft nog wat dieper bij het zoeken 

naar een verklaring. Volgens hem kan een belangrijk deel 

van het succes worden verklaard door normen en waarden. 

Een kenmerk van het waarden- en normenpatroon in vele 

Aziatische landen is dat het individu zijn eigen lot 

onlosmakelijk verbonden ziet met dat van de gemeenschap. 
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In deze samenlevingen bestaan er netwerken die gebaseerd 

zijn op wederzijds vertrouwen in plaats van formele con

tracten, zoals in het Westen gewoonlijk het geval is. In dit 

verband gebruikt hij sleutelwoorden als socio/ capita/, 

spontoneaus sociability en trust. Door wederzijds vertrouwen 

zouden de transactiekosten in de Aziatische landen lager 

zijn dan in de meeste westerse landen. Met het beklemtonen 

van de betekenis van normen en waarden voor economische 

ontwikkeling plaatst Fukuyama zich in een traditie die 

teruggaat tot Max Webe~ die de nadruk heeft gelegd op de 

protestantse ethiek op de 'geest' van het kapitalisme. Hierin 

legt Weber een verband tussen protestantse normen en 

waarden, zoals spaarzaamheid en een sterk ontwikkeld 

arbeidsethos aan de ene kant en economisch succes aan de 

andere kant 

Er kleven echter problemen aan dit soort verklaringen. 

Zo erkent CharlesWolf.Jr.7 bijvoorbeeld volmondig dat'not 

everything that counts can be counted. and not everything 

that can be counted counts'. Maar in een redenering die 

zich baseert op de mate van vertrouwen, gemeenschapszin 

en de uitbreiding of erosie van sociaal kapitaal, kan men het 

toch moeilijk stellen zonder objectieve maatstaf om deze te 

meten. En daar blijft Fukuyama in gebreke. 

POLITIEKE EN ECONOMISCHE 

FACTOREN 

Sommige - meer economisch georiënteerde - auteurs wijzen 

op de ogenschijnlijk zeer succesvolle overheidsinterventie in 

de betrokken landen, in de vorm van selectieve stimulering 

van bepaalde bedrijfstakken en bedrijven die potentieel 

succesvol worden geacht, hetgeen in de Angelsaksische 

wereld wordt aangeduid als targeting of picking the winners. 

Door voorstanders van een 'actief'. interventionistisch beleid 

wordt vaak hiernaar verwezen om hun argumenten ten 

gunste van een dergelijk beleid in het Westen kracht bij te 

zetten. 

In het rapport. The East Asian miracle. Economie growth 

and pub/ie policyB, dat eind 1993 is verschenen, neemt een 

speciale onderzoeksgroep van de Wereldbank afstand van 

deze these. De Wereldbank schrijft het economisch succes 

van de betrokken landen toe aan een combinatie van - vooral 

economische - factoren en een marktvriendelijk beleid. De 

betrokken landen hadden alle een hoog niveau van 

binnenlandse besparingen, die door een relatief efficiënt 

bankwezen werden doorgesluisd naar het bedrijfsleven en 

tot hoge investeringen leidden, met een krachtige pro

ductiviteitsgroei als gevolg. Ook de productiviteitsgroei in 

de landbouw was opvallend. De groei van het BBP per hoofd 

van de bevolking werd eveneens bevorderd door het feit 

dat de toename van de bevolking minder was dan in andere 

delen van de Derde Wereld. De arbeidsmarkt functioneerde 

over het algemeen flexibel, waarbij de lonen ook in 

neerwaartse richting werden bijgesteld wanneer de vraag 

naar arbeid terugliep. Deze ontwikkelingen werden 

bevorderd door een ondernemingsvriendelijk over

heidsbeleid, zowel op het gebied van het voorwaarden

scheppend beleid, de instituties als de specifieke wijze 

waarop de overheid in de economie intervenieerde. 

VOORWAARDENSCHEPPEND BELEID 

Onder de gunstige voorwaarden dient in de eerste plaats 

het macro-economisch beleid te worden genoemd, dat werd 

gekenmerkt door begrotingsdiscipline en een behoedzaam 

monetair beleid. Mede daardoor was de inflatie beperkt -

zeker in vergelijking met andere ontwikkelingslanden - met 

als gevolg dat het prijsmechanisme betrekkelijk ongestoord 

kon functioneren en de rente relatieflaag kon blijven, hetgeen 

bevorderlijk was voor de lange-termijn planning van 

particuliere investeringen. Voorts was de buitenlandse 

overheidsschuld beperkt of in ieder geval onder controle. 

Wat het wisselkoersbeleid betreft hebben de betrokken 

landen tijdig aanpassingen (veelal devaluaties) doorgevoerd 

ter bescherming van hun internationale concurrentiepositie. 

Ondanks het feit dat de HPAE's maatregelen op velerlei 

gebied hebben genomen om de economische groei aan 

brede lagen van de bevolking ten goede te doen komen -

bijvoorbeeld in de sfeer van het onderwijs, de huisvesting, 

en de plattelandsinfrastructuur - was de omvang van de 

inkomensoverdrachten beperkt. Ook werd relatief weinig 

'kunstmatige' werkgelegenheid gecreëerd in de overheids

sector en was de subsidiëring van verliesgevende over

heidsbedrijven gering. 

Een opvallend kenmerk van het Aziatische economische 

groeimodel was ook de hoge prioriteit die aan onderwijs 

wordt toegekend. Naarmate samenlevingen rijker worden, 

geven zij meer uit aan onderwijs. Uit regressieanalyse van 

een grote groep landen blijkt dat de onderwijsparticipatie, 

gemiddeld genomen, stijgt met het BBP per hoofd van de 

bevolking. Maar de onderwijsparticipatie in de HPAE's lag 

nog boven het niveau dat men op grond van deze 



regressieanalyse mocht verwachten. Hierbij lag het accent 

op algemeen basis- en secundair onderwijs voor jongens èn 

meisjes. Wat het post-secundaire onderwijs betreft lag de 

nadruk op beroepsgerichte opleidingen, in tegenstelling tot 

het universitaire onderwijs, zoals dat in sommige andere 

ontwikkelingslanden het geval is. In internationaal 

vergelijkende tests scoren Aziatische kinderen over het 

algemeen beter dan kinderen urt andere ont-wikkelingslanden 

en soms ook beter dan kinderen uit de ontwikkelde landen. 

Voorts gaven de betrokken landen blijk van een open 

opstelling ten opzichte van buitenlandse technologie. Deze 

kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in de invoer van 

buitenlandse kapitaalgoederen, waarin de laatste stand van 

de techniek was gencorporeerd, het aantrekken van directe 

buitenlandse investeringen, en het gebruik van licenties. Op 

het gebied van de landbouw vond een belangrijke 

productiviteitsverbetering plaats, onder meer door de 

zogenoemde groene revolutie en hoge investeringen in 

plattelandsinfrastructuur. 

INSTITUTIES 

Wat betreft de instituties dient te worden gewezen op de 

positieve rol van een bekwame technocratische elite, die is 

afgeschermd van politieke inmenging en druk Ambtenaren 

ontvangen een redelijk salarisVooral in de meer ontwikkelde 

HPAEs komt corruptie relatief weinig voor. Werving en 

promotie vinden plaats op basis van verdienste, en zijn niet 

het resultaat van vriendjespolitiekAmbtenaren genieten een 

relatief hoog maatschappelijk aanzien. 

Daarnaast beschikken de betrokken landen veelal ook 

over overlegorganen waarin informatieuitwisseling en 

informele coördinatie plaatsvinden tussen vertegen

woordigers van de overheid, het bedrijfsleven en soms ook 

de wetenschap en de media. Het resultaat van dit overleg is 

bevorderlijk voor het scheppen van een breed 

maatschappelijk draagvlak voor het beleid. 

contrast met de Europese steunverleningspraktijk, waar niet 

of minder wordt getoetst. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 

verwezen naar de RSV-steun in Nederland, de subsidiëring 

van de landbouw in het kader van de EU, de steun aan de 

staal en - meer recentelijk - de steun aan luchtvaart

maatschappijen en de vliegtuigindustrie. In Azië stond de 

steunverlening bovendien niet op gespannen voet met de 

instandhouding van de begrotingsdiscipline, zoals dat in 

Europa het geval was. 

Nochtans is de Wereldbank van oordeel dat het beleid 

van stimulering van specifieke industrieën niet erg succesvol 

is geweest. De B;mk is milder in haar oordeel over het gebruik 

van niet-marktconforme financiële repressie als middel ter 

bevordering van de industriële ontwikkeling. Bij financiële 

repressie wordt de rentevoet door overheidsmaatregelen 

beneden het marktconforme renteniveau gedrukt. Dat 

betekent dat spaarders minder rente krijgen en bedrijven 

over goedkoper krediet kunnen beschikken. Toch bleef de 

reële rentevoet (dat is de nominale rentevoet gecorrigeerd 

voor de inflatie) over het algemeen positief, waardoor er 

een voldoende prikkel tot sparen bleef bestaan. De steun 

van de overheid aan bepaalde bedrijven had ook een 

belangrijke signaalfunctie tegenover andere financiers. Dezen 

beschouwden dit als een blijk van vertrouwen in de 

betrokken onderneming, op grond waarvan zij ook 

gemakkelijker tot kapitaalverschaffing overgingen. Op deze 

wijze kreeg de oorspronkelijke steunverlening een multiplier 

effect. Ten slotte dient ook de actieve exportbevor

deringsstrategie te worden genoemd, waarbij een breed 

instrumentarium werd toegepast, zoals dat ook in vele 

Europese landen gebruikelijk is. 

SCHOLENSTRIJD INZAKE 

INDUSTRIEBELEID 

Discussies over het industriebeleid leiden vaak tot grote 

verwarring omdat niet duidelijk is wat daaronder precies 

wordt verstaan. Daarom is het zinvol dit begrip te preciseren. 

0 V E R H E I D S I N T E R V E N T I E Gewoonlijk wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 

Een bijzonder element van het Zuidoostaziatische model generiek beleid of voorwaardenscheppend beleid, waaronder 

vormt de directe overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven meestal wordt verstaan een algemeen ondernemings-

door selectieve stimulering van en steunverlening aan vriendelijk klimaat, gekenmerkt door een stabiel macro-

bepaalde bedrijfstakken of bedrijven. Hierbij dient wel te economisch beleid, een goede infrastructuur, de afwezigheid 

worden aangetekend dat deze steun aan nauw omschreven, van knellende regelgeving en prijsbeheersing, redelijke 

marktconforme criteria - vaak de exportresultaten van de belastingtarieven enzovoorts. Ook de bevordering van de 

gesteunde bedrijven -werd getoetst. Dit vormt een schril technologie, in het bijzonder technologieën die in 
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verschillende bedrijfstakken kunnen worden toegepast en 

als zodanig dus een brede uitstraling hebben, wordt hiertoe 

meestal gerekend. 

Daarnaast is er het specifieke of selectieve industriebeleid. 

Hieronder worden vaak de pogingen van de overheid 

verstaan om een snellere productiviteitsgroei te bereiken 

door wijziging van de industriële structuur, door middel van 

selectieve steunverlening aan specifieke bedrijfstakken of 

bedrijven. 

Ten aanzien van de vraag of het specifieke beleid van 

de HPAE's al dan niet effectief is geweest besteedt de 

Wereldbank uitvoerig aandacht aan de scholenstrijd tussen 

de neo-classici en de revisionisten. De eerste groep schrijft 

het succes van de betrokken landen vooral toe aan het 

voorwaardenscheppende beleid, terwijl de tweede groep 

wijst op de gunstige uitwerking van het specifieke 

stimuleringsbeleid. De Wereldbank schaart zich per saldo 

aan de kant van de neo-classici. Zij is van oordeel dat het 

specifieke industriebeleid in het algemeen niet erg succesvol 

is geweest. De industriële groei was in het algemeen 

marktconform, dat wil zeggen: deze verliep conform 

marktkrachten en hetgeen men op grond van het 

comparatieve voordeel zou mogen verwachtenVolgens de 

Wereldbank betekent dat dus dat het ogenschijnlijke succes 

van het beleid in de betrokken landen waarschijnlijk niet 

berustte op het vermogen van overheden van picf.dng the 

winners, maar op de kunst om exportdoelstellingen vast te 

stellen en ondernemingen te toetsen aan de hand van hun 

exportresultaten. Op grond van de ervaringen van het land 

dat het voorbeeld bij uitstek was van targeting,Japan, is thans 

ook duidelijk geworden wat de nadelen van het toegepaste 

model zijn: overproductie en lage rendementen. 

Niettemin is er van verschillende kanten kritiek geuit 

dat de Wereldbank als voorstander bij uitstek van de vrije 

markt, de betekenis van het algemene marktconforme 

voorwaardenscheppend beleid zou hebben overschat en de 

rol van het selectieve (protectionistische) industriebeleid dat 

in de betrokken landen is gevoerd, enigszins zou hebben 

gebagatelliseerd, omdat zulks niet past in de filosofie van de 

Bank. In een bijzonder scherp - een daarenboven bij vlagen 

ook geestig - artikel heeft Alice Amsden9 de Wereldbank 

'marktfundamentalisme' en narcisme verweten. De conclusies 

van hetWereldbank-rapport zijn volgens haar primair politiek 

en ideologisch bepaald. Het werk van auteurs die waarde 

toekennen aan interventie van overheidszijde, is genegeerd. 

Liberaal Reveil 5 

Zij verwijt de Bank'( ... ) obsessive emphasis on free market 

policies despite contrary East Asian evidence ( ... )' en '( ... ) 

findings from EastAsia that overturn theoretica! sacred cows 

of the Bank are not flagged as such ( ... )' Kortom: '( ... ) like 

Narcissus, all the Bank was capable of doing in its Report was 

seeing the image of its own "market-friendly" policies in East 

Asia's fortunes.' Aldus Alice Amsden. 

Inmiddels lijkt er enige toenadering te zijn gegroeid 

tussen de (neo-liberale) orthodoxe opvattingen van de 

Wereldbank en heterodoxe visie van haar critici. Zo hebben 

Akyuz en Gore 10 een soort middenpositie ingenomen in 

die zin dat zij het succes niet zozeer toeschrijven aan de 

selectieve stimulering door de overheden van de betrokken 

landen van sectoren en bedrijven, maar aan de algemene 

stimulering door de bevordering van kapitaalaccumulatie. 

Stimulering van besparingen (soms zelfs afgedwongen 

besparingen), zachte kredieten en protectie maakten het de 

betrokken export georiënteerde bedrijven mogelijk om meer 

dan normale winsten te maken. Deze werden vervolgens 

geïnvesteerd in kapitaalgoederen die resulteerden in hogere 

productiviteit en groei. 

KOPLOPER EN PELOTON 

Heel belangrijk voor de verklaring van het succes van de 

HPAE's is ook het onderscheid tussen koploper- en peloton

landen.11 Zo zal iemand die bij het langlaufen van de sporen 

van zijn voorganger gebruik kan maken, sneller vooruitgaan 

dan degene die zich door verse sneeuw moet worstelen. 

Maar een beleid dat in de peloton-landen nog enig succes 

kan sorteren, in casu navolging van de koplopers, is voor 

koploper-landen ongeschikt. Deze moeten het hebben van 

het inslaan van geheel nieuwe wegenVoorbeelden daarvan 

zijn de revolutionaire nieuwe technologieën, zoals de 

informatietechnologie en de biotechnologie. 

Voorts dient te worden bedacht dat ook de specifieke 

internationale handelscontext van belang is. Deze werd 

gekenmerkt door een tolerante houding, in het bijzonder 

van de zijde van de Verenigde Staten, tegenover export

overschotten van de HPAE's, omdat de betrokken landen 

bondgenoten waren in de Koude Oorlog. Nu de Koude 

Oorlog is beëindigd, dienen de betrokken landen ook een 

groter deel van de lasten van het instandhouden van een 

liberaal wereldhandelssysteem te dragen. Dat betekent dat 

de Verenigde Staten minder dan voorheen geneigd zullen 

zijn de exportoverschotten van de betrokken landen te 
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absorberen. Als gevolg van de Uruguay-Ronde van de GATT 

zijn de betrokken landen thans verplicht om zich aan striktere 

disciplines te houden, bijvoorbeeld wat betreft steunverlening 

aan bedrijven, terwijl de liberalisering van de kapitaalmarkt 

de neiging heeft het renteniveau in de wereld gelijk te trekken, 

zodat het bedrijfsleven in de HPAE's minder zal kunnen 

profiteren van goedkoop geld. Daarnaast is ook de 

bescherming van de intellectuele eigendom (patenten, 

copyrights en handelsmerken) verscherpt, waardoor een 

hogere prijs moet worden betaald voor het gebruik van 

(Westerse) technologie. 

CONCLUSIE 

Al met al kan worden gesteld dat de uitzonderlijke groei in 

de betrokken landen niet door één of enkele factoren kan 

worden verklaard, maar dat deze het gevolg is van het 

gunstige samenspel van een veelheid van factoren. Maar dat 

was ook al een kleine eeuw geleden de boodschap van de -

door economen, als ze er al ooit van hadden gehoord, 

waarschijnlijk reeds lang vergeten - economisch historicus 

Werner Sombart12 in diens magistrale werk: Der moderne 

Kapitalismus. 

NOTEN 

I. Het betreft hier schattingen die zijn ontleend aan de 

World BankAtlas 1995. Bij de berekening van deze schatting 

wordt het nominale BNP per hoofd gedeeld door de 

koopkrachtpariteit, gedefinieerd als het aantal eenheden van 

de valuta van een land dat nodig is om dezelfde hoeveelheid 

goederen en diensten te kopen op de binnenlandse markt 

als met een dollar in de VS kan worden gekocht. 

2. Adam Smith,An inquiry into the nature and causes ofthe 
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wealth of nations, 177 6. 

3. Paul Kennedy. De wereld in een nieuwe eeuw, Amsterdam, 

1993. 

4. Karel van Wolferen, The enigma of japanese power. 

Londen, 1989. 

5. Francis Fukuyama, Trust. The socio/ virtues and the creation 

of prosperity, New York, 199 5. 

6. Max Weber, Die Protestontische Ethik. und der Geist des 

Kapitalismus, 1905. 

7. Charles Wolf. Jr, 'The limits of trust', in: The National 

Interest, No. 41, Fall 1995, pp. 95-98. 

8. The World Bank. The EostAsion miracle. Economie growth 

and pub/ie policy, Washington, 1993. 

9 Alice H. Amsden, 'Why isn't the whole world 

experimenting with the EastAsian model to develop? Review 

of the East Asian miracle', in: Wor/d Development, vol 22 

( 1994). no. 4, pp. 627-633. 

I 0. Auteur onbekend, 'State directed capita! accumulation 

may be key to East Asian Miracle', in: Third World Economics, 

I 6/3 I March 1996. 

I I. De betekenis van dit onderscheid wordt vooral door 

Angus Maddison beklemtoond, zij het in een andere context, 

namelijk de relatie VS/Europa. Zie: Angus Maddison, 

Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme, Utrecht/Antwerpen, 

1984. 

12. Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, 3 dln., 

1902-1927. 

Drs. H.H). Labohm is als gastonderzoeker verbonden aan het 

Nederlandse Instituut voor Internationale Betrekkingen 

'Cfingendael' en lid van de algemene redactie van Liberaal Reveil. 
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DE KUNST VAN DE ZACHTE 
DOOD 

. 
Beschouwing naar aanleid 1 n g 

van H e t Schots e boek j e 
over methoden van 

z elfdoding 

R. A.V . B A RON VA N H AE R SOLT E 

Het oorspronkelijke 'Schotse boekje' is een uitgave van de Voluntary zelf moeten doen, zij het b1j voorkeur met begeleiding. 

Euthanasia Society ofScotland,getiteld Departing Drugs (Edinburgh, Het opstellen van een handleiding voor het uitvoeren van 

1993) en geniet reeds een zekere mate van bekendheid in ons zulk een onherroepelijk besluit is een verantwoordelijk werk. De 

land. De Nederlandse zustervereniging biedt ons thans een vertaling. schrijvers van het boekje zijn zich dat wel bewust. Alvorens een 

De auteursrechten berusten bij de onderscheidene verenigingen. overzicht van de mogelijke wijzen van zelfdoding te geven, 

De verspreiding wordt beperkt gehouden. De Nederlandse editie waarschuwen zij de lezer uitvoerig tegen lichtvaardig gebruik. Zij 

wordt alleen verkocht aan 'mensen die tenminste drie maanden lid wijzen op het belang van een goed en methodisch beraad over de 

zijn van de NWE' en bij haar een euthanasieverklaring hebben vraag of men de dood inderdaad wenst. Zij willen immers - zoals 

gedeponeerd. Het is dus bepaald niet de bedoeling de doodstrom gezegd - allerminst de lezer tot zelfdoding aanmoedigen, maar 

wervend te roeren: 'Wij moedigen zelfdoding niet aan'. Er wordt veeleer, alvorens de dodelijke middelen aan te reiken, hem aanleiding 

slechts een handreiking geboden voor mensen bij wie een 

weloverwogen wens tot zelfdoding bestaat. 

'De Engelse tekst is vrijwelletterlijk vertaald, maar er zijn met 

goedkeuring van de samenstellers wijzigingen aangebracht waar 

dat vanwege de verschillen tussen Nederland en Schotland, of 

gezien nieuwere inzichten en ervaringen noodzakelijk was.' Aldus 

het Nederlandse voorwoord, waarin voorts het Nederlandse recht 

op het onderhavige gebied kort wordt weergegeven. 

Het boekje handelt over de kunst van de zachte dood, dus 

over 'euthanasia' in de heelletterlijke zin. Waar echter dit Griekse 

woord in het huidige medisch-juridische spraakgebruik een engere 

betekenis heeft gekregen, is met recht de neutrale tenm 'zelfdoding' 

gekozen. Het gaat er immers vooral om diegenen te helpen die 

niet voor reguliere euthanasie in aanmerking komen. Mensen die 

om hen moverende, maar niet in het verband der 'euthanasie' 

erkende redenen een eind aan hun leven willen maken, en het dus 
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geven zich nog eens driemaal te bedenken. Zo wordt hem op het 

hart gedrukt niet te handelen 'onder stress of op overhaaste wijze', 

en een zelfdoding pas te overwegen als men 'alle andere 

mogelijkheden heeft beoordeeld en afgewezen'. Met name moet 

hierbij worden overwogen dat tegenwoordig 95% van alle pijn kan 

worden bestreden. Men besprekede zaak zonodig met een andere 

dan de eigen arts, ingeval van pijn met een pijnverlichtingsspecialist, 

alsmede met de afdeling Patiëntenvoorlichting van het ziekenhuis, 

de Stichting Korrelatie of de Telefonische Hulpdienst. Kortom, men 

late niets onbeproefd om wegwijs te worden op de markt der 

mogelijkheden. Voorts doet men goed de zaak ook met naaste 

familie of goede vrienden te bespreken. 

