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woord vooraf

alleen de vraag is hoe ze het beste 
wordt vormgegeven. Naast klassieke 
instrumenten als vertegenwoordi-
gende democratie, en referenda, zijn 
er tegenwoordig steeds meer nieuwe 
aanzetten om de stem van eenieder 
te horen. In navolging op het laatste 
nummer van vorig jaar, Democracy 
and its discontents, staat dit nummer 
dan ook in het teken van democrati-
sche vernieuwing. De analyses wat 
betreft uitdagingen voor de democra-
tie maken in dit nummer plaats voor 
mogelijkheden tot het versterken, 
verbreden en vernieuwen van de 
democratie. Het bevragen en beproe-
ven, sleutelen en meten, peilen en 
proberen, allemaal ten behoeve van de 
duurzaamheid en toekomstbestendig-
heid van de democratische rechtsstaat 
die ons zo lief is. Het is bij uitstek de 
eigenschap van elke sociaal-liberaal.

Het bevorderen en versterken van  
de democratie is ook altijd een thema 
wat van groot belang is geweest in alle 
werkzaamheden van de Van Mierlo  
Stichting en D66 in bredere zin. 
Creatieve oplossingen en gedurfde 
denkrichtingen met betrekking tot de 
democratie zijn bij ons aan het goede 
adres. Zonder heilige huisjes aanzet-
ten formuleren om onze democratie 
veerkrachtiger en sterker te maken is 
iets waar wij ons als sociaal-liberalen 
altijd voor hebben ingezet, inzetten 
en blijven inzetten. Zo ook zal er de 
komende periode, op initiatief van het 
Landelijk Bestuur van D66, in nauwe 
samenwerking met de Van Mierlo 
Stichting en in samenspraak met alle 
geïnteresseerden een hernieuwde 
visie op bestuurlijke en democratische 

vernieuwing ontwikkeld worden. Laat 
dit nummer dan ook fungeren als de 
start van deze discussie en zet in de 
goede richting om na te denken over 
de toekomst van onze democratie en 
hoe en waar die mogelijk versterkt kan 
worden.

Het eerste nummer van dit nieuwe 
jaar kent ook een geheel nieuwe 
vormgeving. Waar democratische 
vernieuwingen geopperd worden mag 
idee zelf uiteraard niet achterblijven. 
Wij zijn erg benieuwd naar uw bevin-
dingen wat betreft deze nieuwe vorm 
en zien uw reacties graag tegemoet op 
idee@d66.nl. 

In dit nummer vindt u onder andere 
een tweeluik over de democratische 
vernieuwingsagenda’s van Forum 
voor Democratie en D66, bestaande 
uit een bijdrage van Arnout Maat en 
een reactie van Thijs van Reekum. 
Kevin Brongers en Dennis van Driel, 
Landelijk Bestuursleden van de Jonge 
Democraten, buigen zich over de  
interne democratie van een politieke 
partij, terwijl Sam van der Staak  
vanuit een iets breder perspectief  
de veranderende rol van een politie-
ke partij überhaupt toelicht. Ira van 
Keulen en Iris Korthagen van het 
Rathenau Instituut kijken naar de snel 
toenemende digitale mogelijkheden 
tot het versterken van de democratie, 
daar waar Bart Cosijn de zogeheten 
bottom-up burn-out toelicht.  
Dit, en nog veel meer, in dit 
eerste nummer van 2018.  
Ik wens u veel leesplezier  
en kijk uit naar uw  
democratische input.  1 

Annet Aris 
voorzitter redactieraad idee

Democratie gaat ons  
allen aan het hart,
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Het raadgevend referendum is verdwenen uit het Nederlandse 
democratisch landschap. Dat wilde het huidige kabinet. Het referendum 
zou bij burgers verkeerde verwachtingen hebben gewekt. Minister Ollon-
gren zegt hierover in een recent debat in de Tweede Kamer: “Veel kiezers 
rekenen erop dat er iets wordt gedaan met de uitspraak, terwijl het alleen 
maar vraagt aan het kabinet om een besluit te heroverwegen.” 1 Hoe moet 
het dan nu verder met de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij 
politieke besluitvorming? Laten we het bij dat rode potlood? Of streven 
we in Nederland toch meer democratische vernieuwing na? 