Aan godsdienstige bezwaren tegen zelfdoding wordt slechts 

een negental regels gewijd. Dit geschiedt op zodanige wijze dat 

zelfs een ongelovige lezer opvalt hoe ver dit onderwerp zich van 

het bed van de samenstellers van het boekje bevindt. Zij verklaren 
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zich niet te kunnen uitspreken over'de dogma's van welke religieuze 

groepering dan ook'. Dat is in het onderhavige verband te billijken, 

maar de woordkeus verraadt wel een zeer geringe vertrouwdheid 

met het in die groeperingen - in Nederland en wellicht ook in 

Schotland - heersende klimaat, waarin joden en christenen hun 

standpunt meer als een godsdienstig geïnspireerd ethos dan als 

een dogma zien. Intussen is de bedoeling van de opstellers van het 

boekje duidelijk: zij kunnen en zullen zich niet uitspreken over 

religieuze opvattingen over zelfdoding. 

Toch wordt in het kader van die korte alinea wel degelijk iets 

gegeven dat voor de doelgroep van belang kan zijn, namelijk de 

verzekering'dat voorstanders van de vrijheid tot levensbeëindiging 

gevonden kunnen worden in alle grote religies'. Wel zou ik willen 

reason het woord 'ideals'. Een oordeel over het beslurt tot zelfdoding 

past stellig in het kader van zulk een moraal, ongeacht of drt oordeel 

posrtief of negatief (bijvoorbeeld 'moedig' of'laf') zou uitvallen. In 

wat wij tegenwoordig ethiek of moraal plegen te noemen, gaat het 

echter veel meer in het bijzonder over rechtvaardigheid, 

naastenliefde en wellicht waarheidsliefde; dus over wat ik weleens 

'datieve moraal' heb genoemd, het goeddoen niet slechts in de 

ogen van, maar vooral ook aan de medemens ('guilt culture' 

tegenover de oude 'shame culture'). De liberaal, socialist of (en) 

christen van deze tijd zal het woord 'moraal' gewoonlijk in deze zin 

gebruiken. Andere waarden zal hij misschien koesteren - in zijn 

persoonlijk leven of onder gelijkgezinden - maar hij zal zich niet 

gerechtigd achten ze aan een ander op te dringen of (door staat 

aantekenen dat dit niet voor alle denominaties binnen zo'n grote en rechtsorde) te laten opleggen. Helemaal consequent zijn wij op 

religie behoeft te gelden. Hoe dat ook zij, de lezer krijgt de raad dit stuk trouwens niet, want reeds door de erkenning van het 

binnen zijn geloof te zoeken naar medestanders met betrekking ouderlijk gezag en de instelling van de leerplicht stelt onze 

tot het morele punt dat hier aan de orde is. Nederlandse staat de kinderen bloot aan een opvoeding die zich 

Niet dan na aldus heel uitvoerig op de wenselijkheid van een ook tot andere waarden uitstrekt; en daar hebben wij geen moeite 

zorgvuldige besluitvorming te hebben gewezen, gaan de schrijvers 

over tot datgene wat zij zich bij de opzet van het boe~e tot taak 

mee. 

In de lijn van de hier geschetste moraal der naastenliefde 

hebben gesteld: het geven van een handleiding tot de voltrekking zullen wij aan de medemens moeten geven (i.c. hem laten nemen) 

van het genomen besluit. Wat zijn de middelen waarmee wij ons, wat hij zelf wenst, leven of dood. Wie zulks tegen de borst stuit, 

bij gebreke van een vrij verkrijgbare 'pil van Drion', zullen moeten 

behelpen? 

Uit de verschillende werkwijzen die worden besproken, komt 

één als de verreweg verkieslijkste naar voren: het innemen van een 

overdosis van een slaapmiddel en het daarna bevestigen van een 

plastic zak over het hoofd. Uitvoerige aanwijzingen worden gegeven 

voor een goede tenuitvoerlegging van dit procédé. Appendix 2 

bevat een lijst van geschikte middelen, appendix 3 hun merknamen 

in verschillende landen. Een verklarende woordenlijst geeft nog 

nadere informatie, ook over middelen die men bepaald niet moet 

gebruiken. 

De gegeven informatie lijkt nuttig en duidelijk; over de juistheid 

kan ik als leek uiteraard niet oordelen. Daar zijn trouwens andere 

tijdschriften voor. Dat dit boekje in dit blad door deze man wordt 

besproken, is wellicht omdat de redactie hier aanleiding ziet tot 

een zoveelste bezinning op het ethische probleem van de zelfdoding. 

Ik wil trachten in dit bestek hierover een paar gedachten op papier 

te zetten. 

Vooropgesteld zij dat' ethiek' of'moraal' een begrip is waarvan 

de grenzen niet helemaal vastliggen. De ouden kenden reeds deze 

woorden, ja, wij hebben ze aan hen ontleend. Men bedoelde 

daarmee echter welhaast het gehele gebied van wat wij thans 

'waarden' noemen; R.M. Hare gebruikt in zijn boek Freedom and 
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moet bedenken dat de door hem gevoelde ergernis als leed in het 

niet valt bij het belang dat de zelfdoder aan zijn dood hecht. 

Voor wie in deze aan het schriftwoord een doorslaggevende 

betekenis zou willen toekennen, kunnen hier nog twee kant

tekeningen v;orden geplaatst, die zelfs allerminst origineel mogen 

heten.Ten eerste dat het gebod 'Gij zult niet doodslaan' niet alleen 

naar moderne opvatting maar waarschijnlijk ook naar zijn 

oorspronkelijke strekking meertegen het doden van medemensen 

dan tegen zelfdoding is gericht. Ten tweede dat in de bijbel vele 

gevallen van zelfdoding worden vermeld, en niet met zo veel 

woorden afgekeurd. Urt de bijbel valt voor een moraal betreffende 

de zelfdoding mijns inziens niets te halen, al is het bekend dat er 

wel theologische gronden tegen zulk een eigenmachtigheid worden 

aangevoerd. 

Wie met drt alles het pleit voor de vrijheid van zelfdoding in 

beginsel gewonnen meent te achten - zelf ben ik geneigd dit 

standpunt in te nemen - zal toch ook wel zijn gedachten moeten 

laten gaan over een aantal bezwaren van minder principiële, maar 

toch gewichtige aard die men tegen die vr;ijheid pleegt aan te voeren. 

Men kan zich namelijk afvragen of een mens vrij genoeg is om deze 

vrijheid te kunnen nemen. Met name het feit dat een besluit tot 

zelfdoding veelal onder invloed van emotie of depressie zal worden 

genomen, geeft goede reden tot het stellen van deze vraag. In 
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hoeverre is een zwaar aangeslagen of een depressief mens 'vrij' in 

de zin van een maatschappelijk en juridisch te erkennen 

handelingsbekwaamheid? Kan zijn toestand hem niet in zover 

kortzichtig maken dat hij de kans op later levensgeluk niet voldoende 

verdisconteert in zijn wellicht fatale besluitvorming? Zou voorts 

een mens van zijn zogenoemde vrijheid van zelfdoding niet een 

heel onvrij gebruik kunnen maken onder invloed van de wens 

anderen niet tot last te willen zijn? Zouden die anderen daar niet 

zelfs op kunnen inspelen, zodat een en ander op een 

maatschappelijke plicht tot zelfdoding zou kunnen lijken? Zouden 

anderzijds betere bejaardenzorg en betere pijnbestrijding de vraag 

naar zelfdoding niet sterk kunnen doen afnemen? 

Overweging van deze en van wellicht nog andere vragen moet 

stellig leiden tot een zekere terughoudendheid in het verkondigen 

van de vrijheid van zelfdoding.Aan de andere kant kan men stellen 

dat wij ook bij ons leven weleens onverstandige en onherroepelijke 

besluiten nemen zonder dat ons de middelen daartoe worden 

ontzegd. En voorts: de wil anderen niet tot last te willen zijn, ontsiert 

een mens niet. Moet men hem die vrijheid ontzeggen omdat 

anderen er misbruik van kunnen maken? De vraag is klemmend, 

maar meer casuïstisch dan principieel. Dat geldt ook voor de vraag 
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naar de graad van volmaaktheid die bejaan:ienzorg en pijnbestrijding 

zouden kunnen bereiken. Ik kies in deze vragen geen standpunt, 

maar wil er slechts op wijzen dat zij van andere aard zijn dan de 

principiële vraag van de vrijheid van zelfdoding. Het lijkt mij in het 

belang van een heldere en zuivere discussie de principiële en de 

meer praktische vragen zorgvuldig te onderscheiden, zoals ook 

Barendsen-Cleveringa doet in een recent interview: 'Er moet veel 

meer oog en respect komen voor persoonlijke afwegingen. 

Natuurlijk moeten er veiligheden worden ingebouwd, maar dat is 

een kwestie van uitvoering' (Relevant, kwartaalblad van de NWE, 

juli 1996, p. 9). 

Het boekje dat ik hier mocht bespreken, kan naast zijn 

onmiddellijk belang voor hen die hun leven willen beëindigen, ook 

een belangrijke rol spelen voor het aanzwengelen van deze 

gedachtenwissel ing. 

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, Het Schotse 

boekje over methoden van zelfdoding,Amsten:iam, 1996,96 pagina's. 

Profd~ R.A. V. Baron van Hoersofte is oud-hoogleraar in de wijsbegeerte 

te Leiden. 
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HET AFSCHEIDSSCHOT VAN 
EEN BEVELHEBBER 

Bespreking van 
H.A. Couzy, Mijn jaren a I s 

bevelhebber 
G.C. BERKHOF 

De autobiografie is geen genre waarin Nederland hoog scoort, 

laat staan dat hoge Nederlandse officieren in de pen klimmen 

om een boekje open te doen over hun ervaringen met het 

reilen en zeilen bij Defensie. Dat Luitenant-generaal Hans Couzy. 

bevelhebber van de Koninklijke Landmacht (KL) van 1992 tot 

1996, meende dat toch te moeten doen, is op zijn minst 

opzienbarend. Zo mogelijk nog opzienbarender is het feit dat 

deze memoires als warme broodjes over de toonbank vlogen, 

zodat de uitgever al snel met een tweede druk moest komen. 

Verwonderlijk is dat overigens niet. Ten eerste is het boek in 

meer dan één opzicht vlot geschreven. Zo is het taalgebruik 

voor een militair ongebruikelijk soepel. Militairen zijn normaliter 

gewend in vuurstoten te spreken, dat maakt namelijk meer 

indruk op de manschappen. Daarvan is hier geen sprake, wat 

waarschijnlijk op het conto kan worden geschreven van de 

journalist Rien Robijns, die volgens de flaptekst met de auteur 

samenwerkte. Vlot was het ook in de zin dat het opus vrijwel 

direct na Couzy's commando-overdracht verscheen. Heet van 

de naald zogezegd. 

Een derde reden voor de vlotte verkoop van het boek -

en vermoedelijk de belangrijkste - is echter gelegen in het feit 

dat de auteur niet direct bekend stond als iemand die gewend 

was een blad voor zijn mond te nemen. Hij was hiervoor 

regelmatig door 'de politiek' op het matje geroepenVriend en 

vijand - van beiden had de generaal hele heerscharen - haastten 

zich dan ook boekwinkelwaarts. De 'vijanden', voornamelijk 

politici, hadden het snelst hun oordeel klaar. Ze meden de 

commando-overdracht - ongehoord in Nederland en, voor 

zover mij bekend, niet eerder voorgekomen - en bestempelden, 

zoals minister Voorhoeve deed, de inhoud als 'onbehoorlijk'. 
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Zonder overigens toe te lichten waarop dat oordeel was 

gebaseerd. Oud-minister Ter Beek zegde zelfs toe in november 

met een eigen epistel te komen om de gang van zaken in een 

ander daglicht te stellen. Dat zal me benieuwen, want het is 

voor iemand die zich tot Couzy's vrienden rekent, niet eenvoudig 

dit afscheidsschot op zijn merites te beoordelen. 

Dat komt vooral door een opmerking in het voorwoord. 

Daar schrijft hij:'Dit boek is niet het definitieve, in alle opzichten 

historisch onderbouwde verhaal over deze periode .Voetnoten 

heb ik bewust niet opgenomen en de letterlijke citaten zijn 

achteraf niet geautoriseerd. Ze geven gesprekken en uitspraken 

weer zoals ik me die herinner. Ik laat het graag aan krijgshistorici 

over om anders te werk te gaan. Het boek is bedoeld als een 

persoonlijke observatie en als verantwoording over mijn jaren 

als bevelhebber. Voor deze opzet heb ik onder meer gekozen 

omdat ik er bredere lagen van de Koninklijke Landmacht mee 

hoop te bereiken.ln de afgelopen jaren heb ik steeds gepoogd 

om helder en duidelijk te zijn voor het personeel waarmee ik 

heb gewerkt en voor wie ik met overtuiging stond. Deze lijn 

heb ik in dit boek willen voortzetten.' Dat een generaal niet 

met voetnoten werkt, kan ik begrijpen, maar het tweede deel 

van de zin- 'de letterlijke citaten zijn achteraf niet geautoriseerd' 

- is me een raadsel. Is dit dan toch een gekuiste versie? 

Nee, zegt Hans desgevraagd telefonisch. 'Van veel 

uitspraken zijn geen notulen en zelfs geen getapete versies 

gemaakt, dus moest ik wel één en an.der weergeven zoals ik 

het me herinnerde. Natuurlijk had ik wel mijn agenda's met 

aantekeningen en die heb ik als basis gebruikt.' Persoonlijk had 

ik het dan wat anders weergegeven, want nu lijkt het erg veel 

op censuur, waar dus geen sprake van is. 
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De belangrijkste boodschap van het boek is dat de 

persoonlijke verhoudingen tussen politici en militairen niet 

geweldig waren. Couzy zegt daarover:'Een bevelhebber behoort 

de beslissingen van de politieke leiding van het departement te 

volgen en uit te voeren. Maar dat neemt niet weg dat de 

bevelhebber ook een eigen verantwoordelijkheid heeft op de 

terreinen waanmee een minister doorgaans minder voeling heeft. 

De enige manier om tot een goede afstemming te komen is 

communicatie. Weten waarmee je allebei bezig bent. Niet via 

briefjes of tussenpersonen, maar door elkaar zelf regelmatig te 

zien en te spreken. De diverse aanvaringen die ik in mijn jaren 

als bevelhebber heb gehad met de politiek. zijn vrijwel alle terug 

te voeren op gebrek aan communicatie.' Wat dat betreft is hij 

weinig lankmoedig over de ministers waarmee hij in zijn periode 

als bevelhebber te maken kreeg. 

werd alom gerespecteerd. Daarnaast maakte de manierwaarop 

hij zich presenteerde indruk' Dat gebeurde op een bijeenkomst 

met de bevelhebbers en de top van het ministerieVoorhoeve 

introduceerde zichzelf en staatssecretaris Jan Gmelich Meijling 

en vertelde wat hun taakverdeling zou zijnVoorhoeve zou zelf 

de externe, internationale aspecten voor zijn rekening nemen, 

zoals de VN en de NAVO, en Gmelich Meijling kreeg de 

verantwoordelijkheid voor personeel, materieel en de 

reorganisatie van de krijgsmacht. Hoofdprobleem was dat in 

het regeerakkoord was afgesproken dat in de komende vier 

jaar Defensie nog eens extra 2,5 miljard gulden moest 

bezuinigen, maar dat tevens de zogenaamde Prioriteitsnota van 

Ter Beek moest worden uitgevoerd. Dat stond vrijwel gelijk 

met het nogmaals uitpersen van een al fenm uitgeknepen citroen. 

Ook de minister had er een hard hoofd in, maar was 

Over Relus ter Beek merkt hij bijvoorbeeld op: 'Zeker bij vastbesloten er toch aan te beginnen en aan te tonen dat hij 

Ter Beek kwam ik maar zeer moeilijk binnen en al helemaal niet zich tot het uiterste inspande. 'Ik ga vervolgens terug naar het 

als er hete kastanjes in het vuur lagen. Ik moest altijd lang kabinet met de mededeling: er blijft een tekort, zegt u maar 

soebatten voordat er bij Gods gratie een afspraak met hem wat er moet gebeuren. Of er moet geld bij of ik kan de 

kon worden gemaakt. Altijd was dan het argument dat zijn Prioriteitennota niet uitvoeren.' Ook zegde de minister toe dat 

agenda zo vol zat en dat er geen tijd voor me was.' En: 'Af en 

toe vroeg hij ons advies, maar niet vaak. Ik wist als bevelhebber 

daarom nauwelijks waar de minister mee bezig was en wat zijn 

gedachten waren over belangrijke onderwerpen. Ik zag hem 

niet en hoorde hem nauwelijks. Ik kwam hoogstens eenmaal in 

de twee maanden bij hem, terwijl het noodzakelijk was veel 

vaker de horloges gelijk te zetten.' Of: 'Op zichzelf zijn de 

gesprekken met Ter Beek. zeker aan het eind van een middag, 

uiterst plezierig. De minister toont zich dan een hartelijke en 

zeer charmante gastheer. De ijskast staat open, waar je naar 

hartelust uit kunt putten. Bovendien kan gevoel voor humor 

hem op die momenten niet worden ontzegd.' Ook had Ter 

Beek een goede politieke antenne. 'Hij heeft het aangedurfd 

grenzen te verleggen en heeft een reeks goede beslissingen 

genomen. En het is hem daarbij gelukt steeds vrijwel kamerbrede 

meerderheden voor zijn toch niet alledaagse standpunten te 

organiseren. Ik moet hem die eer achteraf gunnen.' Desondanks 

overheerst twijfel. Had Ter Beek nu wel een eigen visie of heeft 

hij zich laten leiden door, zoals Couzy het uitdrukt, 'de 

temperatuurvan het badwater in de Tweede Kamer' en daaraan 

zijn standpunten ondergeschikt gemaakt? 

Couzy was in ieder geval niet ongelukkig dat er in 1994 

een wisseling van de wacht plaatsvond. 'Opvolger Joris 

Voorhoeve gaf ook al snel vertrouwen dat de lijnen opener 

zouden zijn. Hij stond bekend om zijn intellectuele analyses en 
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de communicatie zou worden verbeterd. De tevredenheid 

daarover duurde echter niet lang. In mei 1995 kwam Couzy in 

aanvaring met Gmelich Meijling die de bezuinigingsoperatie 

leidde. Deze wilde, zonder de bevelhebber daarin te kennen, 

de opleidingen (verder) bekorten. Couzy vond dat dit niet kon 

en dreigde ontslag te nemen. De maatregel werd daarop 

teruggedraaid, maar vanaf dat moment tot het eind van zijn 

carrière heeft hij de staatssecretaris niet meer gesproken. 

Ook de communicatie met de minister liet volgens Couzy 

snel te wensen over. Er was afgesproken dat er eens in de twee 

weken een gezamenlijke lunch zou worden gehouden met de 

bevelhebbers en de Chef Defensiestaf Dat gebeurde ook. tenzij 

de minister in het buitenland was uiteraard. Dat kwam nogal 

eens voor omdatVoorhoeve ook belast is met koninkrijkszaken, 

twee moeilijk verenigbare taken. De lunch had bovendien met 

communicatie niet veel te maken. De minister gaf een overzicht 

van de zaken die hij met zijn naaste medewerkers had besproken 

en was daarbij 'zo uitgebreid aan het woord dat er nog maar 

een paar minuten voor ons overbleven om onze specifieke 

problemen op tafel te leggen'. Die stapelden zich dan ook op, 

ook al omdat de vredesoperaties - Srebrenica voorop - meer 

tijd en aandacht vroegen, zeker van de landmachtstaf 

Mijn jaren als bevelhebber geven al met al een aardig inzicht 

in de keuken van een departement dat door reorganisatie, 

afschaffing van de dienstplicht en voortdurende bezuinigingen 
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onder hoogspanning moet werken. Vrolijk word je daar niet 

van. Sommige koks staan in elkaars ketel te roeren, één kok 

haakt af (Chef DefensiestaNan der VI is omdat hij te weinig geld 

voor de benodigde ingrediënten kreeg), de chef-kok houdt een 

deel van zijn recepten voor zich, zijn tweede man weigert een 

jaar lang met de legerkok te praten en de gasten in de Tweede 

Kamer eisen op hoge toon hun gerechten. Natuurlijk zijn ·in 

zo'n situatie de zenuwen gespannen, maar je vraagt je wel af of 

dat tot zo'n janboel moest leiden. 

Er is altijd een zekere spanning tussen de bevelhebbers, 

de Chef Defensiestaf en de ambtelijke en politieke top van het 

departement. In mijn tijd ging de discussie over het vraagstuk 

van de kernwapens. Dat speelde vooral in Nederland. Over 

het Nederlandse vraagstuk schreef ik niet. maar ik vergeleek 

wel uitvoerig de (kernwapen )strategieën van de Verenigde Staten 

en de Sovjetunie. Dat maakte het Nederlandse standpunt -
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zonder het met name te noemen - lichtelijk bizar, om het zacht 

uit te drukken. Een minister trachtte me het schrijven te 

verbieden onder het motto: 'je moet politici niet met feiten 

voor de voeten lopen.' Ik geef toe dat dit vervelend kan zijn, 

maar soms is er geen andere weg. 

Is dit hier ook het geval? Voor zover ik kan nagaan zeker 

ten dele. Toch houd ik mijn twijfels. Die zullen mogelijk kunnen 

worden weggenomen als volgende maandTer Beeks memoires 

uitkomen. Woord en wederwoord, want zoals Couzy schrijft:'lt 

takes two to tango.' 

H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, Amsterdam, L.J. Veen, 

184 pagina's, f 29,90. 

G.C. Berkhof is Luitenant-generaal der Genie b.d. en hoogleraar 

Strategische Studies aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
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LIBERAAL OF 
CONSERVATIEF? 

Er wordt in ons land soms tamelijk 

overdreven als het gaat om normverval 

en de teloorgang van gemeenschapszin. 

Het is niet aantoonbaar dat de se

cularisatie, de individualisering en andere 

mega-trends gepaard gaan met toe

nemende normloosheid in ons land. 

Grosso modo zijn de Nederlanders nog 

steeds een deugdzaam volkje. Men 

houdt zich hier aan afspraken, weet zich 

verantwoordelijk voor het welzijn van 

de gezins- en familieleden, et cetera. 

N ederlanders zijn voorts spaarzaam en 

niet gauw te verleiden tot onver

antwoordelijk gedrag. 

Ook zonder een directe binding 

met het christelijk geloof en een 

gedegen kennis van de klassieke 

deugden vormen wij een beschaafde 

natie. De cultuurpessimisten zien mijns 

inziens spoken als zij aan het eind van 

deze eeuw menen op de drempel te 

staan van een tijdvak waarin het met 

de westerse beschaving de verkeerde 

kant opgaat. Er is geen enkele reden tot 

paniek. 

Wanneer de zogeheten com

munitaristen of gemeenschapsdenkers 

menen dat met de individualisering de 

gemeenschapszin erodeert, slaan zij, 

althans voor zover het West-Europa 

betreft, de plank mis. Individualisering 

betekent dat het individu niet langer 

vanwege afkomst of om andere 

redenen automatisch gedwongen is zich 
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te conformeren aan bepaalde specifieke 

groepsnormen. Individualisering be

tekent keuzevrijheid op economisch en 

cultureel terrein binnen de rand

voorwaarde van een besef van 

verantwoordelijkheid voor het welzijn 

van de omgeving. Individualisering 

schept een klimaat waarin het individu 

zelf verantwoordelijk is, omdat hij zich 

niet langer kan verschuilen achter een 

collectieve verantwoordelijkheid van de 

gemeenschap. De individuele keuze

vrijheid verplicht juist tot ver

antwoordelijkheid. Binnen traditionele 

verbanden waarin het individu 

gedwongen wordt tot kritiekloos con

formerend gedrag, bestaat er geen 

individuele verantwoordel ijkheid 

vanwege een gebrek aan individuele 

keuzevrijheid. 

Individualisering gericht op keuze

vrijheid leidt ons niet op weg naar 

ongebreidelde vrijheid zonder ver

antwoordelijkheid. A ls de dwang tot 

aanpassing aan specifieke groeps

normen niet langer bestaat, dan is 

daarmee geenszins een bindend kader 

van universele (westerse) waarden en 

normen weggeschoven. Een duurzame 

open samenlevi ng met individuele 

keuzevrijheid is alleen mogelijk indien 

de leden van die samen leving een 

beschaafd gedrag vertonen. Westerse 

beschaving oftewel de aanwezigheid van 

het besef van de positieve waarde van 

de universele moraal is een nood

zakelijke voorwaarde voor de over

levingskansen van de vrije samenleving. 

Binnen de beschaafde vrije samenleving 

zal het individu zich sociaal gedragen in 

die zin dat het wordt aangespoord zich 

op allerlei terreinen met andere mensen 

in groepen te verbinden. Zo vormt zich 

het maatschappelijk weefsel, dat wel 

wondt aangeduid als het maatschappelijk 

middenveld. Dit middenveld vormt zich 

dus in principe op spontane wijze , 

overheidsinterventie is niet nodig en 

zelfs ongewenst omdat het middenveld 

op lange termijn verzwakt door over

heidsbescherming. 

Zoals gezegd, er is geen reden tot 

paniek. Er zijn allerlei indicaties dat het 

met de vitaliteit van het maatschappelijk 

weefsel en met onze westerse be

schaving redelijk goed is gesteld. Er is 

geen reden tot cultuurpessimisme en 

voor een daardoor ingegeven neiging 

tot conservatisme. Het is de moeite 

waard het liberalisme met zijn pleidooi 

voor individualisering te verdedigen 

tegen het verzuurde gemeenschaps

denken. Binnen een beschaafde samen

leving als de onze zijn in beginsel de 

condities aanwezig voor een goede 

afioop van het individualiseringsproces. 

Betekent dit nu dat wij volstrekt 

zorgeloos de drempel naar het derde 

millennium kunnen passeren? Ik denk 

het niet. 

217 



Zorgeloosheid betekent onacht

zaamheid ten aanzien van de fragiliteit 

van de beschaving. Zonder te vervallen 

tot een modieus pessimisme, moeten 

wij steeds beseffen dat beschaving niet 

iets vanzelfsprekend is. Slechts een 

oppervlakkige waarneming van het 

dagelijkse nieuws uit de wereld leidt al 

tot de conclusie dat de beschaving 

eerder uitzondering dan regel is. Een 

onachtzaamheid op grond van een 

vermeende vanzelfsprekendheid van 

beschaving in onze directe omgeving is 

extremisme, zie hier een aantal niet 

neutrale uitspraken over het 'goede 

leven'. 

Liberale politici zullen dus moeten 

moraliseren. Moraliseren, niet in de zin 

van zedenpreken, maar in de zin van 

het doen van een oproep tot het zich 

conformeren aan codes die van groot 

belang zijn voor het handhaven van de 

vrijheid en de democratie. Daaronder 

vat ik ook een appèl tot een be

trokkenheid bij de publieke zaak. Deze 

betrokkenheid is van het grootste 

daarom niet zonder gevaar. belang voor de duurzaamheid van de 

Hier ligt dan ook een verant- democratie. Bij ons wordt die de-

woordelijkheid voor de politiek en voor mocratie gedragen door polit ieke 

politieke partijen zoals de VVD. De partijen. Die partijen proberen vanuit 

universele liberale waarden en deugden 

moeten verdedigd worden tegen 

cultuuruitingen die worden uitgedragen 

door de vijanden van de vrije en open 

samenleving. Vrijheid kan niet bestaan 

zonder verantwoordelijkheid. Het is om 

die reden dat de Teldersstichting vorig 

jaar een geschrift publiceerde waarin het 

standpunt werd verdedigd dat het 

postmoderne waardenrelativisme, dat 

vaak leidt tot nihilisme, niet deugt 

(Tussen vrijblijvendheid en paternalisme, 

geschrift nummer 82) . Bepaalde 

beschavingsnormen zijn het waard 

verdedigd te worden. Hier is liberale 

politiek niet neutraal. Liberalen hebben 

zeker wel een voorkeur als het gaat om 

een eigen visie op het algemeen belang 

deelbelangen te integreren om zo te 

komen tot een coherente visie op 

overheidsbeleid. Zorgwekkend is de 

geringe betrokkenheid van het 

Nederlandse electoraat bij de 

meningsvorming binnen politieke 

partijen. Slechts drie procent van het 

electoraat is lid van een politieke partij 

en van de leden is maar tien procent 

actief. Het is aan de politieke partijen 

om duidelijk te maken dat het 

lidmaatschap van single issue

bewegingen (Natuurmonumenten, 

Greenpeace, enzovoorts) niet in de 

plaats mag komen van een lidmaatschap 

van een politieke partij. Ook hier dus 

waarden en cultuur. Vrijheid boven een aansporingtotgedragsverandering 

dwang, ijver boven luiheid, spaar- met het oog op de handhaving van 

zaamheid boven verkwisting, be- vrijheid en democratie. Onze de-

Dit verstevigt het draagvlak en daanmee 

ook de legitimiteit van de genomen 

politieke beslissingen. Liberalen behoren 

mensen aan te sporen tot het nemen 

van verantwoordelijkheid voor de 

publieke zaak. Neutraliteit in de zin van 

onverschilligheid is daarom niet liberaal 

maar nihilistisch. Nihilisme vormt een 

gevaar voor de vitaliteit van de liberale 

samenleving. 

Sommigen, binnen en buiten de 

VVD, hebben de bovengenoemde 

publicatie van de Teldersstichting 

geïnterpreteerd als een neiging tot 

conservatisme. Dit nu is een misvatting. 

Het echte conservatisme is immers 

zonder idealen, het impliceert 

behoudzucht vanwege een angst voor 

het onbekende en de vrijheid. 

Conservatieve mensen willen risico's tot 

het uiterste beperken. Het resultaat van 

dit risicomijdende gedrag is stagnatie en 

uiteindelijk degeneratie. Dit alles heeft 

niets te maken met een oproep tot het 

handhaven van een bepaald waarden

en normenstelsel dat de voorwaarde is 

voor een vrije samenleving. Liberalen 

willen deze open en vrije samenleving 

onder meer opdat mensen risico's 

durven nemen, waardoor vooruitgang 

mogelijk is. juist deze overtuiging moet 

ons doen pleiten voor het handhaven 

van een morele beschaving. Dat heeft 

met conservatisme niets van doen. 

heerstheid boven onmatigheid , mocratie wint aan vitaliteit bij een Dr. K Groenveld is directeurvan de ProfMr. 

tolerantie boven fundamentalisme en grotere participatie van het electoraat. B.M. Teldersstichting. 
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DYNAMIEK EN STABILITEIT 
Over de voorwaarden voor een 

duurzame open samenleving 

FRITS BOLK ESTBIN 

Op alle maatschappelijke terreinen dient gestreefd te 

worden naar een evenwicht tussen stabiliteit en dynamiek. 

Stabiliteit door verantwoordelijkheid, dynamiek door 

vrijheid. Terwijl in de Nederlandse economie nog steeds 

sprake is van te weinig dynamiek, zien we op het gebied 

van normen en waarden veeleer een overdaad aan 

dynamiek. Wenselijk is daarom een zeker cultureel 

conservatisme, dat klassieke individuele en sociale deug

den herbevestigt. Dit is de kern van de lezing die Frits 

Bolkestein op 20 oktober in de Leidse Pieterskerk uitsprak 

op een symposium van de Annelien Kappeyne van de 

Coppellostichting. 

Het oogmerk van liberale politiek is het vervullen van de 

voorwaarden voor de duurzaamheid van een voorspoedige 

ontwikkeling naar een open en vrije samenleving. Deze 

duurzaamheid vergt zowel dynamiek als stabiliteit. Dynamiek 

met het oog op economische voorspoed en doelmatigheid, 

stabiliteit teneinde voldoende zekerheid te creëren. 

Een samenleving zonder dynamiek stagneert en verliest 

daardoor op den duur de cohesie die de voorwaarde vormt 

voor een harmonieuze ontwikkeling. Bij stagnatie wordt de 

cohesie bedreigd door toenemende belangenconflicten ten 

gevolge van verdelingsproblemen. Deze verdelingsproblemen 

zijn immers gemakkelijker oplosbaar in een periode van groei. 

Een samenleving zonder stabi liteit wordt daarentegen 

bedreigd door een chaotische dynamiek in een onzekere 

omgeving. Ook dan kan er geen sprake zijn van een duurzame 

en gelijkmatige ontwikkeling. 

De hier geformuleerde noodzakelijke voorwaarden voor 

een gunstige ontwikkeling. staan evenwel op gespannen voet 

met elkaar. Te veel dynamiek ondermijnt de stabiliteit, te veel 
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stabiliteit leidt tot verstarring. Het is aan de liberale politiek 

om naar een zeker evenwicht te koersen. 

CHAOS EN ORDE IN DE ECONOM I E 

In het economische verkeer bepleiten liberalen marktwerking 

en concurrentie. Vrije marktwerking impliceert conffict en 

strijd en staat daarmee ogenschijnlijk haaks op het streven 

naar een harmonie van belangen. Het economisch liberalisme 

gaat ervan uit dat het handelen van het individu is gericht op 

maximalisatie van het eigen nut. Niet het algemeen belang 

staat voorop, maar het eigen belang. Adam Smith heeft 

aangetoond dat hier sprake is van een paradox, een schijnbare 

tegenstelling. Bij nader inzien kan worden aangetoond dat 

door de werking van het marktmechanisme het streven naar 

eigen belang zeer wel spoort met het behartigen van het 

algemeen belang. 

De economische ontwikkeling werd door de econoom 

joseph Schumpeter voorgesteld als een proces van creative 

destruction. Creatieve vernietiging schept ruimte voor 

vernieuwing door het verdwijnen van overbodige en niet 

langer rendabele activiteiten. Het proces is een voortdurende 

strijd om het bestaan en om de ruimte voor vernieuwing. 

Fundamentele onzekerheid door voortdurende verandering 

en intensieve zoekprocessen zijn kenmerkend voor een 

markteconomie. Niettegenstaande die onzekerheid leidt 

coördinatie door de markt volgens liberale economen niet 

tot chaos, maar zijn in dit proces de tendenties naar 

economisch evenwicht juist dominant. 

Behalve regels of normen die als het ware vanzelf als 

resultaat van het marktproces ontstaan, zijn er regels die 

door de wetgever zijn gecodificeerd en die ook de bedoeling 

hebben de dynamiek binnen de perken te houden. Het gaat 
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daarbij om zowel publiek- als privaatrecht. Normen en regels 

binnen en buiten het rechtsstelsel zorgen te zamen voor de 

nodige stabiliteit. Zonder die stabiliteit is niet voldaan aan de 

voorwaarden voor een ordelijk verloop van marktprocessen. 

Van een duurzame ontwikkeling kan dan nauwelijks sprake 

zijn. 

Anderzijds is van belang te beseffen dat de on

zekerheidsbeperking, die het resultaat is van risicomijdend 

gedrag, niet zo ver moet gaan dat er te weinig ruimte voor 

de echte pionier op de markt is. De excentrieke ondernemer 

die op zoek is naar nieuwe combinaties, zoals Schumpeter 

dat uitdrukte, mag niet te veel bekneld raken door regels en 

normen. De noodzakelijke aanpassingen in de economie 

komen immers alleen tot stand indien onevenwichtigheden 

zichtbaar worden en iedereen voldoende ruimte krijgt om 

erop te reageren. Anomie op de markt leidt tot chaos, maar 

regelzucht en overnormering tot stagnatie en groot wel

vaartsverlies. Het is een opgave om de juiste koers te varen 

tussen Scylla en Charybdis. Zowel ongebreidelde 

marktwerking als gereguleerde allocatie is onverkieslijk. 

Politiek vertaald betekent dit dat liberalen noch kiezen voor 

het 'normloze' Amerikaanse casino-kapitalisme, noch voor 

het overgereguleerde Rijnland-model (de term waarmee 

Michel Albert een verzameling sterk op risicobeperking 

gerichte verzorgingsstaten heeft aangeduid). Wij komen tot 

de conclusie dat chaotische dynamiek en verstikkende 

stabiliteit de oevers zijn waarop een uit de koers geslagen 

ontwikkeling kan stranden. Er bestaat een vaargeul met 

beperkte breedte. 

DE WENSELIJKHEID VAN CULTUREEL 

CONSERVATISME 

Wat hiervoor is gezegd over optimale, dus begrensde, 

marktwerking, geldt mutatis mutandis ook voor andere sferen 

van menselijke activiteit. Ook daar geldt dat zowel dynamiek 

als stabiliteit een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling 

is. Neem het voorbeeld van de normen en waarden in de 

samenleving. 

Voor liberalen behoren de normen en waarden die onze 

cultuur kenmerken, in eerste instantie het resultaat te zijn 

van interacties tussen individuen in de samenleving. Normen 

ontstaan ten gevolge van groepsprocessen. Deze normen 

beperken ook hier de transactie- en informatiekosten 

waarmee de interacties tussen (groepen van) individuen 

gepaard gaan. Evenals op de markt genereert ook hier een 
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spontaan proces de regels die moeten zorgen voor 

voldoende stabiliteit. Het gaat daarbij om een proces van 

zeer lange duur. Het is de geschiedenis van de mens die ons 

de bakens verschaft welke een ordelijk verkeer tussen 

mensen mogelijk maken. Zonder die regels of normen zou 

de ontwikkeling zich kenmerken door onzekerheid en chaos. 

Opvoeding, sociale controle en voorlichting dienen om het 

besef van het belang van de regels te versterken. Hier ligt 

een rol voor zowel het maatschappelijk middenveld als voor 

de overheid. 

De genoemde normen en regels dienen de stabiliteit 

van de ontwikkeling. Stabiliteit is een noodzakelijke, maar 

geen voldoende voorwaarde voor een duurzame 

ontwikkeling. Naast stabiliteit moet er sprake zijn van 

dynamiek. Ook hier geldt dat te veel stabiliteit leidt tot 

stagnatie. Onze cultuur moet zich kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. Terwijl de periode vlak na 

de Tweede Wereldoorlog mank ging aan te veel stabiliteit, 

kenden de decennia na de culturele revolutie van 1968 een 

dynamiek met een soms chaotisch karakter, althans voorzover 

het gaat om veranderingen in waarden en normen.Anything 

goes, 'het moet kunnen': met deze woorden kan men de 

cultuur van de jaren zeventig en tachtig kenschetsen. Onder 

deze omstandigheden kan er geen sprake zijn van een 

duurzame ontwikkeling in voorspoed. 

Het is om die reden dat ik ter gelegenheid van het 

veertigjarig bestaan van de Teldersstichting in 1994 heb gepleit 

voor een combinatie van economische progressiviteit en een 

zeker cultureel conservatisme. Economische progressiviteit, 

omdat de Nederlandse economie te weinig flexibel is en wij 

aan dynamiek kunnen winnen door overbodige en knellende 

regels af te schaffen. Cultureel conservatisme, omdat op 

cultureel vlak de instabiliteit een groter gevaar dan starheid 

vormtWaar het om gaat, zo heb ik toen gezegd, is die normen 

en waarden propageren die essentieel voor het voortbestaan 

van een open samenleving zijn. 

De Leidse filosoof Andreas Kinneging heeft zich in een 

artikel in Trouw op 30 maart jongstleden verenigd met de 

opvatting van de zogenaamde mmmunitaristen (gemeen

schapsdenkers) dat een herstel van solidariteit en 

gemeenschapszin essentieel is om het toenemende verlies 

van cohesie en stabiliteit in de samenleving tegen te gaan. 

Maar deze mmmunitaristen veronachtzamen, aldus Kinneging, 

het belang van de individuele deugden. Naast de sociale 

deugden, die primair zijn gericht op de anderen, zijn er de 
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individuele deugden gericht op het eigen leven. Het gaat 

daarbij om onder meer: moed, ijver, spaarzaamheid, netheid 

en gematigdheid. 'Een goede samenleving' is niet mogelijk 

zonder deze individuele deugden. 

Dit individualistische uitgangspunt in het betoog van 

Kinneging verdient vanuit liberaal oogpunt alle lof en het is 

van groot belang dat liberalen de door hem genoemde 

deugden propageren. Herstel van de individuele deugden 

als onderdeel van cultuurpolitiek heeft een duidelijk positieve 

invloed op de dynamiek in de economische sfeer, aldus 

Kinneging. Deze dynamiek verstevigt op haar beurt het 

draagvlak voor de solidariteit als sociale deugd. Een beperkt 

cultureel conservatisme te zamen met de hiervoor 

genoemde economische progressiviteit levert dus een 

bijdrage tot een duurzame en voorspoedige economische 

ontwikkeling. 

MOETEN LIBERALEN MORALISEREN? 

Tijdens de laatste partijraad van de WD in juni werden 

bedenkingen geuit bij de stelling dat liberalen moeten 

moraliseren, om te voorkomen dat individuen ontsporen en 

daarmee hun daadwerkelijke vrijheid verliezen. Indien het 

begrip moraliseren .met een benepen zedenprekerij wordt 

vereenzelvigd, kan ik me met deze kritiek verenigen. Liberalen 

bepleiten inderdaad in beginsel een neutrale opstelling ten 

opzichte van de individuele keuzen op zedelijk terrein. In 

beginsel moet de vrijheid bestaan zelf vorm te geven aan 

het leven. Maar bij deze keuzevrijheid plaatsen liberalen wel 

randvoorwaardenVrijheid bestaat onder voorwaarde van de 

verantwoordelijkheid van het individu voor anderen (sociale 

deugden).Vrijheid bestaat ondervoorwaarde dat het individu 

in beginsel zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn 

eigen gedrag. 

Naar mijn opvatting is het daarom geenszins taboe een 

liberale cultuur, waarin sociale en individuele deugden zijn 

verinnerlijkt, te stimuleren. Men ontstijgt dan terecht de 

minimale moraal die vaak in verband met het liberale 

gedachtegoed wordt gebracht. De geestelijke vader van onze 

liberale traditie, Adam Smith, onderstreepte in zijn studie 

The theory of moral sentiments, de belangrijke rol voor de 

deugden die hij als smeerolie van de samenleving 

beschouwde. Adam Smith behoorde niet voor niets tot de 

school van Schotse moralisten. 

Terecht zijn de opvattingen van de gemeenschapsdenkers 

gekritiseerd in het vorig jaar verschenen geschrift van de 
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Teldersstichting Tussen vrijblijvendheid en paternalisme. De 

individualisering in de zin van de emancipatie van het individu 

heeft mensen minder afhankelijk van hun directe sociale 

omgeving gemaakt. Daarnaast is de materiële vrijheid 

gegroeid om zelfstandig op allerlei terreinen keuzen te maken. 

De vrijheid om zich niet te hoeven conformeren aan 

ouderwetse en ondoelmatige rolpatronen betekent een 

grote winst voor het creatieve individu. Die vrijheid is nodig 

met het oog op de dynamiek in onze cultuur. De 

individualisering leverde, zo gezien, na de culturele verstarring 

van de jaren vijftig een bijdrage aan het herstel van het 

evenwicht tussen dynamiek en stabiliteit. 

Dit alles neemt niet weg dat de individualisering, wanneer 

deze trend te ver doorschiet. ook schaduwzijden laat zien. 

Een minder grote afhankelijkheid kan ook ontaarden in het 

steeds losser worden van maatschappelijke verbanden. Dat 

kan een probleem worden, omdat groepen een belangrijke 

socialiserende invloed op het individu uitoefenen en cruciaal 

zijn voor maatschappelijke stabiliteit en integratie. 

De betekenis van sociale verbanden, waaronder het gezin, 

de familie, de vereniging en de buurt, voor stabiliteit kan 

moeilijk worden overschat. Binnen het maatschappelijk 

middenveld worden waardevolle tradities en waarden van 

generatie op generatie overgedragen. Voorts nemen 

intermediaire structuren - ook wel de civil society genoemd, 

van school tot vakbond tot politieke partij - de individuele 

mens in bescherming tegen de nimmer afiatende druk van 

de staat. 

Niettegenstaande het belang dat liberalen hechten aan 

een sterk maatschappelijk middenveld, zijn wij er over het 

geheel genomen niet voor de particuliere organisaties in dit 

middenveld kunstmatig van overheidswege te beschermen. 