Een ding staat vast: uit onderzoeken blijkt keer op keer dat burgers meer 
mogelijkheden willen om in te spreken en mee te beslissen. Ook aan de 
kant van bestuurders zien we een verlangen naar meer democratie. Mi-
nister Ollongren wil daarom de komende jaren inzetten op een verster-
king van de lokale democratie, omdat de besluitvorming daar dichter bij 
de burgers staat. Of dat werkelijk zo is, is de vraag. Bovendien is er ook 
op nationaal niveau nog wel een en ander te verbeteren als het gaat om 
burgerbetrokkenheid mèt politieke impact. En digitale technologie kan 
daarbij helpen. Er is inmiddels in binnen- en buitenland ervaring opge-
daan met verschillende digitale instrumenten. In dit artikel bespreken 
we hoe op die ervaringen kunnen voortbouwen: hoe kan democratische 
vernieuwing digitaal worden vormgegeven?

Bij het Rathenau Instituut hebben we, op verzoek van het Europees Parle-
ment, recentelijk onderzoek gedaan naar de condities die eraan bijdra-
gen dat digitale burgerparticipatie politieke impact heeft (Korthagen et 
al, 2017). Ons onderzoek bestond uit twee delen. In literatuuronderzoek 
zijn 400 publicaties meegenomen over digitale democratie, haar effecten 

Hoe bewerkstelligen we burgerbetrokkenheid bij de 
politiek? Welke middelen staan tot onze beschikking, 
wat zijn de digitale mogelijkheden die nu nog on-
benut blijven? Van Keulen en Korthagen geven een 
uiteenzetting van burgerbetrokkenheid en hoe die 
mogelijk digitaal te bevorderen is. 
Door Ira van Keulen & Iris Korthagen

Digitale  
democratie:  
#hoedan? 

1 | https://nos.nl/artikel/ 
2217498-moeilijk-debat-voor 
-minister-ollongren-over- 
afschaffen-referendum.html  
En voor verslag plenair  
debat Tweede Kamer, zie  
https://www.tweedekamer.nl 
/kamerstukken/plenaire_ver 
slagen/detail?vj=2017-2018& 
nr=53&version=2#idd1e713136
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en de gedocumenteerde lessen over succes en falen. Een belangrijke 
conclusie uit de literatuur is dat digitale initiatieven weliswaar vaak een 
maatschappelijke waarde hebben – bijvoorbeeld een gevoel van gemeen-
schap onder deelnemers – maar dat een concrete bijdrage aan beleid of 
politiek vaak mist. Dat kan leiden tot onvrede bij deelnemers en betrok-
ken politici en beleidsmakers. In het tweede deel van het onderzoek 
hebben we daarom 22 lokale, nationale en Europese initiatieven voor 
digitale participatieprocessen geanalyseerd en vergeleken. Op die manier 
konden we condities identificeren die zorgen dat de inbreng van burgers 
substantieel bijdraagt aan politiek of beleid, om zo onvrede – en daarmee 
vergroting van de kloof tussen burger en politiek – te voorkomen. 

Behoefte aan democratische vernieuwing
Even terug naar die behoefte tot democratische vernieuwing bij burgers. 
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2016 blijkt dat 
tweederde van de Nederlanders het eens is met de stelling ‘Het zou goed 
zijn als burgers meer konden meebeslissen over belangrijke politieke 
kwesties’. 2 Slechts één op de tien is het daarmee óneens. De steun voor 
en de opkomst bij (dik vier miljoen geldige stemmen) het referendum 
over het associatieakkoord met Oekraïne in april 2016 heeft de bereid-
heid van burgers ook in de praktijk laten zien. Uit hetzelfde scp-onder-
zoek blijkt dat de roep om meer inspraak vooral lijkt voort te komen uit 
onvrede. Veel Nederlanders vinden namelijk dat politici onvoldoende 
luisteren en te veel gericht zijn op hun eigen belang, en vragen zich af of 
politici wel weten wat er in de samenleving leeft. Uit de Legitimiteitsmo-
nitor Democratisch Bestuur 2015 blijkt dat de hang naar meer democra-
tische vernieuwing vooral een hang is naar een ‘stemmingendemocratie’ 