Protectie ondermijnt de maatschappelijke dynamiek en 

verzwakt op den duur het middenveld. In beginsel moet het 

particulier initiatief op eigen benen staan. Daarmee wint het 

aan kracht. Met deze opvattingen nemen liberalen afstand 

van de stellingen die christen-democraten verdedigen als 

het gaat om het ma:at~chappelijk middenveld. Voorts ver

zetten liberalen zich tegen een 'verstatelijking' van het 

maatschappelijk middenveld, in die zin dat particuliere 

verbanden zonder democratische controle staatstaken 

vervullen en publieke, verordenende bevoegdheden krijgen. 

Er behoort nu eenmaal een heldere taakverdeling en 

scheiding tussen de publieke sfeer en het particuliere domein 

te zijn. 
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Zoals gezegd, zijn de stt-ucturen in de ruimte tussen 

individu en staat van gmte betekenis voor de maat

schappelijke stabiliteit. Dit neemt niet weg dat zulke 

vet-banden ook knellend kunnen zijn. De structuren gaan 

dan ten koste van de dynamiek. Hiervoor heb ik bij de 

bespreking van de individualisering t-eeds melding gemaakt 

van de negatieve effecten van het gmepsconfot-misme en 

de groepsdwang. Ook hiet- is het dus weer een kwestie van 

evenwicht. Evenwicht tussen stabiliteit door cohesie enerzijds 

en dynamiek doot- vrijheid anderzijds. 

Het is van belang te beschikken ovet- begrippen die 

morele kaders kunnen expliciteren en funderen. Op welke 

waarden bet-usten onze normen en waar komen die waat-den 

vandaan? Wellicht heeft de Amstet-damse filosoof Cliteut- gelijk 

als hij stelt dat wij zeer goed terecht kunnen bij de liberale 

traditie zelf. De beginselen die wij aan die traditie kunnen 

ontlenen, bieden een zelfstandige seculiere grondslag 

waarmee we uitstekend verder kunnen gaan. 

HOE WORDEN DEUGDEN 

GESTIMULEERD? 

Wanneer wij nu van mening zijn dat de sociale en individuele 

deugden moeten worden herbevestigd, rijst de belangt-ijke 

vt-aag op welke schouders deze taak rustin de eerste plaats 

zijn et· natuurlijk de ouders met hun opvoedende taak. 

Normen, dat wil zeggen gescht·even en ongeschreven 

gedragsregels, worden door kinderen terloops overgenomen 

van mensen met wie zij een affectieve band hebben, en dat 

zijn meestal de oudet-s. 

Oudet-s staan echtet- niet alleen. De school moet de 

opvoedende taak van de oudet-s ondersteunen. Ook op 

school gaat het weer ç>m het vinden van een evenwicht 

tussen stabiliteit en dynamiek. Zekerheid en stabiliteit 

verschaft de school door een t·ustpunt voor de leerlingen te 

vormen. De school verschaft het kader voor 

but·gerschapsvaat-digheden. Anderzijds verschaft de school 

de vaat-digheden en het aanpassingsvet·mogen die de 

toekomstige volwassenen in staat stell.'i ... ,~ede vorm te geven 
\' ·~ 

en zich aan te passen aan snelle vert~~-.~;;:,.ngen. 

Ouders en scholen moeten dus goedkeuren en afkeuren. 

Datzelfde geldt voot- de maatschappelijke verbanden tussen 

individu en staat. Hiet-mee zijn de belangrijkste instellingen 

aangewezen die moeten zorgen voor cohesie en stabiliteit. 

Maat- hoe staat het in dit verband met de overheid? 

De staat stelt voortdurend normen die in wetten en 

andere regels beklonken liggen. Hiervoor heb ik gewezen 

op het feit dat vele wetten en regels die het gevolg zijn van 

de uitbouw van de verzorgingsstaat, de -vooral economische 

- dynamiek verstikken. Deregulering, dus het stellen van 

minder normen, is hier gewenst. Daarnaast zijn er wetten en 

t-egels die nauwelijks door de overheid wot-den gehandhaafd. 

Voor een deel is dit het gevolg van permissiviteit of 

toegeeflijkheid. Bepaald gedrag wordt uit gemakzucht 

gedoogd. Voot- een andet- deel is het niet-handhaven het 

gevolg van te veel regels. Daardoot- wordt het vaak onmogelijk 

de regels te handhaven en vermindert ook het respect 

ervoot~ Er zou dus al veel gewonnen zijn indien de staat 

minder normen stelt en de normen die wel noodzakelijk 

zijn, betet- handhaaft. Daarnaast kan de ovet-heid soms een 

bepaald gedrag aanmoedigen of ontmoedigen zonder het 

respectievelijk te gebieden of te verbieden. 'Geniet, maat

drink met mate'. Bepaald gedrag, hoewel niet onwettig of 

strafbaat~ is schadelijk voor het individu en/ of de samenleving. 

Vaak wordt dit gedrag door toedoen van sociale verbanden 

ontmoedigd, maar dit is niet altijd toet-eikend. Andet-e, voor 

individu en samenleving nuttige activiteiten vet-dienen soms 

een extra aanmoediging door de overheid. 

CONCLUSIE 

Het leidmotief van deze vet-handeling betmf het vinden van 

het juiste evenwicht tussen stabiliteit en dynamiek. Stabiliteit 

door verantwoordelijkheid, dynamiek doot- vrijheid. Een 

I i bet-ale samenleving is niet een samenleving die geen andet

doel heeft dan vrijheid. Bij een liberale samenleving gaat het 

ook om de verwet-keiijking van andere waarden, zoals 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale recht

vaardigheid en de gelijkwaat-digheid van alle mensen. 

Verwerkelijking van die andere waarden is enerzijds doel op 

zich, anderzijds een noodzakelijke voorwaat-de voor een 

duurzame vrije samenleving. 

Mrdrs. F. Bolkestein is voorzitter van de WO-tractie in de Tweede 
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EEN MORELE 
ONDERWIJS EN 

CRISIS IN 
OPVOEDING? 

0 ver 
deugden, 

het aanleren van 
normen en waarden 1 

HELEEN DUPUIS 

Het is een postmodern misverstand dat morele normen 

en waarden inwisselbaar zijn. De waarde van sommige 

morele uitspraken kan heel goed aannemelijk worden ge

maakt. Niet teruggedeinsd moet worden voor het uitdra

gen van het eigen morele gelijk, bijvoorbeeld in het onder

wijs. Er zijn doctrines die waardevol genoeg zijn om mee 

te indoctrineren. 

EEN DUBIEUZE ERFENIS 

In de negentiende eeuw werd het veelal als onfatsoenlijk 

beschouwd om anticonceptieve middelen te gebruiken. Het 

kwam dan ook regelmatig voor dat jonge vr-ouwen in afhan

kelijke posities, zoals dienstboden, zwanger werden van hun 

baas of diens zoon. Een gearrangeerd huwelijk met een an

dere bediende was dan de meest menswaardige optie. Maar 

niet zelden werd de 'schande' van de zwangerschap gevolgd 

door ontslag, en bleef prostitutie als enige vorm van levens

onderhoud over. Daarin was dan ineens het gebruik van 

anticonceptiva wel aanvaard en gangbaar~ De schandelijke 

hypocrisie en volstrekt verwerpelijke dubbele moraal die uit 

zo'n gang van zaken spreken, stuiten in onze tijd iedereen 

tegen de borst. Dat geldt voor meer morele opvattingen uit 

de vorige eeuw. 

De arbeidsomstandigheden van de werkende klasse in 

de negentiende eeuw slaan alles wat men aan ellende kan 

bedenken: veel te lange werktijden, vanaf veel te jonge leef

tijd, in een veel te belastende omgeving, met lage lonen, dus 

slecht voedsel, een slechte gezondheid en geen enkele so

ciale voor.ziening. Een moraal van niks, in onze ogen. Niet 

anders was het met vele andere aspecten van het toenma

lige (openbare) leven: de visie op de autochtone inwoners 
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van Nederlands-Indië, de afwezigheid van vrouwenkiesrecht 

en opleidingsmogelijkheden voor vrouwen, het gebrek aan 

tolerantie voor personen met een andere (maar wel chris

telijke!) levensbeschouwing: het was allemaal even verwer

pelijk, ja zelfs immoreel vanuit ons huidig perspectief. 

Ook voor sommige negentiende-eeuwers gold overi

gens dat men zag wat er fout was. Dat leidde tot aanzetten 

voor diepgaande verander-ingen in opvattingen over- goed 

en kwaad. Deze kregen uiteindelijk in de tweede helft van 

onze twintigste eeuw hun beslag. Nû is het gevoel algemeen 

dat de beschr-even toestanden volster-kt verwer-pelijk zijn. 

Het heeft veel tijd en moeite gekost om af te r-ekenen met 

de stoffige en verbur-gerlijkte negentiende-eeuwse opvattin

gen over goed en kwaad. Maar- in onze ijver om afstand te 

nemen van de morele ra111pen van de negentiende eeuw, 

zijn we in de twintigste eeuw alle moraal verdacht gaan vin

den. De gedachte vatte post dat over goed en kwaad niets 

zinnig te zeggen is, dat alles 'relatief' is, en dat er geen moreel 

'gelijk' bestaat. Een desastreus misver-stand. 

ER IS EEN MOREEL 'GELIJK' 

Het misverstand heeft diverse kanten. Om te beginnen be

tekent het aan de kaak stellen van de moraal van de negen

tiende-eeuwse burgerlijke samenleving niet dat àlle moraal 

verwerpelijk is, maar- alleen die van de negentiende eeuw. 

Blijkbaar zijn sommige moralen verwerpelijk en andere niet 

of minder. Mensen kunnen zich en masse vergissen en geleid 

door eigen belang de ogen sluiten voor- de belangen van 

anderen, maar ze kunnen blijkbaar ook van opvatting veran

deren. De ontworsteling aan negentiende-eeuwse morele 

normen kan ook uitgelegd worden als blijk van het grote 
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belang van moraal en morele discussies. De ethicus Paul 

Sporken noemde de 'contrastervaring', de plotselinge reali

sering dat iets moreel niet deugt, bij uitstek een impuls voor 

een morele retlectie 2 Bij de existentialist Camus is het niet 

anders. 

Een misverstand is ook dat het 'eigen gelijk' van onze tijd 

niet méér waard zou zijn dan dat van de negentiende eeuw. 

Het is merkwaardig om te zien hoe in onze tijd vrijwel ie

dereen de moraal van toen afvvijst, en dus een (ander) mo

reel besef heeft, maar tegelijkertijd twijfelt over het belang 

van morele waarden. Dat is een opmerkelijke ambivalentie: 

enerzijds hebben we in onze eeuw te vuur en te zwaard 

morele opvattingen uit de vorige eeuw als immoreel ge

kwalificeerd, zonder ons anderzijds te realiseren dat we daar

mee wel degelijk een andere moraal binnenhaalden. 

Want natuurlijk is zo'n flamboyante afvvijzing een teken 

van een andere, nieuwe overtuiging. Het pathos waarmee 

die vooral in de jaren zeventig en tachtig is neergezet, illu

streert dat trouwens. Sartre, op wiens rekening veel verzet 

tegen de negentiende-eeuwse moraal komt, ontkende niet 

het belang van morele overtuigingen en keuzen. Zijn nadruk 

op de noodzaak van een eigen invulling van moraal leidde 

tot een werkelijk nieuwe moraal; niet meer een metafysisch 

vastgelegde, door kerk en staat geproclameerde moraal, maar 

een in vrijheid door individuen te kiezen, weloverwogen ei

gen moraal. Sartre was niet voor niets op Kant gepromo

veerd! 

Wij kunnen nu niet anders zeggen dan dat de negen

tiende-eeuwers ongelijk hadden en wij gelijk. Er is - vanuit 

het perspectief van een bepaalde tijd - wel degelijk sprake 

van een moreel 'gelijk'. Dat in een volgende eeuw moralen 

er mogelijk weer anders uit zullen zien, doet daaraan niet af. 

Dat er geen moreel gelijk zou zijn is een gevaarlijke gedachte, 

zoals nu, in de jaren negentig van de twintigste eeuw, duide

lijk wordt. Morele normen en waarden zijn niet voor elkaar 

inwisselbaaé zij zijn niet allemaal even goed: er zijn gewoon 

betere en slechtere moralen. Zo zijn er ook betere en slech

tere argumenten voor keuzen die mensen maken, zowel in 

het publieke als in het privé-bestaan. Er zijn betere en slech

tere staatsvormen, er zijn betere en slechtere mensen, en 

het valt vaak bijzonder mee om daarover consensus te krij

gen. 

ONDERWIJS EN OPVOEDING 

Voor onderwijs en opvoeding in onze tijd heeft de 
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onverdedigbare en inconsistente visie dat er over goed en 

kwaad niets zinnig te zeggen valt en dat er geen 'gelijk' te 

behalen is, grote gevolgen gehad. Er valt bij zo'n visie immers 

niets meer over te dragen. Morele opvoeding krijgt het stem

pel van ongeoorloofde indoctrinatie met subjectieve opvat

tingen. 'Alles is betrekkelijk' was het parool in de jaren ze

ventig. Dat moge kentheoretisch mischien waar zijn, maar 

daarmee zijn morele waarden nog niet onderuitgehaald. In

tegendeel. Moraal moet en moraal kan. Natuurlijk zijn mo

rele uitspraken van een andere aard dan uitspraken over 

controleerbare feiten en theorieën. I ets goed en verantwoord 

noemen is niet h-=tzelfde als beweren dat water kookt bij 

I 00 graden Celsius. De juistheid van morele uitspraken kan 

niet 'bewezen' worden, maar kan wel aannemelijk gemaakt 

worden. Morele uitspraken zijn inderdaad geen onverzette

lijke waarheden en morele commentaren kunnen niet kant 

en klaar uit de lucht worden geplukt. Zij zijn niet vanzelf

sprekend, maar behoeven onderbouwing, en zijn waardevol 

en nodig, mits zij openstaan voor toetsing en correctie. Het 

lijkt me dat er heel wat over te doceren valt. 

EEN GEMEENSCHAPPELIJK 

PERSPECTIEF 

Een volgend misverstand is dat onderwijs in normen en 

waarden ongewenst of onmogelijk is, omdat wij in onze sa

menleving geen gemeenschappelijk moreel perspectief 

(meer) zouden hebben. Maar heel het geschreven recht, in

clusief de Grond':'et, de Sociale Verzekeringswetten, het straf

recht en het administratief recht, is doordrenkt van morele 

visies, en dat recht is in consensus tot stand gekomen. In de 

hedendaagse medische ethiek treffen we vier centrale mo

rele waarden of morele perspectieven aan, die voor de 

meeste mensen herkenbaar zijn. Deze zouden ook als uit

gangspunt van een algemene ethiek kunnen functioneren. 

Het zijn: niet schaden, goeddoen, (respect voor) zelfbeschik

king en rechtvaardigheid. Ze worden ook wel - ironisch -

aangeduid als de 'Georgetown Mantra', een verwijzing naar 

de universiteit in Washington, waaruit de auteurs van het 

boek afkomstig waren dat deze uitgangspunten voor het 

eerst noemde 3 

Wie zou tegen zulke morele uitgangspunten bezwaar 

kunnen hebben? Er valt nog van alles in te vullen en te we

gen, maar in grote lijnen is hier sprake van morele principes 

die door velen gedeeld kunnen worden. Er valt dus een hoop 

uit te leggen aan nieuwe generaties, en er is veel van waarde 
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dat kan en moet worden overgedragen. Dit geldt zowel voor 

de opvoeding thuis als voor het onderwijs op school. 

EEN MULTICULTURELE 

SAMENLEVING? 

Zijn we dan geen multiculturele samenleving, waarin ver

schillende levensbeschouwingen met evenveel recht bele

den worden en met de erbij behorende moraal de samen

leving mede mogen modelleren? Ook hier is sprake van een 

misverstand. 

Godsdienstvrijheid is een groot goed, maar betekent niet 

noodzakelijk dat de bij die godsdiensten behorende mora

len in de samenleving aanvaard moeten worden. De Rooms

katholieke kerk is in Nederland de grootste geloofsgemeen

schap en wijst zoals bekend anticonceptie af, wat ook steeds 

opnieuw door de paus wordt herhaaldToch is in geen land 

ter wereld voorlichting over en het gebruik van anticoncep

tie zo ingeburgerd als in ons land (met het verrassende ef

fect dat wij het allerlaagste abortuscijfer van de wereld heb

ben). Een ander voorbeeld: er zijn hier inmiddels veel Moslims, 

maar vrouwenbesnijdenis en polygamie gelden als verwer

pelijk, en zullen dat zeker- en terecht- blijven. 

Met andere woorden: onze Nederlandse samenleving 

heeft eigen, specifieke opvattingen over haar morele waar

den en normen, en in die zin zijn wij geenszins multicultureel. 

En dat is maar goed ook. Als moraal essentieel is voor cul-

RUIMTE VOOR HET INDIVIDU 

Grondslag van onze rechtstaat is dat de staat, de overheid, 

niet een doel in zichzelf is, maar er is voor mensen. Dat 

neemt niet weg dat het goed functioneren van de samenle

ving een zaak is die allen aangaat Bij een humane samenle

ving behoren verantwoord burgerschap en de daarbij pas

sende deugden. Ook die zijn !eerbaar. 

Het is goed om daarbij te benadrukken dat verantwoord 

burgerschap niet meer behoeft te betreffen dan het pu

blieke handelen van individuen. Er moet daan 1dast een zo 

groot mogelijke ruimte blijven voor eigen levensinvullingen. 

Privé-aangelegenheden zoals liefde, sex, het levenseinde en 

(in mindere mate) de voortplanting, behoren buiten het 

bereik van de overheid te blijven, maar wel binnen het mo

rele kader van onze cultuur. Eigen levensbeschouwelijke in

vullingen van deze zaken mogen de grenzen daarvan niet 

overtreden. Een grens is bovendien altijd gelegen in de be

langen van anderen: een klassiek, maar niet minder waarde

vol (liberaal) principe. 

Verantwoord burgerschap is essentieel - en tegelijk maar 

de helft van het verhaal. In ieder geval is leerbaar dat de 

staat, de gemeenschap er niet is om van te plukken, of om te 

torpederen, of maximaal voor de voeten te lopen, maar er 

is om voor allen het leven leefbaar te houden. 

HET ONDERWIJS CONCREET 

tuur - en dat zou zo moeten zijn -, dan past in onze cultuur Maar nu concreet Wat betekent dit alles voor het onder-

bijvoorbeeld geen godsdienst meer die ons als het ware wijs? Onderwijs zou mede onze basale normen en waarden, 

doet terugkeren naar de Middeleeuwen, een tijd waarin bij

geloof, magie en onderdrukking van de redelijkheid centraal 

de grondslagen van onze samenleving en rechtsstaat moe

ten onderwijzen. Wij hebben een prachtige Grondwet, die 

stonden en de godsdienst een toppunt van on- in haar uitwerking slechts in details ter discussie staat Daar-

verdraagzaamheid bereikte. Het behoort bij onze cultuur over valt toch les te geven? Daarbij kan aandacht worden 

dat wij door de Verlichting zijn heengegaan, in het voetspoor gegeven aan de redenen waarom voor de diverse formule-

van Erasmus, Grotius en al die anderen die de grondslag ringen is gekozen en aan de achtergronden van de formule-

legden voor acceptatie in onze cultuur van waarden als re

delijkheid, verdraagzaamheid en waardering voor het indi

vidu. Ook de mensenrechten stammen uit deze traditie. 

Dat alles mag niet opgegeven en ingewisseld worden 

voor een multiculturele samenleving waarin alle waarden

systemen evenzeer gelijk hebben. Wij hebben gewoon meer 

gelijk en moeten dat ook durven zeggen. Dat betekent dat 

allen die deel uitmaken van onze samenleving en onze cul

tuur in onze waarden en normen moeten worden opge

voed, ook op de scholen. 
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ringen. In feite bevat onze Grondwet een moreel programma, 

waarmee leerlingen wat mij betreft geïndoctrineerd mogen 

worden. Het onderwijzen van dit programma hoort een 

verplicht vak te zijn, te geven op elk niveau van het voortge

zet onderwijs. 

Het is waar dat een weerzinwekkend voorbeeld van 

valse en onjuiste staatsindoctrinatie nog vijftig jaar geleden 

in ons belangrijkste buurland waar te nemen viel. Maar dat 

betekent niet dat alle indoctrinatie fout is. Er zijn doctrines 

die het waard zijn om mee geïndoctrineerd te worden. Ook 

over de diverse 'rechten van de mens' vallen interessante en 
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concrete onderwijsprogramma's te maken. 

Het zou een goede zaak zijn als het ministerie van OCW 

een aantal deskundigen op het gebied van filosofie, ethiek, 

politieke wetenschappen, ( ontwikkelings)psychologie, peda

gogiek en didactiek een opdracht zou geven om onderwijs

programma's te ontwerpen met bovengenoemde inhoud 

en strekking. Dat is natuurlijk niet voldoende. Ook op an

dere manieren vallen morele inzichten over te dragen en 

moeten die overgedragen worden. Zowel thuis als op school 

zou aandacht besteed kunnen worden aan het ontwikkelen 

van verantwoordelijkheidsgevoel en moreel bewustzijn. 

Maar om één zaak gaat het allereerst: ons te realiseren 
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I. Dit artikel gaat nader in op een onderdeel van de bijdrage 
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van het oorspronkelijke stuk luidt H .M. Dupuis, 'Voetangels 

en klemmen op weg naar een kennissamenleving', in: Minis

terie van OON, Bouwstenen voor het kennisdebat, maart 1996. 

2. P Sporken, Ethiek van de gezondheidszorg, Baarn, 1976. 

3.TL. Beauchamp,J.F. Childress, Principles ofbiomedical ethics, 

Oxford, diverse drukken. 

wat er op het spel staat, en niet te ontkennen dat morele Mw. profdr. H.M. Dupuis is hoogleraar Medische Ethiek aan de 

waarden erbij horen en grondslag van onze samenleving zijn. Rijksuniversiteit Leiden. 
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TOETSING VAN 
BESTUURSGEDRAG 

AAN ALGEMENE 
RECHTSBEGINSELEN 

Een verandering in het 
concept van de liberale 

rechtsstaat? 

PHILIPPE BROOD 

Met de ontwikkeling van de sociale rechtsstaat is de overheid 

steeds dieper gaan ingrijpen in de maatschappij. Om het be

stuur in staat te stellen adequaat op de complexe maatschap

pelijke ontwikkelingen te reageren, geeft de wetgever steeds 

vaker vage bevoegdheden met een steeds vager toetsingskader. 

Hij delegeert hiermee in feite de wetgevende taak aan het 

bestuur en de rechter. De rechterlijke macht, die overheids

gedrag aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet 

toetsen, krijgt hierdoor, evenals het bestuur, een andere rol. 

Door deze verandering in de klassieke machtenscheiding tus

sen wetgeving, bestuur en rechtspraak dient het evenwicht 

tussen deze machten een nieuwe vorm te krijgen. 

LIBERALE RECHTSSTAAT ALS 

REACT I E OP MISLUK T ABSOLUTISME 

Nadat absolutistische regeringen - in bijvoorbeeld Pruisen en 

Frankrijk - niet in staat bleken de bestaanszekerheid van hun 

onderdanen te verzekeren ', werd duidelijk dat de staat de bur

ger niet langer mocht verhinderen zelfstandig bestaanszekerheid 

te verwerven.Tegelijkertijd realiseerde men zich dat een onge

remd nastreven van het eigenbelang van de burger ongewenste 

consequenties kon hebben. Om enerzijds de burger zoveel mo

gelijk vrijheid te geven en anderzijds uitwassen bij het nastreven 

van eigenbelang te voorkomen werd een concept bedacht dat 

L i b eraa l Revei l 6 

de staat de bevoegdheid gaf in het openbare leven in te grijpen, 

maar tegelijkertijd voorspelbaarheid in het gedrag van de staat 

voorschreef 

Onvoorspelbaarheid kan het gevolg zijn van een te snelle 

verandering van regelgeving of van een te grote vrijheid voor 

het bestuur om aan de wet een eigen betekenis te geveni De 

behoefte aan voorspelbaarheid van het overheidsgedrag had 

een economische reden. Van onvoorspelbaar overheidsgedrag 

gaat een remmende werking uit op de ontwikkeling van de 

welvaart. Deze onvoorspelbaarheid dient per slot van rekening 

ingecalculeerd te worden in de risico's die ondernemende bur

gers nemen. 

ELEMENTEN VAN HE T RECH T SS TAAT

CONCEP T 

Het doel van het concept van de klassieke rechtsstaat is gericht 

op voorspelbaarheid van het overheidsgedrag ter bescherming 

van de economische en sociale ontwikkeling3 en kent in ieder 

geval drie elementen: het legaliteitsbeginsel, het beginsel van de 

scheiding van machten en de klassieke grondrechten. Het 

legaliteitsbeginsel wil dat het overheidsgedrag vooraf door het 

recht wordt gelegitimeerd. De overheid mag slechts handelen 

als het recht haar die handeling toestaat. Tegenover deze 

legaliteitseis voor de overheid staat de vrijheid van de burger; 
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deze is vrij te handelen tenzij het recht hem dat verbiedt. Op 

deze manier wordt gegarandeerd dat de burger in vrijheid kan 

opereren, terwijl de onvoorspelbaarheid van het overheidsgedrag 

- die dit kan bedreigen - wordt beperkt. 

Om de voorspelbaarheid van het overheidsgedrag verder 

te versterken is dit legaliteitsbeginsel verfijnd tot een 

wetmatigheidsbeginsel. Dit wetmatigheidsbeginsel houdt in dat' 

het overheidsgedrag voorafgaande legitimatie door de wet be

hoeft. Een belangrijk voordeel van het wetmatigheidsbeginsel is 

dat omtrent het bestaan en de inhoud van bepaalde rechten 

duidelijkheid bestaat nu zij in de wet zijn vastgelegd. Dat deze 

behoefte aan wetmatigheid van bestuur niet een behoefte uit 

een romantisch verleden betreft, wordt aangetoond door on

derzoek naar steunverlening door de overheid in de jaren tach

tig. In zijn onderzoek naar steunverlening - zoals bij het Rijn/ 

Schelde/Verolme-concern - concludeert Damen: 'De nadelen 

van buiten-wettelijk bestuur voor de juridische positie van de 

burger zijn grootAllereerst meent het bestuur vergaande voor

schriften te kunnen verbinden aan individuele steunbeslissingen. 

Deze pretentie vormt al een probleem omdat de burgers zich 

in veel gevallen deze bevoegdheidsuitoefening moeten laten wel

gevallen en niet de rechter durven te adiëren, afhankelijk als zij 

zich van de administratie voelen.'4 

Het legaliteitsbeginsel wordt ontkracht indien de overheid 

een onbeperkte macht heeft over het recht. Stel dat de rege

ring merkt dat zij op basis van de geldende regels niet in vol

doende inkomsten voor haar wensen kan voorzien en daarom -

samen met de Staten-Generaal - met terugwerkende kracht 

belastingwetten gaat wijzigen. Alleen al het besef dat dit moge

lijk zou zijn, kan een remmende invloed hebben op economi

sche activiteiten en de welvaart. Om deze macht van de 

wetgevende en uitvoerende macht te beperken en daarmee de 

functie van het legaliteitsbeginsel voor de ontwikkeling van de 

staat te beschermen, is het element van de machtenscheiding 

ontworpen. Deze machtenscheiding is in eerste instantie naar 

het idee van John Locke gericht op het beteugelen van de uit

voerende macht. Wetgeving en uitvoering moeten worden ge

scheiden om te voorkomen dat de uitvoerende macht gaande 

het spel de spelregels aan de door haar gewenste uitslag aan

past. Daarom moet de wetgever duidelijke wetten formuleren 

die het gedrag van de uitvoerende macht volledig normeren en 

voorspelbaar houden. Een scheiding van de uitvoerende en 

wetgevende macht in combinatie met een machtsevenwicht 

tussen beide machten vormt een garantie tegen overheids

willekeu~ De controle op de toepassing van de wetten door de 
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uitvoerende macht is later - onder invloed van Montesquieu -

aan de rechterlijke macht opgedragen. 

Met betrekking tot bepaalde onderwerpen, zoals de vrij

heid van meningsuiting of eigendom, wenste men in het geheel 

geen bemoeienis van de staat Daarop ziet het derde element 

van de klassieke rechtsstaat de grondrechten. Teneinde een 

welvaartsentwikkeling te kunnen garanderen waarin burgers zelf 

de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun bestaan, kent 

het klassieke rechtsstaat -concept enerzijds een door grondrech

ten gegarandeerde staatsvrije sfeer en anderzijds een door 

legaliteits- en wetmatigheidsbeginsel beheerste sfeer waarin de 

overheid- mits voorspelbaar- actief mag zijn. Het instandhouden 

van deze voorwaarden is de functie van de machtenscheiding. 

RECHTSBRONNEN ALS PARADOX 

In de klassieke en neo-klassieke liberale visie vloeit het recht 

voort uit geleidelijk gegroeide en in de samenleving geaccep

teerde sociale conventies. Deze visie vinden we bijvoorbeeld 

terug in het werk van liberale denkers als De Groot5, 

Montesquieu6
, Hayek7 en Dworkin8. Het recht is in de liberale 

opvatting dan ook niet het product van een tekentafel, maar het 

gevolg van een evolutionair proces waarin handelende indivi

duen en overheden, in interactie met elkaar, regels ontwikkelen 

zonder deze bewust te ontwerpen. De regel dat men zijn af

spraken moet nakomen en dat men de door het niet nakomen 

van afspraken veroorzaakte schade moet compenseren, is bij

voorbeeld een - voorwettelijke - sociale conventie die in de 

westerse samenleving bestaat. Het is de primaire taak van de 

wetgever om dit interactieproces te doorgronden en op basis 

van dit inzicht de wetmatigheden van het proces vast te leggen. 

Deze taak wordt ook wel codificatie genoemd. 

Verder is de wetgever vanuit dezelfde sociale conventie aan

gewezen om vanuit het interactieproces sturing van het 

interactieproces mogelijk te maken. Deze functie wordt ook wel 

de modificatie-functie genoemd. Dit proces van modificatie van 

de sociale conventies dient echter ondergeschikt te blijven aan 

de codificatie, omdat alleen sturing vanuit de sociale conventies 

op acceptatie en dus implementatie in het sociale systeem kan 

rekenen. Als een regering van de een op de andere dag een 

'klikplicht' voor burgers wil invoeren terwijl de sociale conventie 

voorschrijft dat men elkaar niet bij de- politie aangeeft, wordt 

deze regel niet geaccepteerd en ook niet uitgevoerd. Indien de 

overheid nu deze plicht met kracht aan het sociale systeem tracht 

op te dringen, bestaat de kans dat haar eigen acceptatie in het 

sociale systeem op het spel komt te staan en de wens tot mo-
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dificatie van het sociale systeem zich tegen de overheid zelf keert. 

De overheid is dus zowel actor in als product van het 

interactieproces dat recht vormtTeneinde zijn functie succesvol 

te kunnen vervullen dient de wetgever zich ondergeschikt op te 

stellen aan het uit de sociale conventies voortvloeiende recht 

en verandering slechts vanuit die conventies na te streven. Dit 

brengt vervolgens de paradoxale situatie met zich dat indien de 

wetgever door modificatie het sociale systeem verandert, deze 

verandering deel uitmaakt van het sociale systeem waaraan zij 

vervolgens zelf ondergeschikt is geworden. Zo is, hoe men ver

der ook over dit systeem moge oordelen, de invoering van een 

stelsel van bescherming tegen inkomstenderving bij arbeidson

geschiktheid (:NAO) een onderdeel van een sociaal systeem 

waarin ook mensen kunnen worden aangenomen die niet in 

een perfecte conditie verkeren. Een plotseling intrekken van een 

dergelijke voorziening, zonder aanvullende maatregelen, leidt dan 

ook ogenblikkelijk tot een situatie waarin mensen 'met een vlekje' 

minder gemakkelijk of helemaal niet aan het werk komen. Bij 

het ontbreken van deugdelijke aanvullende overgangsmaatregelen 

tast de overheid bij een dergelijk plotseling optreden haar 

vertrouwensbasis, die haar rol in de interactie mogelijk maakt, 

aan. De wet is dan dus, als geheel van het totale sociale systeem, 

niet meer ter geheel vrije beschikking van de wetgever. 

ALGEMENE BEGINSELEN VAN 

BEHOORLIJK BESTUUR 

In de twintigste eeuw worden we geconfronteerd met een over

heid die zich diepgaand met het sociale stelsel wil bemoeien.9 

Dit betekent een vergaande bemoeienis met het proces van 

interactie tussen handelende burgers die in belangrijke mate 

met elkaar die sociale conventies vormen die wij recht noemen. 

Naarmate de overheid diepgaander in dit interactieproces 

wil participeren, heeft zij ook meer inzicht in de wetmatigheden 

van dit interactieproces nodig om te vermijden dat de spanning 

tussen haar codificatie- en modificatie-functie te groot wordt. Bij 

een diepgaandere bemoeienis krijgt het bestuur ook te maken 

met een groter diversiteit van interactiesituaties. Om het be

stuur op de grote diversiteit van interacties te kunnen laten 

reageren, heeft de wetgever gekozen voor het formuleren van 

zogenaamde vage regels, in combinatie met bevoegdhedenVage 

regels geven de uitvoerende macht meerdere gedragsopties op 

basis van dezelfde regel. Dit maakt het mogelijk dat de uitvoe

rende macht zich steeds verder ontwikkelt tot een actievere 

participant in het interactieproces en dus een steeds grotere 

rechtsvormende functie verkrijgt. Het is de uitvoerende macht 
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die steeds vaker aan de interacties tussen individuen mede vorm 

geeft en daarmee een rechtsvormende functie heeft verkregen, 

die de wetgever nog slechts kan codificeren. Men denke hierbij 

bijvoorbeeld aan het arbeids(voorwaarden)recht. 

Het klassieke rechtsstaatideaal had - en heeft - tot doel 

grenzen te stellen aan de vrijheid van het bestuur om in de 

interactie-processen in de samenleving in te grijpen om zo de 

burger zelf in de gelegenheid te stellen zich bestaanszekerheid 

te verwerven. Dit klassieke rechtsstaatideaal formuleert een uit 

menselijke interacties ontwikkelde rechtzekerheidsnorm. Deze 

rechtszekerheidsnorm vereist dat het overheidsgedrag voorspel

baar wondt gemaakt door dit gedrag via de wet aan het recht te 

koppelen en slechts op basis van deze wet gedragsvrijheid aan 

het bestuur toe te staan. 

SCHEIDING VAN MACHTEN 

Nu de uitvoerende macht diepgaand in het rechtsvormende 

interactieproces in de samenleving is gaan ingrijpen, zijn rechts

vorming en rechtsonderwerping zo dicht bij elkaar komen te 

liggen dat er sprake is van een bijna directe interactie tussen 

rechtsvorming en rechtsonderwerping Hierdoor is een afstan

delijke activiteit als codificatie bijna niet meer - in de klassiek 

rechtsstatelijke zin - mogelijk, gelet op de snelheid waarmee dit 

proces zich voltrekt. Daarmee lijkt de functie van de wetgever 

steeds verder te eroderen en kan het handelen van de uitvoe

rende macht niet langer aan heldere wettelijke normen worden 

onderworpen. 10 De wetgever geeft steeds vaker vage bevoegd

heden met een steeds vager toetsingskader en delegeert daar

mee feitelijk de wetgevende taak aan het bestuur en de rechter. 

Daarmee wordt het beginsel van rechtszekerheid met betrek

king tot het overheidsgedrag aangetast, hetgeen de eerder ge

noemde nadelige gevolgen voor de welvaarstontwikkeling kan 

hebben. 

Teneinde het gedrag van de overheid nog enigszins voor

spelbaar te houden en te kunnen toetsen aan regels - zoals 

deze in de interactie tussen handelende actoren in de samenle

ving zich blijvend ontwikkelen - is de rechter het gedrag van de 

uitvoerende macht gaan toetsen aan algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 11 Het voordeel van de toetsing aan deze 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur is dat zij de ruimte 

laten om uitkomsten van het voortgaande interactieproces op 

te nemen in de normen waaraan ook de uitvoerende macht 

wordt onderworpen. Daarmee is een rechtszekerheid in de klas

sieke rechtsstatelijke zin niet meer mogelijk, maar ontstaat een 

dynamisch rechtszekerheidsbeeld waarin de zekerheid alleen nog 
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in tendensen te geven is. Door toetsing aan algemene beginse

len van behoorlijk bestuur wordt het gedrag van de uitvoe

rende macht, zij het in beperkte mate, controleerbaar en 

toetsbaar aan het recht. Nadeel van het proces van de verva

gende normen in bestuur en rechtspraak is dat de wetgevende 

functie daarmee definitief aan betekenis inboet en er dus een 

verschuiving in de machtenscheiding optreedt ten gunste van ·· 

het bestuur en de rechter. Deze verschuiving is echter het ge

volg van de keus die de wetgever zelf heeft gemaakt om de 

overheid diepgaande interventies in de samenleving toe te staan. 

AGENDA 

Nu rechtszekerheid een meer dynamisch begrip wordt waarbij 

de voorspelbaarheid van het overheidsgedrag afhangt van de 

mate waarin het bestuur consistent van zijn bevoegdheden ge

bruik maakt binnen beginselen van behoorlijk bestuur, veran

dert de functie van de rechtspraak als derde staatsmacht. De 

taak van de rechter wordt van mechanisch rechtsteepasser tot 

permanente codificator van een ontwikkeling van deze beginse

len, waarbij hij de ontwikkeling binnen de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur voor een ieder inzichtelijk moet houden 

en dient te verantwoorden. Anders dan democratisch gekozen 

organen zoals de wetgever (niet het bestuur), ontleent de rech

ter zijn legitimatie aan het feit dat hij is aangewezen om geschil

len te beslechten op basis van een tussen partijen geldend 

rechtsstelsel en niet op basis van zijn persoonlijke overtuigin

gen. 12 

De veranderende verhouding tussen de verschillende mach

ten brengt met zich dat er behoefte bestaat hun functioneren 

opnieuw tegen het licht te houden en stil te staan bij de wijze 

waarop deze machten in de nieuwe constellatie dienen te func

tionerenVoor de rechterlijke macht heeft dit vergaande conse

quenties. Van de rechter moet worden verlangd dat hij de 

betekenis die hij aan regels geeft, nadrukkelijker verantwoordt 

zodat de kans op rechterlijke wi llekeur wordt verkleind. In de 

verantwoording van de inhoud van de ontwikkeling van een 

rechtsbegrip speelt de verwijzing naar eerdere rechterlijke uit

spraken een belangrijke rol omdat via de jurisprudentie ontwik

kelingen zichtbaar kunnen wot·den. Deze motivering van de 

interpretatie van regels - door middel van verwijzingen naar ju

risprudentie - is nog geen hecht verankerde praktijk in recht

sprekend Nederland. 13 

Liberalen dienen de komende jaren na te denken en te 

vullen teneinde het gewenste rechtsstatelijke evenwicht te be

houden en op die manier een gunstige welvaartsantwikkeling 

te bevorderen. 
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VAN SURFEN EN CENSUUR· 
VRIJHEID VAN 

MENINGSUITING OP 
INTERNET 

A RI E A. IN ' T VE LD 

Right conclusions are more /ikely to be gathered out of the autoriteit. In het tweede stadium van het bestaan van lntemet 

multitude of tongues than through any kind of authoritative werden de Amerikaanse universiteiten aangesloten. 

se/eàion.1 Naarmate aan het eind van de jaren tachtig de spannin-

Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor een democra

tie. Het recht om vrijelijk opinies te ventileren bevindt zich 

echter niet in een vacuüm. De geschiedenis leert dat de 

vrijheid van meningsuiting altijd gekoppeld is geweest aan 

de beschikbare communicatiemiddelen. Voor elke techno

logie - drukpers, radio, televisie, telefoon - zijn na verloop 

van tijd regels gegroeid die de meningsuiting in meer of min

dere mate beschermen. Met de opkomst van Internet als 

nieuw, wereldwijd communicatiemiddel doet de vraag zich 

voor hoe de vrijheid van meningsuiting zich tot deze tech

nologie verhoudt. Hoe wordt de vrijheid van meningsuiting 

op Internet bedreigd dan wel beschermd of vergroot? 

ONTSTAAN EN GROEI VAN I NTERNET 

Internet is oorspronkelijk ontworpen als een netwerk dat in 

de Verenigde Staten de computers van de belangrijkste 

gen tussen Oost en West afnamen, werd het lntemet uitge

breid met allerlei netwerken over de gehele wereld. Maar de 

echte groei-explosie werd aangedreven door de ontwikke

ling van software (browsers) die het mogelijk maakte om een

voudiger over het Internet te navigeren en de grafisch aan

trekkelijk opgemaakte pagina's van het WWW (World Wide 

Web ofwel het 'Web', multimediale pagina's van individuen, 

bedrijven, overheden, et cetera) te bekijken. Dit maakte het 

Internet een stuk interessanter voor particulieren en bedrij

ven (in feite als bron van amusement). Sindsdien groeit Inter

net exponentieel. Zoals blijkt uit de onderstaande tabel ver

dubbelt de omvang ongeveer elke twaalf tot vijftien maan

den2 

TABEL I. AANTAL OP INTERNET 

AANGESLOTEN COMPU T ERS 

Juli 1993 1.776.000 

overheidscentra, zoals ministeries en legerbases, met elkaar Juli 1994 3.212.000 

6.642.000 

12.881.000 

verbond. Het Net werd dusdanig opgezet dat het zoveel Juli 1995 

mogelijk sabotage proof was, zodat ten tijde van een even- Juli 1996 

tuele nucleaire oorlog de centrale instanties ondanks alles met 

elkaar in verbinding konden blijven staan. Om dit te bereiken 

was het Net ontdaan van enige hiërarchie. Een machtscentrum, 

dat als het beschadigd zou worden het gehele netwerk lam 

zou leggen, was afwezig. Het Internet in-de-dop werd (en 

wordt nog steeds) gekenmerkt door anarchie. Het is gede

centraliseerd en wordt niet gecontroleerd door een enkele 
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Hoewel rekening gehouden moet worden met een aanzien

lijke vertekening van de werkelijkheid in dit soort cijfers -juist 

omdat het Internet zo 'ongeorganiseerd' is, is het moeilijk dit 

soort statistieken nauwkeurig vast te stellen -,kan niettemin 

gesteld worden dat het Internet spectaculair gegroeid is. De 

schatting is dat een half jaar geleden tussen de 35 en 40 mil-
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joen mensen op de een of andere manier toegang tot lntero

net hadden; een op Internet aangesloten computer (bijvoor

beeld een PC in een bibliotheek) kan immers door meerdere 

personen gebruikt worden. 

I Hoewel de Internet-bevolking dus dramatisch gegroeid 

is, is de samenstelling ervan voorlopig nog relatief eenzijdig, 

hoewel ook de cijfers hierover nooit accuraat kunnen zijn. De 

huidige inwoners van 'Cyberspace' vormen een relatief ho

mogene groep van voornamelijk hoger opgeleide (blanke) 

mannen, jonger dan 35 jaar. Zij communiceren in een eigen 

(Amerikaans-Engelse) Internet-taal. De demografische kenmer

ken van deze gemeenschap kunnen haar overigens zeer aan

trekkelijk maken als doelgroep voor adverteerders. Naarmate 

het aantalinternet-gebruikers verder groeit, zal de samenstel

ling van deze groep allengs diverser worden. 

HET BEDRIJFSLEVEN EN INTERNET 

De snelle groei van het Internet is niet onopgemerkt geble

ven bij de grote bedrijven die zich bezighouden met commu-

auteurs menen dat op cross-ownership gestoelde oligopolies 

een ernstige bedreiging vormen. Hieronder zal nader op deze 

conglomeraten ingegaan worden. 

BEDREIGINGEN VOOR DE VRIJHEID 

VAN MENINGSUITING OP INTERNET 

Bedreigingen voor de vrijheid van meningsuiting kunnen van 

drie kanten komen .Ten eerste kan de overheid zich bemoeien 

met Internet. Deze bedreiging zal worden uitgewerkt aan de 

hand van de thema's verantwoordelijkheid voor de menings

uiting; het bestrijden van vermeende pornografie, racisme en 

terrorisme; en onhegrip. In de tweede plaats vormt het ge

drag van bedrijven op de markt mogelijk een bedreiging. Hierbij 

gaat het om censuur door de markt en om de toegankelijkheid 

van InternetTenslotte kan het gedrag van de Internet-gebrui

kers zèlf de vrijheid van meningsuiting nadelig beïnvloeden. 