2 | https://www.scp.nl/
Publicaties/Alle_publicaties/
Publicaties_2016/Burger 
perspectieven_2016_1
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met meer referenda en rechtstreeks gekozen bestuurders (meer gericht 
op stemmen en afrekenen) in aanvulling op de ‘overlegdemocratie’ (meer 
gericht op praten en vergaderen). 3 

Burgers staan niet alleen in hun verlangen naar meer democratie. We 
zien ook behoefte aan democratische vernieuwing bij bestuurders en 
politieke partijen. De actiegroep Code Oranje is hier een goed voorbeeld 
van. 4 Dit is een groep van enkele honderden burgemeesters, wethou-
ders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers die 
zich zorgen maken over de staat van de huidige politieke democratie. 
Hun pleidooi is om burgers meer invloed en zeggenschap te geven en 
meer kennis en kunde uit de samenleving te betrekken bij politiek en 
bestuur. Zo willen ze een burgerakkoord in plaats van een regeerakkoord 
en stadscongressen waar burgers in plaats van raadsleden bij elkaar 
komen om tal van zaken in de gemeente te bespreken. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) zit op hetzelfde spoor, hoewel ze 
zich gematigder opstelt. Zij stelden in 2016 een ontwikkelagenda Lokale 

Democratie 2017–2022 5 op, waarin een van de 
pijlers meer inspraak, zeggenschap en ruimte 
voor eigen initiatieven van burgers is. De VNG 
wil daarbij uitgaan van democratie op maat 
waarbij differentiatie tussen gemeentes nodig 
zijn om tot oplossingen te komen. 6 Zij pleiten 
daarom – net als Code Oranje trouwens – voor 
meer experimenteerruimte. 7  
Digitalisering biedt goede mogelijkheden om 
de door burgers en bestuurders zo gewenste 
burgerbetrokkenheid bij politiek en bestuur te 
organiseren. Dit kan op verschillende manie-
ren, afhankelijk van het soort burgerbetrok-
kenheid dat gewenst is. We onderscheiden er 
hieronder vier.

Digitale democratie: in diverse soorten en maten
Ten eerste is er informatieve burgerbetrokkenheid. Door te lezen over 
politieke besluiten en door het onderling bediscussiëren van politieke 
standpunten, vormen burgers een mening over beleid en politiek. Voor 
veel burgers is deze vorm van politieke betrokkenheid veel realistischer 
dan vormen van meebeslissen: niet alle burgers willen of kunnen par-
ticiperen in besluitvorming (de Wit en Hoolwerf 2015; Tonkens en Duy-
vendak 2015). Bovendien moeten we niet onderschatten welke kracht 
uitgaat van het monitorende publiek. Kritische, monitorende burgers 
scannen de informatie die via diverse media tot hen komt en onderne-
men actie wanneer iets hen echt raakt. Treffend voorbeeld is de online 
petitie van de burgers van Zutphen die duidelijk maakte dat er geen 
draagvlak was voor Loek Hermans als plaatsvervangend burgemeester. 
De lokale volksvertegenwoordigers trokken vervolgens hun steun in. Aan 
dit type burgerbetrokkenheid wordt vaak voorbijgegaan in discussies 
over democratische innovatie, maar het is cruciaal voor het functioneren 
van de representatieve democratie (Green 2012). In Nederland zijn door 
overheden veel stappen gemaakt om de informatieve betrokkenheid te 

Burgers staan 
niet alleen in 
hun verlangen  
naar meer  
democratie.  
We zien ook 
behoefte aan 
democratische 
vernieuwing  
bij bestuurders 
en politieke 
partijen

3 | https://www.rijksoverheid 
.nl/documenten/rapporten/ 
2016/01/01/bewegende-beel 
den-van-democratie 
 
4 | https://www.civocracy.
org/codeoranje 
 
5 | https://vng.nl/files/vng/
brieven/2016/attachments/
lokale-democratie_20161102.
pdf  
 