Dit gevaar komt aan de orde in de paragrafen over overlood 

aan informatie en sabotage. 

nicatie. Het multimedia-karakter van Internet sluit goed aan V E RA N T W 0 0 R D E L IJ K H E I D 

bij een belangrijke trend in het bedrijfsleven, namelijk de conver- Ongeacht hoezeer de gebruikers van een medium vrijheid 

gentie van bedrijfstakken die betrokken zijn bij communicatie van meningsuiting genieten, het is altijd mogelijk dat zij in hun 

en communicatiemiddelen. Niet alleen informatievormen meningsuiting te ver gaan en zich bijvoorbeeld schuldig ma-

(tekst, beeld en geluid) en communicatiemiddelen (telefoon-, ken aan laster. De vraag is dan wie daarvoor verantwoordelijk 

kabel -, en computernetwerken) convergeren, maar ook de gesteld moet worden. 

bedrijfstakken die daarop gericht zijn. Er vindt verticale inte- Uiteraard is degene die de laster verspreid heeft, indivi-

gratie plaats van de activiteiten informatieproductie, informa- dueel verantwoordelijk. Maar daarnaast hebben verschillende 

tieverwerking, informatiedoorgifte en informatiedistributie. 

De economiepagina's van de kranten bieden vrijwel da

gelijks illustraties van deze tendens. Sony gaat personal compu

ters produceren; uitgevers van dagbladen begeven zich op 

het Internet; de Koninklijke PTI Nederland biedt via Planet 

Internet toegang tot het netwerk, de Nederlandse Spoorwe

gen en de TROS doen hetzelfde middels World Online; in 

Duitsland werken America Online, het mediaconcern 

Bertelsmann en Deutsche Telekom samen3 Corporaties smel

ten samen, ware bolwerken worden gebouwd. De paar on

dernemingen die zich uiteindelijk in deze gold rush staande 

weten te houden, kunnen in een felle concurrentiestrijd om 

de marktdominantie verwikkeld raken. Een voorbeeld zien 

we momenteel op het gebied van de WWW-browsers: de 

gigant Microsoft loopt met zijn Internet Explorer qua markt

aandeel snel in op Netscape, dat succes boekt met zijn Navi

gator. Dit illustreert dat het bedrijfsleven Internet beschouwt 

als een in potentie zeer lucratief afzetgebied. Verschillende 
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overheden pogingen ondernomen om onder m'eer ook de 

Internet Service Provider (I SP; het bedrijf dat aan zijn abonnees 

toegang tot Internet verschaft) verantwoordelijk te stellen voor 

het gedrag van diens klanten. Dat houdt een ernstige bedrei

ging in voor de vrijheid van meningsuiting.Ten eerste omdat 

het (vooral de kleinere) ISP's zodanig af kan schrikken van

wege mogelijke boetes, andere straffen, of schadeclaims dat 

zij besluiten zich terug te trekken.4Ten tweede kan het leiden 

tot censuur van de communicatie van de gebruikers door de 

ISP zèlf, omdat deze hoopt daardoor dreigend ingrijpen van 

de overheid overbodig te maken. 

Alleen door de service providers consequent als common 

carriers te beschouwen, die- evenals bijvoorbeeld een telefoon

maatschappij - slechts een doorgeefluik zijn en derhalve geen 

boodschap aan de boodschap hebben, komt de aansprake

lijkheid bij de juiste persoon te liggen, namelijk bij de indivi

duele klant. Deze kan beschouwd worden als de uitgever van 

een boek; de ISP is slechts bibliothecaris. 
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VERMEENDE PORNOGRAFIE, 

TERRORISME EN RACISME 

Overheden hebben gemeend op verschillende manieren te 

moeten ingrijpen op Internet wegens vermeende pornografi

sche ('onfatsoenlijke'), terroristische of racistische uitingen. De 

Europese Unie zal volgend jaar een conferentie houden om 

op dit punt tot regulering van Internet te komen. Eind vorig 

jaar blokkeerde een van de grootste access providers ter we

reld, CompuServe, onder (niet formeel-juridische) druk van 

de Duitse Justitie voor al zijn abonnees over de hele wereld 

de toegang tot zo'n 200 nieuwsgroepen, via welke onder an

dere kinderporno verspreid zou worden, hetgeen onder de 

Duitse obsceniteitswet verboden is.s Om het zekere voor het 

onzekere te nemen heeft CampuServe de titels van alle 

nieuwsgroepen gescand op trefVvoorden zoals 'sex', waardoor 

bijvoorbeeld ook nieuwsgroepen met gezondheidszorg

informatie zijn afgesloten. 

Het grote gevaar is dat begrippen als 'pornografisch' of 

'racistisch', die allerminst voor iedereen hetzelfde betekenen, 

misbruikt worden om de overheid onwelgevallige discussies 

op Internet de kop in te drukken. Praktisch elk onderwerp 

heeft immers wel aspecten waarover de overheid graag con

trole zou willen uitoefenen. Zodoende kan het gebeuren dat 

een heel medium gereguleerd wordt, enkel en alleen maar 

omdat een zeer klein deel van de zaken die via dat medium 

circuleren, buitengewoon weerzinwekkend is. Vooral kinder

porno is sinds de afgrijselijke ontdekkingen in België een zeer 

gevoelig onderwerp. Hoogstwaarschijnlijk wordt Internet ge

bruikt om kinderporno te verspreiden. Hetzelfde geldt ech

ter voor de drukpers, en niemand zal om die reden accepte

ren dat de pers als geheel streng gereguleerd wordt. Zieke

lijke praktijken als de verspreiding van kinderporno worden 

via alle bestaande communicatiemiddelen uitgevoerd. Regu

lering is er nooit in geslaagd om deze verdorven personen 

een halt toe te roepen en zal slechts de legitieme meningsui

ting onnodig bedreigen. 

Deze bedreiging was duidelijk aanwezig in de Amerikaanse 

Communications Decency Act (CDA. niet te verwarren met 

een Nederlandse politieke partij), die het beschikbaar stellen 

op het Internet van 'indecent' (onfatsoenlijk) materiaal -tekst, 

foto's, etcetera- aan minde~arigen (personen jonger dan 18) 

strafbaar stelde. De maximale sanctie bedroeg $250.000 boete 

plus twee jaar gevangenisstraf.6 Een juridische definitie van 

het begrip 'fatsoen' ontbrak in de wet. Gelukkig voor de vrij

heid van meningsuiting oordeelden de drie rechters van een 
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federale rechtbank in Philadelphia op 12 juni jongstleden una

niem dat deze wet, de CDA, in strijd is met het First 

Amendmentl, het welbekende artikel van de Amerikaanse 

grondwet dat vrijheid van meningsuiting garandeert ('Congress 

shall make no law ... abridging freedom of speech or of the 

press'). Daarmee werd de wet. die vier maanden eerder was 

ingegaan, buiten werking gesteld. De rechters meenden on

der meer dat de omschrijvingen van door de wet verboden 

gedragingen te vaag waren .Volgens de rechtbank moet Inter

net minstens zoveel bescherming tegen overheicJ:..,emoeienis 

genieten als de pers tegenwoordig geniet. Het Ministerie van 

Justitie daarentegen beschouwde Internet als broodcasting (het 

uitzenden van radio- en televisieprogramma's), waarvoor veel 

strengere regels gelden en waardoor Internet het sterkst ge

reguleerde medium van allemaal zou worden. Het Ministerie 

van Justitie gaat tegen deze uitspraak in ACLU v. Reno8 in be

roep bij de hoogste rechtbank van de VS, het Supreme Court. 

ONBEGRIP 

De organisaties die de zojuist aangehaalde juridische proce

dure op gang gebracht hebben, gingen tot het uiterste om de 

rechtbank te voorzien van alle benodigde informatie teneinde 

duidelijk te maken wat Internet werkelijk is. Zij vreesden na

melijk dat het gebrek aan kennis van de rechters met betrek

king tot dit relatief nieuwe medium ertoe zou leiden dat de

zen Internet ten onrechte gelijk zouden stellen met een tradi

tioneel medium als televisie, en als gevolg daarvan een strenge 

regulering van Internet zouden toestaan. Een dergelijke vrees 

is zeker niet ongegrond, aangezien de historische trend aan

geeft dat bestaande regelgeving, die gebaseerd is op de tradi

tionele communicatietechnologieën, wordt getransplanteerd 

naar nieuwe communicatiemiddelen. 

Deze neiging kan op zichzelf reeds een bedreiging vor

men voor de vrijheid van meningsuiting op Internet, om twee 

redenenTen eerste stelt men doorgaans regels vast voor een 

nieuwe technologie op basis van de kenmerken van die tech

nologie in haar vroege. gebrekkige, onvoltooide vorm. In de 

beginjaren van de televisie was de algemene overtuiging dat 

men eenvoudigweg te maken had met 'radio met plaatjes'. 

Hoewel een dergelijke overtuiging aanvankelijk juist kan zijn, 

zullen de te vroeg vastgestelde regels niet meer sporen met 

de ware aard en mogelijkheden van het communicatiemiddel, 

zodra de nieuwe technologie meer volgroeid is. In de tweede 

plaats geldt dat niet alleen de technologie aanvankelijk onjuist 

begrepen wordt, maar ook de eigen cultuur die aan het nieuwe 
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medium en aan de gebruikers ervan verbonden is. Wanneer 

deze cultuur onvoldoende doorgrond wordt, is het onmoge

lijk om adequate regels te formuleren. Het gevaar van het 

ontstaan van regels die de vrijheid van meningsuiting bedrei

gen doordat het nieuwe medium en zijn cu ltuur niet begre

pen worden en ten onrechte worden gelijkgesteld met oude, 

vertrouwde technologieën en hun cultuur, hangt zeker ook 

boven Internet. 

CENSUUR DOOR DE MARKT 

Vrijheid van meningsuiting houdt onder meer een verbod in 

op censuur (controle vooraD door de overheid. In feite be

perkt de klassieke opvatting van vrijheid van meningsuiting (in 

essentie verwoord door het FirstAmendment) zich tot de vraag 

of de overheid zich bemoeit met de meningsuiting. Uit deze 

benadering volgt dat wanneer de overheid zich terughou

dend opstelt ten opzichte van de meningsuiting, er' dus' sprake 

is van vrijheid van meningsuiting. Basta. Naar andere actoren 

dan de overheid hoeft niet gekeken te wordenVolgens som

mige auteurs is er echter een tweede machtige actor die de 

communicatie meer of minder direct censureert: de markt, 

het bedrijfsleven. Deze auteurs noemen dit fenomeen 'markt

censuur', die volgens hen juist een kans krijgt als overheidsin

grijpen achterwege blijft. Zij verstaan onder'vrijheid van me

ningsuiting' niet zozeer het ontbreken van overheids

beïnvloeding, maar maken zich eerder zorgen om zaken als 

de door grote bedrijven praktisch gemonopoliseerde toegang 

tot de belangrijke media, een probleem dat zij willen oplossen 

door juist meer overheidsbemoeienis. 

We zagen reeds hoe bedrijfstakken die voorheen geschei

den waren, naar elkaar toe groeien en hoe conglomeraten 

ontstaan die zich bezighouden met verschillende communi

catiemiddelen en informatievormen tegelijk. Deze gigantische 

ondernemingen zouden hun dominante economische positie 

en hun grote belangen kunnen gebruiken om een 

communicatiesysteem zoals Internet te censureren. Zij die

nen met deze marktcensuur hun eigen belangen en die van 

de politieke elite (het bedrijfsleven wil de politiek te vriend 

houden) en willen de status quo handhaven. Zij onderdruk

ken kritische geluiden en zijn gebaat bij eentonig, eenvoudig 

amusement dat zich richt op de grootste gemene deler, on

dersteund door dito reclame. 

Marktcensuur bestaat zeker, vooral in de traditionele media. 

Grote mediaconcerns hebben gewichtige eigen belangen, die 

zij niet gemakkelijk zullen willen schaden door al te kritische 
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berichtgeving die bijvoorbeeld gericht is tegen hen of tegen 

hun adverteerders. Maar als er één medium is waar deze 

marktcensuur minder vat op heeft, dan lijkt dat toch wel inter

net te zijn. Marktcensuur kan namelijk gedijen als kritische 

geluiden buiten de belangrijke media gehouden kunnen wor

den. Zolang de service providers toegang tot Internet blijven 

verlenen zonder zich te storen aan de boodschappen die over 

het Net verstuurd worden en zolang de meningsuiting die via 

Internet plaatsvindt vrij is van overheidsbemoeienis, zal er op 

Internet altijd ruimte zijn voor kritische en uiteenlopende ge

luiden. Problemen van marktcensuur zullen pas op kunnen 

treden wanneer de ISP's, waaronder zich inderdaad steeds 

meer machtige bedrijven bevinden, zich gaan bemoeien met 

de inhoud van de communicatie op Internet. Dit zou echter 

voorkomen kunnen worden door de IS P's te verplichten zich 

te gedragen als camman carriers, die geen boodschap aan de 

boodschap mogen hebben. 

TOEGANKELIJKHEID 

Op nog een tweede manier kunnen economische factoren 

de vrijheid van meningsuiting op Internet bedreigen. De 

toegankelijkheid van Internet wordt namelijk beperkt door 

de kosten die eraan verbonden zijn (hoewel sommigen, bij

voorbeeld via hun werk, gratis toegang hebben) en door de 

kennis die men moet bezitten om op Internet te kunnen surfen 

zonder kopje onder te gaan. Om van bepaalde Internet -dien

sten gebruik te kunnen maken moet bovendien extra betaald 

worden en waarschijn lijk zal de huidige commercialisering van 

Internet dit versterken. 

Wat de kosten betreft geldt dat thuisgebruikers van Inter

net een PC (of een Macintosh) met modem en een telefoon

aansluiting moeten bezitten - laten we deze kosten op f 2.000 

ramen - en een abonnement moeten nemen bij een ISP,voor 

rond de f 30 per maand. Laatstgenoemd bedrag daalt overi

gens dankzij de concunrentie tussen de vele ISP's nog steeds. 

Hoewel deze kosten heel wat lager zijn dan die om een (pa

pieren) krant uit te geven, heeft niet iedereen deze hoeveel

heid geld voor Internet ( over).Vooral wanneer de beste infor

matie in de toekomst alleen nog maar on-line te verkrijgen is, 

zijn de niet-aangeslatenen in het nadeel. Dit beperkt de breedte 

van de publieke discussie. Een oplossing zou kunnen zijn om 

bijvoorbeeld in openbare bibliotheken gratis toegang tot Inter

net te verschaffen. 

Het beschikken over de juiste apparatuur en een abon

nement is wel noodzakelijk, maar niet voldoende. Enige ken-
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nis van het bedienen van computers en van de werking van 

de Internet-software is eveneens vereist. Computer-analfabe

ten zullen niet ver komen. Daar staat tegenover dat vooral 

kinderen zeer snel in staat blijken te zijn om met lntemet om 

te gaan. Voor toekomstige generaties zal het bedienen van 

Internet waarschijnlijk steeds eenvoudiger zijn, naarmate meer 

en meer kinderen opgroeien met computers thuis en op 

school. 

Dat neemt niet weg dat voldoende geld en kennis nood

zakelijk zijn om de eigen mening op lntemet te kunnen laten 

horen. 

TE VEEL INFORMATIE 

Eén van de twee kenmerken van lntemet zèlf die de vrijheid 

van meningsuiting kunnen bedreigen, is paradoxaal genoeg 

de overvloed aan informatie op het Net. Allerlei instanties 

storten zich met hun informatie op lntemet, zonder precies 

te weten waarom ze dat doen. Ze lijken slechts te redeneren 

'de concurrentie zit op lntemet. dus mogen wij niet achter 

blijven'. Doordat de meningsuiting via lntemet zo massaal is, is 

de kans steeds groter dat de eigen mening verloren gaat als 

een naald in een hooiberg. Bovendien wordt de gebruiker die 

zich op de hoogte wil stellen van de meningen van anderen, 

niet geholpen door enige selectie. Hij wordt geconfronteerd 

met een enorme brei aan informatie, ogenschijnlijk zonder 

enige structuur. De stortvloed aan informatie wordt niet in 

perspectief geplaatst, de achtergronden en de context wor

den eerder verduisterd dan belicht. Hieruit blijkt dat de tech

nologie die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden digi

tale informatie te accumuleren, veel verder gevorderd is dan 

de technologie die die informatie beheert, analyseert en or

dent. Gezien de gefragmenteerde informatie is juist centrali

satie en organisatie nodig, maar dat gaat precies in tegen het 

essentiële gedecentraliseerde karakter van Internet! 

De massale uiting van meningen via lntemet kan dus het 

bereikt door die nieuwsgroep zodanig te overspoelen met 

korte berichtjes dat deze onbruikbaar werd. Een oplossing 

hiervoor kan zijn om een moderator voor de nieuwsgroep 

aan te stellen, die de bijdragen eerst moet goedkeuren voor

dat ze daadwerkelijk geplaatst worden en om het maximum 

aantal technisch mogelijke plaatsingen per dag te beperken 

tot bijvoorbeeld vijf. 

Daarnaast kan de vrijheid van meningsuiting misbruikt 

worden en kan verwarring gezaaid worden door valse infor

matie op Internet te verspreiden. Aangezien, zoals reeds op

gemerkt, er geen effectieve instanties op Internet bestaan die 

de juistheid van informatie controleren, is er een aanzienlijke 

kans op ongelukken. 

Een meer traditionele manier van sabotage, namelijk 

computercriminaliteit teneinde het systeem plat te leggen, lijkt 

op Internet minder kans van slagen te maken. De ongeorgani

seerde, gedecentraliseerde structuur maakt het moeilijk om 

op deze manier grote schade aan te richten. 

Technische sabotage van lntemet lijkt derhalve geen al te 

grote bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting te vor

menVia Internet verspreide valse informatie kan grotere risi

co's opleveren. De gebruiker zal kritisch moeten zijn over in

formatie die afkomstig is van bronnen die wellicht met weinig 

autoriteit kunnen spreken. 

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN 

De vrijheid van meningsuiting kan, zoals we hierboven heb-

ben gezien, bedreigd worden op Internet. Zij kan echter ook 

beschermd of vergroot worden. De positieve ontwikkelingen 

die waarneembaar zijn, kunnen wederom gerangschikt wor

den onder de noemers overheid (zelfregulering in plaats van 

overheidsregulering), markt (toegankelijkheid van lntemet), en 

Internet zelf (selectie in plaats van overlaad; de technische 

ongrijpbaarheid van Internet). 

paradoxale gevolg hebben dat juist die geluiden die waarde- Z E L F R E G U L E R I N G 

vol kunnen zijn, ten onder gaan in de kakofonie van alle an- Een belangrijke reden waarom de poging van de Amerikaanse 

dere informatie. federale overheid om Internet te reguleren door middel van 

de Communications Decency Act door de rechtbank werd afge-

S A B 0 TA G E keurd, was gelegen in de vaagheid van het verboden 'onfat-

Een tweede manier om via Internet zèlf de vrijheid van me- soenlijke' gedrag. Een vage regel kan binnen dusdanig ver uit 

ningsuiting aan te tasten, is door praktijken die feitelijk neer- elkaar gelegen grenzen geïnterpreteerd worden dat de uitkomst 

komen op sabotage. The Church of Scientology is er heel aardig van de interpretatie wil lekeurig wordtAangezien verschillende 

in geslaagd om een nieuwsgroep (alt.religion.scientology) wier mensen verschillende opvattingen en voorkeuren hebben, ge-

discussie haar niet beviel, onbruikbaar te maken.9 Dit werd niet zelfregulering de voorkeur boven overheidsregulering. 
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De huidige zelfregulering op Internet houdt bijvoorbeeld 

in dat onderwerpen die sommige mensen aanstootgevend 

kunnen vinden, zoals pornografie, behandeld worden binnen 

een bepaalde plaats - bijvoorbeeld een nieuwsgroep -waar de 

gebruikers min of meer hetzelfde over dat onderwerp denken. 

Deze onderwerpen worden over het algemeen niet verspreid 

naar een breder gebied. Dit is een voorbeeld van zelfregulering

die niet tot zelf-censuur leidt: het materiaal wordt niet 

gecensureerd en de toegang tot dat materiaal wordt niet be

perkt, maar het wordt ondergebracht op een afgeperkte plaats. 

De naleving van dergelijke ongeschreven regels staat momen

teel echter onder druk door de enonme dagelijkse instroom 

van duizenden nieuwkomers op Internet Zij zouden via een 

brede discussie op het Net gewezen moeten worden op het 

belang van zelfregulering. In nieuwsgroepen worden zij, indien 

nodig, reeds op niet mis te verstane wijze attent gemaakt op 

de netiquette: de etiquette van Internet 

WAARSCHUWINGEN 

Een veelgebruikte manier om Internet-reizigers te wijzen op 

het mogelijk aanstootgevende karakter van een bepaalde 

WN'N-site, zijn waarschuwingen - aangebracht door de vers

trekker van het materiaal zèlf- die op het schenm verschijnen. 

Een dergelijke waarschuwing geeft de gebruiker de mogelijk

heid om verder te gaan of om af te zien van het betreden van 

de site. Wanneer het om pornografie gaat, melden sommige 

waarschuwingen bovendien dat toegang tot de betreffende 

afdeling in vele landen voor minde~arigen verboden is. De 

waarschuwingen kunnen eenvoudigweg genegeerd worden (en 

wekken soms eerder interesse op dan dat ze afschrikken), maar 

in ieder geval is de gebruiker gewaarschuwd voor het mogelijk 

schokkende karakter van het materiaal. Een maatregel als deze 

is erop gericht om bijvoorbeeld pornografisch materiaal min 

of meer uit het zicht te plaatsen. Op die manier ontstaat de

zelfde situatie voor dit soort materiaal als in de kiosk: het is er 

wel, maar het is enigszins aan het zicht onttrokken. 

Door met dit soort waarschuwingen te werken wordt 

tegelijkertijd het argument dat Internet vergelijkbaar is met 

televisie, en daarom streng gereguleerd moet worden, ont

kracht Eén van de redenen voor het regu leren van televisie is 

het feit dat de televisie binnendringt in de huiskamer en de 

nietsvermoedende kijker plotseling met ongewenste beelden 

kan worden geconfronteerd. Door op Internet met waarschu

wingen te werken ontstaat een fundamenteel andere situatie 

dan op de televisie. 
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Een meer georganiseerde manier om gebruikers te wij

zen op de inhoud van bepaalde onderdelen van Internet is 

via instellingen die labels plakken op de informatie. Deze la

bels zouden gebruikers in staat moeten stellen om te beoor

delen welke informatie zij geschikt vinden. Een dergelijke va

riant is echter niet zonder problemen. Gegeven de giganti

sche omvang van Internet is het waarschijnlijk dat een derge

lijke rating service slechts een beperkt deel van het totale aan

tal sites beoordeelt, waarvan de dienst zelf vindt dat ze teza

men een aardige selectie vormen. Dit zou ten koste gaan van 

het rijke spectrum aan informatie dat Internet aanbiedt De

gene die de informatie die hij op Internet heeft gezet, wil 

laten beoordelen door zo'n instelling zal een dergelijk ver

zoek wellicht moeten richten aan honderden van dergelijke 

diensten, want er zullen evenveel rating services ontstaan als 

er uiteenlopende smaken zijn. Bovendien is het niet voldoende 

om een beoordeling eenmalig te laten plaatsvinden. De in

houd van materiaal op het Internet verandert immers zeer 

regelmatig. 

Een meer praktische manier om op basis van zelfregulering 

het Internet in goede banen te leiden is door middel van 

software, zoals SurfWatch, die individuele gebruikers in staat 

stelt om bepaalde delen van Internet te blokkeren, bijvoor

beeld voor hun kinderen. Het bestaan van dit soort program

matuur was een belangrijke reden voor de rechtbank in 

Philadelphia om de CDA niet alleen in strijd met de grond

wet, maar ook overbodig te bevinden. 

Zolang het toepassen van zelfregulering op Internet func

tioneert, is overheidsregulering, die de vrijheid van meningsui

ting beknot, overbodig. 

OPNIEUW: TOEGANKELIJKHEID 

Naast de politiek speelt ook de economie een rol in het sa

menspel tussen vrijheid van meningsuiting en Internet We 

weten inmiddels dat enige technische kennis en financiële anm

slag noodzakelijk zijn om het Internet te kunnen betreden. 

Bovendien is de Internet-bevolking vooralsnog een relatief 

eenzijdig samengestelde groep mensen. Ondanks dit al les heeft 

Internet van alle media die een enkele persoon de gelegen

heid geven om in één keer vele anderen te bereiken, de laag

ste drempel. Op Internet is zowel het aantal aanbieders als 

het aantal vragers van infonmatie ongekend groot Personen 

en groepen die momenteel geen voet tussen de deur van de 

traditionele massamedia krijgen, kunnen hun verhaal uitdra

gen via Internet Praktisch iedereen die toegang tot Internet 
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heeft, kan gebruik maken van E-Mail en kan deelnemen aan 

discussies in nieuwsgroepen en mailing lists. Het aanbieden 

van één of meerdere eigen pagina's op het WI/INI/ is niet 

voor iedereen weggelegd, maar ook dat wordt zowel tech

nisch als financieel steeds eenvoudiger. Sommige personen 

die pagina's op het WI/INI/ beheren stellen een deel van die 

ruimte gratis beschikbaar, vooral aan kinderen of aan non

profit organisaties. 

Of deze glasnost (de openheid van Internet) ook zallei

den tot perestrojka (hervormingen) is een andere vraag. Open

heid is in ieder geval een voorwaarde voor hervormingen, 

maar of het ook voldoende is voor een democratische re

naissance, zoals sommigen menen, is een andere kwestie. De 

vrijheid om de eigen mening te uiten impliceert geen garantie 

dat die mening ook omgezet wordt in beleid. 

dan door de toegang tot Internet volledig af te sluiten. Zelfs 

wanneer een belangrijke afdeling van Internet geblokkeerd 

zou worden, vindt de informatie via allerlei omwegen alsnog 

haar doel. Was het ten tijde van de Greet Hofmans-affaire 

binnen het Nederlandse koninklijk huis nog een optie voor 

de regering om de verschijning in Nederland van buitenlandse 

bladen die van deze affaire gewag maakten, te verbieden, in 

deze tijd van het internationale Internet is dergelijke informa

tie niet meer buiten de deur te houden zodra deze zich een

maal ergens op Internet bevindt. 

Niet alleen de technische infrastructuur van Internet is 

praktisch ongrijpbaar. ook de informatie die over het Net suist 

is vluchtig. Informatie kan zich op meerdere plaatsen tegelijk 

bevinden, doordat meerdere gebruikers gelijktijdig de infor

matie aan het bewerken zijn. Bovendien verwisselt de infor-

matie door het interactieve karakter ervan voortdurend van 

0 R D E I N D E C H A 0 S gedaante zodra iemand de informatie raadpleegt. Het door-

Het Internet dreigt aan zijn eigen vlijt ten onder te gaan. Het lopen van een interactief document impliceert permanente 

bevat zoveel informatie dat het niet meer mogelijk is de sa- verandering van dat document, zodat elke gebruiker een 

menhang der dingen in het oog te blijven houden. Of toch? unieke, geïndividualiseerde informatiebron creëert. Op die 

Een recente ontwikkeling kan wellicht enige orde in de chaos manier wordt een consument van informatie producent van 

aanbrengen. Het is een voorbeeld van een onderdeel van informatie. 

Internet zelf dat de vrijheid van meningsuiting ten goede kan Regulering van meningsuiting is goed mogelijk wanneer 

komen. er'controleposten' zijn, bottlenecks, zoals in de beginjaren van 

Door middel van gratis op Internet verkrijgbare compu- de drukpers. In het tijdperk van Internet zijn dergelijke knel-

ter-programma's, zogenaamde intelligent agents, is het name- punten waar inspectie kan plaatsvinden afwezig, hetgeen de 

lijk mogelijk om op het Net verschenen informatie op een vrijheid van meningsuiting kan bevorderen. 

redelijk efficiënte manier te schiften. Zodoende kan men voor 

zichzelf een krant-op-maat samenstellen, een Daily Me. Het C 0 N CL US I E 

valt te verwachten dat door de stormachtige ontwikkeling De kwestie die ons in dit artikel heeft beziggehouden, werd 

van Internet er steeds meer toepassingen zullen verschijnen ingegeven door de opkomst van het Internet, een nieuw 

die tot doel hebben enige selectie en structuur aan te bren- medium dat opgebouwd is uit verschillende, deels traditie-

gen. Voor het schetsen van de context en de grotere lijnen nele, communicatiemiddelen, zoals het telefoonnet. juist het 

van de gebeurtenissen in de wereld bestaat echter nog geen feit dat op Internet sprake is van een convergentie van media 

programmatuur. Daarvoor blijft de geïnteresseerde burger maakt de kwestie van vrijheid van meningsuiting op het Net 

vooralsnog aangewezen op de analyses in de kwaliteitskranten, een complexe. De geschiedenis leert dat nieuwe middelen 

al dan niet via Internet gepubliceerd. van communicatie en de cultuur die daaraan verbonden is, 

vaak verkeerd begrepen worden en ten onrechte geconfron-

D E 0 N G R I ) P B A A R H E I D V A N I N T E R N E T teerd worden met regulering die afgestemd is op traditionele 

Evenals bij het voorgaande thema gaat het hier om gebeurte- media. Teneinde het begrip van wat Internet en de Internet-

nissen op Internet zelf die gunstig kunnen zijn voor de vrijheid cultuur is te vergroten, is uitgebreid stilgestaan bij verschil-

van meningsuiting. De technische structuur van Internet, ge- lende belangrijke factoren die momenteel de vrijheid van 

kenmerkt als deze wordt door anarchie en decentralisatie, meningsuiting op Internet bedreigen dan wel beschermen of 

maakt het namelijk vrijwel onhaalbaar om de enorme, perma- vergroten. 

nent veranderende informatiestroom te reguleren, behalve De kansen en bedreigingen voor Internet komen uit drie 
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richtingen. Wat betreft de activiteiten op Internet zelf is de 

vrijheid van meningsuiting er op den duur waarschijn lijk het 

meeste bij gebaat als deze processen ongestoord hun gang 

kunnen gaan. Na verloop van tijd zullen zich vanzelf mecha

nismen ontwikkelen (die trend is reeds in gang gezet) die zor

gen voor meer overzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de 

informatie op Internet. 

Ten tweede heeft Internet een belangrijke economische 

kant. De drempel om toegang te verkrijgen tot Internet, die 

toch al relatief laag is, kan verder naar beneden gebracht wor

den door in openbare gebouwen zoals buurthuizen en bibli

otheken Internet-computers te plaatsen. De belangrijkste rol 

voor de overheid om de vrijheid van meningsuiting te be

schermen is in dit kader echter om er zorg voor te dragen 

dat de monopolisten van wie het netwerk aangesloten is op 

Internet (het telefoonnet en in de nabije toekomst het kabel

net) èn de service providers zich blijven gedragen als camman 

carriers. Als deze actoren zich gaan bemoeien met de inhoud 

van de verzonden boodschappen, komt de vrijheid van me

ningsuiting in gevaar. 

In de derde plaats bedreigt de huidige opstelling van over

heden over de hele wereld de vrijheid van meningsuiting op 

InternetAlleen door slechts de individuele gebnuiker aanspra

kelijk te stellen voor diens gedrag op Internet en door nuimte 

te geven aan zelfregulering staat de overheid op Internet vol

doende vrijheid van meningsuiting toe. Het opstellen van vaag 

geformuleerde wetgeving, zoals de CDA. beperkt de vrijheid 

van meningsuiting op een onaanvaardbare wijze. 

In het woord 'publiceren' ('publiek maken') ligt de sleutel 

tot een beter begrip van de vrijheid van meningsuiting op 

Internet. Het verkeer dat op Internet plaatsvindt lijkt het meest 

op elektronisch publiceren. Het centrale kenmerk van de Inter

net-cultuur, de anarchie van het Net, komt overeen met de 

manier waarop de pers tegenwoordig gevrijwaard is van au

toritair ingrijpen. Zoals de duizenden titels die onophoudelijk 

van de persen rollen, communiceren met miljoenen lezers, zo 

vindt op Internet een vergelijkbare communicatie van velen 

met velen plaats. Het vonnis in de CDA-zaak stelde dan ook 

terecht dat Internet minstens zoveel bescherming moet ge

nieten als de pers. 

De hybride samenstelling van Internet vereist een wel-

238 

doordachte systematiek teneinde de vrijheid van meningsui

ting zo goed mogelijk te kunnen beschermen. De infrastruc

tuur van Internet moet daarom beschouwd worden als een 

common carrier (vergelijkbaar met het telefoonnet), terwijl het 

verkeer dat zich over die infrastructuur beweegt, gelijkgesteld 

dient te worden met de pers. Alleen dan is er reden om aan 

te nemen dat 'het jaar van Internet', zoals 1996 nu al genoemd 

wordt, gevolgd zal worden door jaren waarin de vrijheid van 

meningsuiting op Internet gewaarborgd is. 
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GEEN REDEN TOT PANIEK 
Over ondergangsprofet 

doemscenario's In 
milieudebat 

I e en 
het 

en 

WYBREN VERSTEGEN 

Een discussie over het milieu gaat doorgaans gepaard met 

alarmerende voorspellingen en verhalen vol kommer en 

kwel. Nu is er inderdaad reden tot zorg, maar de doem

scenario's die de milieubeweging graag presenteert, zijn we

tenschappelijk vaak slecht onderbouwd en leiden op den 

duur tot ongeloof en onverschilligheid bij de burger. Van 

belang is het op een zakelijke wijze de ecologische proble

men te analyseren en ook te constateren dat op heel wat 

terreinen vooruitgang wordt geboekt. 

Dit jaar viert Greenpeace zijn 25-jarig bestaan. De jubileum

uitgave van haar donateursblad stond vol aanmoedigingen 

om door te gaan. of er zelfs nog harder tegen aan te gaan, 

zoals Youp van 't Hek wilde, omdat de belangstelling wegebt 

en de rubberbootjes van Greenpeace zijn verworden tot 'een 

testbeeld'. 1 En Greenpeace gaat er inderdaad hard tegenaan. 

In een recent nummer staat een uitvoerige schets van alle 

ecologische kommer en kwel in de wereld, variërend van hit

tegolven via tropische ziektes tot twisters, die ons te wachten 

staan als de versterking van het broeikaseffect doorzet.2 

Aan de andere kant groeit de scepsis tegen het 

ondergangsdenken van de milieubeweging. In een STER-re

clame zien we hoe een hongerstakende wereldverbeteraar 

(SAVE THE PLAN ET) bezwijkt voor de verleiding van een 

stevige candybar. En als het om de dreiging van klimaat

verandering gaat zien we die scepsis nog het best verbeeld in 

het gedrag van de gemiddelde burger die, om Lenin te para

fraseren, 'stemt met zijn wielen'. 

Wat in het bezorgde tumult over het klimaat al lang uit 

het zicht is verloren, is hoe voorzichtig klimatologen eigenlijk 
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zijn, ook zij die waarschuwen voor een versterking van het 

broeikaseffect. De temperatuurstijging in de afgelopen ander

halve eeuw die geconstateerd werd door het IPCC (de orga

nisatie die onder auspiciën van de VN de versterking van het 

broeikaseffect onderzoekt), is mogelijk minder groot dan we 

denken vanwege het feit dat vele meetpunten in de relatief 

warme steden liggen, schrijft Paul Crutzen3 Nog opmerkelij

ker is zijn constatering dat de concentraties van de broeikas

gassen methaan en C02 in de atmosfeer zich lijken te 

stabiliseren.4 

Er zijn nog meer voorbeelden te noemen. De Ingenieur 

publiceerde afgelopen mei een discussie over klimaat

verandering vol beschaafd geformuleerde scepsis. En in Duits

land bekvechtten geleerden openlijk in de Frankfurter 

Allgemeine over de geloofwaardigheid van het IPCC.5 

De teneur van al dergelijke discussies is dat de voorspel

lingen met betrekking tot rampen die een versterkt broeikas

effect zou moeten veroorzaken, de laatste tijd sterk zijn 

afgezwakt. Er zijn geen aanwijzingen voor extreme weersom

standigheden, zegt het KNMI in zijn tweede klimaatnota, geen 

grotere kans op hittegolven, een zeespiegelstijging van circa 

twintig centimeter, geen temperatuurstijging van drie. maar 

van één graad celsius in de eerstvolgende halve eeuw. Mo

menteel wordt zelfs onderzocht of het geringe aantal stor

men in Nederland de afgelopen tien jaar te maken heeft met 

het feit dat de temperatuur hoger lag!6 

ONHE I LSPROFETEN 

Betekent deze relativering nu inderdaad dat het voor de milieu

beweging nodig is er nog een schepje bovenop te doen of 
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juist niet? Voor wie de alarmerende berichten over het 

broeikaseffect, de ziekteverwekkende eigenschappen van 

landbouwgif, genetische manipulatie of de aanhoudende 

stroom berichten over het massaal verdwijnen van regen

wouden en soorten gelooft, is er geen tijd voor twijfel. Dat 

vinden ook de onheilsprofessoren in Nederland. Professor 

PierVeilinga ('nooit meer een elfstedentocht)l van het lnsti ~ 

tuut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit verde

digde in De Ingenieur emotioneel de waarde van 'zijn' 

klimaatmodellen tegen de criticasters binnen de wetenschap 

en spreekt dreigend over extreme weersomstandigheden als 

we doorgaan met 'het verzieken van het systeem'.8 Polemo

loog Hylke Tromp schreeuwde vorig jaar om het aanstellen 

van dictators om de groei van de wereldbevolking en klimaat

verandering te voorkomen9
, Lucas Reijnders noemt de che

mische industrie een 'historische vergissing' '0 en de 

Club-van-Rome-hoogleraar Wouter van Dieren dreigde vo

rig jaar nog met 'het grommen van de revolutie' ' ', alsof een 

Greenpeace-schip als een soort pantserkruiser Aurora het 

Binnenhof zou moeten beschieten. 

Maar ondertussen schuiven de milieuorganisaties zelf wat 

onrustig op hun stoel. Sympathisanten van Greenpeace rea

geren verongelijkt op de beschuldiging van geringe 

wetenschappelijkheid van de organisatie 12 en Milieudefensie 

publiceert een stuk vol twijfel over het verschijnsel dat de 

bossen maar niet willen doodgaan 13• Deze laatste organisatie 

erkent tussen de regels door zelfs dat er 'inderdaad een 

vreemde belangenverstrengeling tussen wetenschap en poli

tiek ontstaat' binnen het IPPC. 14 In Duitsland zijn journalisten 

van het tijdschrift Natur van hun geloof gevallen door de Brent 

Spar-affaire. In een boek met de opvallende titel Öko

Optimismus kwamen ze wat betreft de chemische industrie 

tot een conclusie die er mag zijn: 'Nicht Greenpeace sondern 

die moderne Chemie rettet täglich hunderttausenden von 

Menschen das Leben.' 15 

WETENSCHAP EN IDEOLOGIE 

Milieuproblemen zijn er te over. Ze nemen ook toe door de 

snelle economische groei in bijvoorbeeld Azië. Maar de vraag 

is: gaat het nu werkelijk steeds verder bergafwaarts zoals ons 

decennialang is voorgehouden? Moeten we, zoals Dennis 

Meadows (van het rapport van de Club van Rome) wil, toe 

naar een meer'natuurlijke' omgang met moeder aarde en op 

onze schreden terugkeren omdat we zijn 'doorgeschoten'? 

Wat de beantwoording van die vraag betreft, is er bewe-
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ging in de wetenschappelijke wereld. In 1992, tijdens de Earth 

Summit in Rio, verscheen een manifest ter tafel, het zoge

naamde Heidelberg Appeal, waarin eraan werd herinnerd dat 

'een natuurlijke staat' niet bestaat en nooit bestaan heeft en 

dat vooruitgang alleen te verwachten is door een verdere 

beheersing van de natuur en niet door een terugkeer naar 

een mythisch natuurlijk verleden. Opgeroepen werd bij het 

nemen van maatregelen om natuur en milieu te beschermen 

wetenschappelijke principes te laten prevaleren en op te let

ten dat ideologieën niet de boventoon zouden gaan voeren 

in het milieudebat De verklaring werd ondertekend door 

3500 wetenschappers waaronder 72 Nobelprijswinnaars. 

Intussen is gebleken dat zodra de wetenschap prevaleert, 

de nodige ideologische getinte rampverhalen inderdaad naar 

de prullenmand kunnen. Zo heeft de bekende doemprofeet 

inzake het sterven van de bossen, professor Bernhard Ülrich, 

die in 1981 nog sprak van een 'ecologisch Hiroshima', erkend 

dat hij zich heeft vergist ten aanzien van de bossen in Mid

den-Europa.Van Waldsterben is geen sprake. '6 

Ook de theorie van de vermaarde bioloog O.E. Wilson 

(Harvard) dat er sprake zou zijn van het massaal verdwijnen 

van soorten, is door wetenschappelijk onderzoek naar 

fabeltjesland verwezen. 17 Het Wereldnatuurfonds en een daar

aan verwante organisatie hadden, in samenwerking met het 

Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, trouwens al 

in 1992 een rapport uitgebracht waarin Wilsons voorspellin

gen overdreven werden genoemd. 18 OokWilsons leerling en 

collega Daniel Simberloff. één van de meest vooraanstaande 

biologen als het gaat om tropische regenwouden. heeft zich 

van dit soort ideeën gedistantieerd. 19 

Opmerkelijk is verder dat de World Health Organization. 

alle verhalen van Greenpeace ten spijt, constateert dat op 

het noendelijk halfrond geen noemenswaandig huidkankerrisico 

bestaat door de van de verdunning van de ozonlaag20 Pikant 

detail is daarbij dat onderzoek heeft aangetoond dat die ver

dunning niet alleen door CFK's wordt veroorzaakt, maar dat 

ook meteorologische verschijnselen daar grote invloed op 

hebben. Dat wi l niet zeggen dat de aantasting van de ozonlaag 

geen gevaren herbergt, vooral rond de Zuidpool ligt één en 

ander problematisch. Maar voor ons ligt het probleem in ie

der geval niet op het vlak van de toeg~nomen kans op huid

kanker. dat zal Greenpeace toch echt moeten inslikken. 

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN 

Er zal meer ingeslikt moeten worden, zoals de voorspelling 
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dat de grondstoffen snel uitgeput zu llen raken. De onjuistheid 

van die voorspelling was al langer bekend, maar nog niet ie

dereen weet dat de aangetoonde reserves aan grondstoffen, 

inclusief olie, gas en hout, alleen maar zijn toegenomen, onder 

andere door toenemende recycling; een trend die overigens 

al ruimschoots voor het befaamde rapport van de Club van 

Rome in 1972 was ingezet.22 De aangetoonde oliereserves 

bijvoorbeeld zijn sedert het einde van de Tweede Wereld

oorlog toegenomen van 20 tot 45 jaar. 

Daar komt nog bij dat een hele reeks ontwikkelingen in 

de wereld de goede kant op wijst: de levensverwachting is, 

alle bevolkingsgroei ten spijt, overal in de Derde-Wereldlanden, 

zelfs in Afrika, fors aan het stijgen. In Chili steeg de levensver

wachting van 30 jaar in 1909 naar 7 1 jaar. in China van 24 jaar 

in 1930 naar 69 jaar. in India van 25 jaar rond 1900 tot 58 jaar 

nu. In Bangladesh steeg de levensverwachting de afgelopen 

decennia van 40 tot 56 jaar. De kindersterfte is sinds het mid

den van de jaren zestig gehalveerd en het analfabetisme neemt 

af: van 75% in het Interbellum tot minder dan 20%.Vier op de 

vijf kinderen gaan tegenwoordig naar school. De prognoses 

voor de bevolkingsgroei in de 21 ste eeuw moeten steeds 

naar beneden worden bijgesteld23 

Helaas gaat de vooruitgang maar stapvoets. Ondervoe

ding heeft in onze bezorgdheid bijvoorbeeld de plaats inge

nomen van hongersnood. Maar wie weet nog dat India een 

halve eeuw geleden 'het land van de hongersnoden' werd 

genoemd? Wie beseft nog dat vroeger in China elk jaar wel 

ergens een hongersnood was? Ook de scepticus zal toch ten

minste moeten erkennen dat het in ieder geval minder slecht 

gaat. De vervuiling in Oost-Europa en Azië is enorm, vooral 

het gevolg van de erfenis van het communisme of het resul

taat van een explosieve economische groei. Maar de ervaring 

heeft zo langzamerhand wel geleerd dat dit net als in het 

Westen pas zal veranderen wanneer de welvaart tot vol

doende hoogte is gestegen om investeringen in schone tech

nologie te kunnen betalen (tenzij wij een handje helpen om 

dat proces te versnellen). 

NAAR EEN REALISTI SCH EN ZAKELI]K 

MILIEUBELEID 

Het moge duidelijk zijn: de wereld staat niet op het punt te 

vergaan en het wordt ook niet steeds erger. En ook al heb

ben 400 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwa

ter (en inmiddels zo'n 5 miljard kennelijk wel), er lijkt eerder 

sprake te zijn van een ontwikkeling waarbij de mensheid voor 
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het eerst in de geschiedenis bij machte is de kluisters van de 

armoede, de onwetendheid en de vroegtijdige sterfte af te 

werpen. 

Toch blijft, ook in Nederland, iedereen doen alsof de 

wereld snel naar de afgrond snelt. Voor een deel is dat na

tuurlijk voorzorg. Zoals een naaste collega milieu-historicus 

mij off the record zei: 'Het is met het milieu net als met de 

schatkist. Zoals Duisenberg altijd zal zeggen dat de inflatie en 

de staatsschuld te hoog zijn, zo moet Van Egmond van het 

RIVM altijd volhouden dat het slecht met het milieu gaat, an

ders maken de mensen er meteen weer een potje van.' 

Kwalijk is echter dat onderzoeksinstituten en mi lieu

organisaties op hun vingers gekeken moeten worden om te 

voorkomen dat er een onjuist beeld naar buiten gebracht 

wordt over de te nemen maatregelen op milieugebied. Zo 

heeft de Stichting HAN, het Heidelberg Appeal Nederland, 

in een onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing 

van het Nederlandse ammoniakbeleid vast moet stellen dat 

er in de vertaling van wetenschap naar beleid nogal wat mis 

gaat. Voor één van de grote doemverhalen van onze tijd, de 

sterfte van de bossen als gevolg van zure regen, blijkt in het 

geheel geen wetenschappelijke onderbouwing te bestaan. Aan 

de uitstoot van verzurende stoffen zijn problemen verbon

den, zeker. en er moeten grenzen aan worden gesteld, maar 

niet omdat de bossen sterven. Een andere steen des aanstoots 

voor het HAN is het radonbeleid van de Nederlandse over

heid, dat onze samenleving miljarden gaat kosten, zonder dat 

de noodzaak ervan wetenschappelijk kan worden aangetoond. 

Het is onzinnig om te beweren dat met het milieu niets 

aan de hand is. Averechts werkt evenwel het steeds weer 

presenteren van doemscenario's die steeds weer niet blijken 

uit te komen. Van sensatieverhalen die op speculaties berus

ten, krijgen mensen op den duur genoeg, zodat ze uiteindelijk 

helemaal nergens meer in geloven. Om dat te voorkomen is 

het nodig om bij de analyse en oplossing van milieuproblemen 

uit te gaan van wetenschappelijk vergaarde kennis en van een 

zorgvuldige afweging van kosten en baten. Nodig, kortom, is 

een milieubeleid dat ontdaan is van ongefundeerde angsten 

en speculatieve alarmverhalen. 

NOTEN 
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1996, p. 178. 
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KOEL HOOFD, KOUD HART 
B esprek i 

Schie, 
ng van P G 

Nationaal 
C van 

belang 

C.A. VAN DER KLAAUW 

Sinds de rede van Frits Bolkestein over 'Voorrang voor Ne

derlandse belangen' op de WO-discussiebijeenkomst van 

lukkingen tot gevolg kan hebben. Bij de formulering van een 

liberale visie erop dient ervan uitgegaan te worden dat het 

25 februari 1995 te Noordwijk is een discussie ontstaan om het belang van alle N ederlanders gaat,' een omschrijving 

over het begrip nationaal belang in het Nederlandse buiten- die niet iedereen als voldoende zal ervaren, maar dan toch 

lands beleid. In een recente uitgave van de Teldersstichting ten minste als basis ervan wordt gezien: de grootste ge-

analyseert drs. P.G.C. van Schie dit begrip en zijn toepassing mene deler.' 

in het beleid in een heldere en overzichtelijke beschouwing. 

Het geschrift is een nuttige bijdrage aan de discussie over 

een onderwerp waarover. zoals de auteur zelf ook stelt, in 

Nederland weinig literatuur bestaat. Zulks in tegenstelling 

tot sommige andere landen waar men zonder omwegen 

het nationaal belang.openlijk naar voren brengt. 

Na in de eerste hoofdstukken dit verschijnsel en de 

behoefte aan een nadere duiding van het nationaal belang 

te hebben beschreven, geeft de auteur een opsomming van 

de bezwaren die geuit worden tegen dit begrip, om die in 

een daarop volgend hoofdstuk te weerleggen. Ik zal hierop 

in deze recensie niet ingaan, omdat ik het met de auteur 

eens ben dat de behartiging van het nationale belang zeker 

een rechtmatig en essentieel onderdeel van het buitenlands 

beleid is. 

Past dit begrip echter ook in het kader van een liberaal 

buitenlands beleid, zo vraagt de schrijver zich af. Botst dit 

algemene begrip niet met het individualisme dat een ken

merk van de liberale denkwereld is? De auteur ontkent dit 

laatste, waarbij hij zich baseert op het binnenlands-politieke 

begrip 'algemeen belang' dat ook tot het liberale gedachte

goed behoort, en waarvan naar zijn mening het 'nationaal 

belang' de naar buiten gekeerde component vormt. 

Hoe echter dit nationaal belang vast te stellen? De schrij

ver erkent dat hierover zeer verschillend gedacht kan wor

den en ook dat de uitkomst van die gedachtengang niet 

immer tot juiste conclusies hoeft te leiden en politieke mis-
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Na deze beschouwende en theoretische inleiding gaat 

de schrijver in de laatste drie hoofdstukken op zoek naar 

een concrete formulering van het 'nationaal belang' en de 

implicaties ervan voor het buitenlands beleid. Hij keert zich 

tegen een brede toepassing van het begrip, waardoor in 

feite het totale buitenlands beleid onder de noemer van 

nationaal belang zou vallen. Dit past ook in zijn streven te 

zoeken naar de grootste gemene deler onder de Neder

landse opvattingen. Ik ben het daarin met hem eens. Na

tuurlijk kan men stellen dat bijvoorbeeld het verminderen 

van de klooftussen rijke en arme landen in ons aller belang 

is voor een vreedzame toekomst van de wereld, maar dit is 

niet een specifiek Nederlands belang. Voor de zuiverheid 

van de discussie is daarom een begrenzing van het begrip 

een voorwaarde. 

Wat valt dan onder het begrip nationaal belang? In de 

eerste plaats 'het verschaffen van veiligheid', stelt de auteur 

terecht. Dit is inderdaad de primaire doelstelling van buiten

lands beleid. De staat moet overleven en zijn burgers, zeker 

in een democratie, de mogelijkheid geven hun leven in vrij

heid in te richten. Ook als de staat na vrije keuze van zijn 

burgers in een groter verband zou opgaan, zou voor dit 

verband weer dezelfde doelstelling gelden. Ik denk niet dat 

deze opvatting over nationaal belang tot veel verschil van 

mening zal leiden; de uitvoering ervan kan echter wèl tot 

verschi llende opvattingen leiden. Dat doet echter niet af aan 

het beginsel dat vei ligheid een bij uitstek nationaal belang is. 
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Als tweede element van nationaal belang noemt Van 

Schie 'de bescherming van de fundamentele waarden waarop 

onze samenleving is gebouwd binnen de eigen grenzen'. Hij 

brengt deze stelling in verband met de toenemende inter

nationale samenwerking en met name de supranationale 

structuren zoals die in de Europese Unie tot uitdrukking 

komen. De burgers moeten hun eigen wensen en voorkeu

ren in die samenwerking kunnen blijven herkennen.'lnterna

tionale samenwerking mag geen doel in zich zelf worden, 

maar moet dienstbaar blijven aan de nationale belangen van 

de deelnemende landen.' 

Het eerste deel van deze laatste zin is mijns inziens juist. 

maar het tweede deel gaat mij te ver. Staten gaan internatio

naal samenwerken omdat zij door een bundeling van krach

ten meer denken te kunnen bereiken dan indien zij het 

afzonderlijk zouden proberen te doen. Daarbij speelt dus 

wel degelijk als uitgangspunt een nationaal belang mee. Maar 

het doel van de combinatie van de nationale belangen is 

een hoger: iets bereiken waartoe men afzonderlijk niet in 

staat is. Ik kan mij dan ook niet vinden in het woord 'dienst

baar'.Ais alle partners hun eigen nationaal belang boven het 

gemeenschappelijke blijven stellen, komt er van het beoogde 

doel van de samenwerking niets terecht. 

Sterker geldt dit nog voor de supranationale samenwer

king zoals wij die in de Europese Unie kennen. Overdracht 

van soevereiniteit is een zeer gewichtige zaak. De staat geeft, 

wederom met het oog op een hoger doel - het verschaffen 

van meer veiligheid aan zijn burgers door het uitbannen van 

onderlinge gewapende conflicten, het verhogen van hun 

welvaart -, een deel van zijn nationale bevoegdheden op. 

Als, zoals de schrijver opmerkt, de burgers zich in 'Brussel' 

niet meer herkennen, als de afstand te groot wordt, moet 

de oplossing gezocht worden in een versterking van de de

mocratische instellingen als uitdrukking van de gemeenschap

pelijke legitimiteit. en niet in het dienstbaar maken van 'Brussel' 

aan nationale belangen. Dan gaan wij de weg terug naar een 

verleden dat Europa slechts rampspoed heeft opgeleverd. 

Van Schie gaat zelfs zover met zijn redenering met te 

stellen dat 'het nationaal belang dicteert dat een regering er 

zorg voor draagt dat het profijt van de samenwerking gelijke 

tred houdt met de hoogte van de contributie'. Ik vrees dat 

wij berekenende burgers genoeg zijn om deze stelling eerst 

nu naar voren te brengen en niet in de vele jaren dat de 

balans tussen onze contributie en wat wij uit 'Brussel' ont

vingen ten onzen gunste doorsloeg. Ik heb ook te vaak in 
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Europese Raden naast mevrouw Thatcher gezeten en haar'l 

want my money back' gehoord om te weten dat dit niet tot 

een constructief beleid leidt; en daarin ligt het nationale be

lang van alle Europese partners. 

Ik ben het met Van Schie eens als hij het economisch 

welvaren van de burgers als derde element van nationaal 

belang ziet. Dit uit zich voor een handelsland als Nederland 

in het bevorderen van vrijhandel en het tegengaan van pro

tectionisme. Dat wij, zoals hij stelt. weleens retorsie-maatre

gelen zullen moeten nemen tegenover een agressief 

exportbeleid van een ander land, is begrijpelijk. maar dit moet 

een uitzondering blijven. Ik onderschrijf ook zijn pleidooi voor 

het ondersteunen van het eigen bedrijfsleven met handels

missies, publiciteit en het verstrekken van informatie. Dit 

geschiedt overigens al sinds jaren. Het economische werk 

op onze ambassades groeit voortdurend. 

Het verdient overigens de voorkeur bij onderhandelin

gen nationale belangen - zeker op economisch terrein - niet 

als argument aan te voeren. De onderhandelingspartners 

zullen zich dan eerder negatief opstellen, omdat zij vrezen 

dat hun nationale belangen in het gedrang zullen komen. 

Gewoon het nationaal belang incalculeren; verder is zwijgen 

goud. 

Ik zou nog een element van nationaal belang willen noe

men, namelijk de zorg die de staat dient te hebben voor zijn 

in het buitenland verblijvende onderdanen, de klassieke 

consulaire taak. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat 

zij de bescherming en ondersteuning van de staat krijgen, 

ook als zij buiten het grondgebied verblijven. Zeker voor 

een land als Nederland met zijn vele economische activitei

ten en vestigingen in het buitenland, is dit een nationaal be

lang. 

Tegenover de elementen van nationaal belang stelt de 

auteur de 'waarden' die in het Nederlands buitenlands be

leid een rol spelen. 'Is Nederland niet tot een "hogere" poli

tiek geroepen?', zo vraagt hij zich af om met een duidelijk 

'neen' te antwoorden. Bij moeilijke keuzes dient het natio

naal belang voorop te staan. 'Het bouwen aan een interna

tionale rechtsorde, de inzet voor de mensenrechten en de 

overdracht van middelen aan arme mensen in ontwikke

lingslanden vinden hun begrenzing io het Nederlands be

lang; een staat die dat belang niet langer voorop stelt, handelt 

ten opzichte van zijn burgers immoreel.' 

Mensen handelen echter niet alleen rationeel, maar ook 

emotioneel. Men moet het hoofd koel houden, maar ook 
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zijn hart laten spreken. Alleen op die manier bouwen wij aan 

een veiliger en betere wereld, en dat is een internationaal 

belang dat los van het onaantastbare nationale vei ligheids

belang kan uitstijgen boven meer beperkte nationale belan

gen. 

Al met al heeft Van Schie een nuttige beschouwing ge

wijd aan het begrip nationaal belang, waarvoor hij alle lof 

verdient. Het is een lezenswaardig geschrift dat de discussie 

in helderder vaarwater kan brengen. Hij meldt aan het slot 

problematiek te concretiseren. Ik zal er met belangstelling 

naar uitzien. 

PG.C. van Schie, Nationaal belang. Over de bruikbaarheid van 

het begrip voor een liberaal buitenlands beleid. geschrift 84 ]j 
van de Prof. Mr. B.M.Teldersstichting.'s-Gravenhage, 1996. 63 

pagina's, f 20,-. 

dat de Teldersstichting na deze publicatie van algemene uit- Dr. C.A. van der Klaauw is oud-minister van Buitenlandse 

gangspunten meer geschriften zal laten verschijnen om de Zaken. 
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EUROPESE LOGICA 

Bespreking 
Bolkestein 

van S. Rozemond 
' 

en de Euroscepsis 
PA TR ICK VAN SCH I E 

De afgelopen weken stond ons land binnen Europa op zijn 

strepen. Een achteloos waarnemer was wellicht geneigd te 

denken dat de Nederlandse regering zich iets begint aan te 

trekken van Bolkesteins vermaan de Europese integratie niet 

te ver door te voeren en in het bijzonder die beleidsterreinen 

waarop de eigen identiteit tot uiting komt, van 

europeanisering te vrijwaren. Wat is het geval? Het blijkt dat 

inmiddels niet alleen de Fransen en Duitsers aan Nederland 

denken als het land waar achter de ooit zo schoongeboende 

stoepjes sjofele coffeeshops als paddestoelen uit de grond 

zijn gerezen, maar dat ook Kok,Van Mierlo en Sorgdrager in 

het softe beleid ten aanzien van drugs Neerlands wezens

trek bij uitstek zien. Immers, alsof ons welzijn ervan af hangt 

vecht de Nederlandse regering voor een eigen, nationaal 

drugsbeleid. Ze zal haar beleid niet afstemmen op ('harmo

niseren' met) de overige lidstaten maar desnoods met het 

veto verdedigen. 

Hoe het kabinet dit wil rijmen met de traditionele Ne

derlandse voorkeur voor zoveel supranationalisme als mo

gelijk, en met de specifiek ten aanzien van het drugsbeleid 

(in het Benelux-memorandum ter voorbeneiding van de IGC) 

uitgesproken voorkeur voor 'besluitvorming bij gekwalifi

ceerde meerderheid, dan wel bij een "consensus-minus-va

riant"', blijft in het duiste~ Het kabinet schijnt zich zelfs niet 

te hebben afgevraagd of het niet vreemd is om op het mo

ment waarop Van Mierlo aankondigt dat Nederland zich tij

dens het komende voorzitterschap van de Europese Unie 

'bescheiden' zal opstellen, het drugsbeleid tot 'strijdpunt' bin

nen Europa te verheffen. 

De inconsistentie in het Nederlandse Europabeleid die 

dezer dagen zo overduidelijk aan het licht treedt, heeft de

zelfde oorzaak als de tot voor kort nagenoeg complete con

sensus die in de Nederlandse politiek over Europa bestond: 
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onnadenkendheid. Het gros der Nederlandse politici heeft 

met betrekking tot de Europese integratie jarenlang achter 

enkele gangbane geloofsartikelen aangehold, zonder ook maar 

even stil te staan bij de (wenselijkheid van de) logische con

sequenties van de beleden voorkeuren. Dat men vaak maar 

wat roept blijkt ook als dezelfde politici die Bolkestein ver

wijten uit stemmenwinst scepsis ten aanzien van Europa te 

belijden, stellen dat een NRC-onderzoek dat laat zien dat 

een meerderheid van de bevolking die scepsis deelt, niet 

klopt Hoe hebben we het nu? Is er nou wèl of geen 

Euroscepsis onder de bevolking te oogsten? 

Dat Bolkestein met betrekking tot de Europese integra

tie niet de opportunist is waarvoor hij door sommige col

lega-politici wordt versleten en zich bovendien behoorlijk 

consistent he~ft opgesteld, blijkt uit een speciaal aan Bolkestein 

en de Euroscepsis gewijde Clingendael-notitie. De immer zeer 

nauwgezet analyserende Sam Rozemond heeft de uitspra

ken en artikelen van de WO-leider over Europa op een 

rijtje gezet, en onderzocht of de gehanteerde argumenten 

met elkaar sporen en deugdelijk zijn. Bolkestein komt er niet 

slecht van afTal van argumenten snijden volgens Rozemond 

hout Zo geeft de Clingendael-onderzoeker de WO-fractie

voorzitter gelijk waar deze stelt dat slechts de grote lidsta

ten zullen profiteren van het opgeven van het vetorecht in 

het buitenlands en veiligheidsbeleid, terwijl dat de onderge

schiktheid van de kleinere lidstaten zou formaliseren. Zowel 

hier als op andere punten kan men Bolkestein niet met recht 

van onnadenkendheid of goedkoop populisme betichten. 

Daarmee is nog niet vastgesteld dat Bolkesteins uitlatin

gen moeiteloos met elkaar sporen .Volgens Rozemond staan 

sommige uitspraken wel met elkaar op gespannen voet Zo 

betoogt Bolkestein de ene keer dat voor economische inte

gratie voldoende culturele samenhang tussen de betrokken 
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landen nodig is, terwijl hij een andere keer juist stelt dat 

handel bestaat bij gratie van verschillen, immers 'er moet 

iets zijn uit te wisselen'. De volgens Bolkestein benodige cul

turele samenhang heeft volgens Rozemond ook vage gren

zen. Welke landen kunnen op grond van een dergelijk 

criterium nu wel en welke landen nooit in aanmerking ko

men voor een lidmaatschap van de Europese Unie? 

Bolkestein doet hierover geen eenduidige uitspraken. Bulga

rije viellange tijd buiten zijn Euroculturele zone, maar recen

telijk ging de WO-leider er wel van uit dat dit land binnen 

niet al te lange tijd lid zal zijn. 

Onduidelijk is volgens Rozemond voorts waarom 

Bolkestein voorstander van de Economische en Monetaire 

Unie (EMU) is, terwijl die toch implicaties heeft voor de 

mate waarin Brussel ook op andere terreinen meer zeggen

schap kan krijgen. Inderdaad doet het nogal vreemd aan dat 

de voor al te grote centralisatie van macht bij Europese in

stellingen beduchte Bolkestein, zo enthousiast is over de 

grootste centralisatie-operatie sinds het verdrag van Rome. 

Het is misschien prettig om zich zo op heldere wijze te on

derscheiden van de Britse eurosceptici. Maar de argumen

ten die Bolkestein aanvoert ten gunste van de EMU - het 

beëindigen van ovenmatige transactiekosten, het voorkomen 

van concurrerende devaluaties en de geringere afhankelijk

heid van de dollar - verliezen sterk aan kracht wanneer hij 

tevens pleit voor het strikt vasthouden aan de convergentie

criteria, dus voor het beperken van het EMU-gebied tot een 

uiterst kleine groep van landen (de D-Markzone). Immers, 

de voordelen van één munt zullen dan ook zeer beperkt 

zijn. Het is bijvoorbeeld toch niet de bedoeling ons met de 

'euro' in te dekken tegen een concurrerende devaluatie van 

de Duitse mark, maar tegen een dergelijke devaluatie van 

de lire. 

Al met al zitten in de opvattingen van zowel voor- als 
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tegenstanders van vergaande Europese integratie tegenstrij

dige elementen. Maar waar voorstanders er zelden of nooit 

op kunnen worden betrapt zich over zulke tegenstrijdighe

den het hoofd te breken, pleit het voor Bolkestein dat hij 

ten minste probeert zijn visie sluitend te krijgen, al is hem 

dat (nog) niet gelukt. 

Zoals met andere thema's, heeft Bolkestein inzake Eu

ropa zijn nek uitgestoken door niet de ambtelijke nota's na 

te praten, maar zelf over het onderwerp na te denken en 

met een eigen visie te komen. Dat maakt het ook boeiend 

voor wetenschappers om zijn Europa-opvattingen te analy

seren. Bolkestein zelf is echter geen wetenschapper, maar 

politicus: dat betekent dat hij niet enkel voor een koers

wijziging moet pleiten, maar er tevens voor moet kunnen 

zorgen. Nu de WD een prominente coalitiepartner is, had 

verwacht mogen worden dat het kabinet minder op de 

supranationalistische toer zou gaan. Daarvan is echter wei

nig te merken. De plannen van het huidige kabinet wijken 

amper af van die van het vorige waar de WD niet aan deel

nam. De verwachtingen zijn misschien wat getemperd, maar 

de doelstellingen van het Nederlandse kabinet zijn nage

noeg ongewijzigd gebleven. Dat er van die doelstellingen 

dadelijk weinig terecht komt, zal niet aan Bolkestein te dan

ken zijn, maar aan andere lidstaten, het in Nederland zo ver

maledijde Groot-Brittannië voorop. 

Bolkestein komt dus de eer toe dat dankzij hem in ons 

land (nog te) voorzichtig en in (te) beperkte kring over Eu

ropa wordt gedebatteerd. Maar als politicus is hij pas echt 

succesvol zodra onze autonomie niet langer de hoede van 

vreemde regeringen nodig heeft, maar aan de eigen Neder

landse regering kan worden toevertrouwd. 

S. Rozemond, Bolkestein en de Euroscepsis (Ciingendael-no

titie), 's-Gravenhage, augustus 1996, 37 pagina's, f I 0,-. 
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