6 | https://vng.nl/onderwer 
penindex/bestuur/toekomst 
-lokale-democratie  
 
7 | Het wetsvoorstel Expe-
rimentenwet gemeenten is 
net teruggetrokken door het 
kabinet. De Raad van State 
heeft negatief advies uitge-
bracht. Het zou niets toevoe-
gen aan wat nu al mogelijk 
is voor gemeenten, maar zal 
wel leiden tot ongewenste 
juridisering, beperking van 
de ruimte voor maatwerk en 
het naast elkaar bestaan van 
verschillende experimenten-
regelingen.
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faciliteren. Zo zijn er veel ontwikkelingen rondom open Raadsinformatie 
en ook de website van de Tweede Kamer geeft meer en overzichtelijker 
informatie over bijvoorbeeld vergaderingen, vergaderstukken, en moties 
van individuele Kamerleden dan een aantal jaar geleden. In onze studie 
voor het Europese parlement hebben we daarnaast voorbeelden van 
websites gezien die via statistieken en andere gegevens activiteiten zoals 
stemgedrag, inbreng in een debat, etc. van politici monitoren en het pu-
bliek daarover informeren. Voorbeelden hiervan zijn de Duitse website 
Abgeordnetenwatch.de en de Britse variant Theyworkforyou.com. 8

Ten tweede is er beleidsbeïnvloedende betrokkenheid: invloed van bur-
gers op beleid van een overheidsinstantie. Iets minder dan de helft van 
de digitale instrumenten uit onze studie voor het Europees parlement 
vallen in deze categorie. Hun belangrijkste doel is om de politieke agen-
da te beïnvloeden. Soms komt het initiatief daarvoor uit burgers zelf, 
denk aan petities.nl. Soms uit het bestuur. We kwamen diverse initia-
tieven tegen waar burgers meewerken aan wet- en beleidsteksten. Zoals 
het Finse Open Ministerie, waar door middel van crowdsourcing burgers 
samen met juristen en andere experts op vrijwillige basis conceptwet-
geving schrijven. In een in het oog springend geval is het voorstel ook 
aangenomen door het Finse parlement, namelijk de legalisering van 
het homohuwelijk. Over het algemeen zijn Finse burgers tevreden met 
het inspraakinstrument, omdat zij zien dat hun voorstellen via officiële 
besluitvormingsprocedures worden afgewogen (Christensen et al 2017). 
Of de Wiki Planning site in Melbourne, waar de mogelijkheid werd ge-
boden om zichtbare wijzigingen aan te brengen in de officiële concept-
tekst van een toekomstvisie op de ruimtelijke inrichting van Melbourne. 
Burgers, stakeholders en ambtenaren werkten op die manier samen aan 
de toekomstvisie. Dat verhoogt niet alleen de interactiviteit, maar ook 
de transparantie van het beleidsproces. Het instrument is daarmee niet 
alleen een beleidsbeïnvloedende vorm van burgerbetrokkenheid, maar 
ook een informatieve vorm betrokkenheid.

Als derde onderkennen we directe burgerbetrokkenheid al dan niet met 
bindende resultaten. Directe burgerbetrokkenheid houdt in dat burgers 
zelf bij meerderheid een besluit kunnen nemen. De enige voorbeel-
den uit ons Europese onderzoek met bindend advies zijn elektronisch 
stemmen bij verkiezingen en referenda in Estland en Zwitserland en bij 
de verkiezing van spitzenkandidaten bij de Green Party uit het Europees 
Parlement. In de meeste andere gevallen hebben politiek vertegenwoor-
digers officieel het laatste woord. Zoals bij de vormen van online ‘directe 
democratie’ bij de politieke partijen als de Piratenpartij (met vooral veel 
steun in Duitsland en IJsland), het Spaanse Podemos en de Italiaanse 
Five Star Movement. Leden en andere geïnteresseerden worden via 
software uitgenodigd om samen aan voorstellen en verkiezingsprogram-
ma’s te werken. Verder maken ze gebruik van digitale systemen om te 
stemmen over voorstellen of over de politieke afvaardiging van de partij. 
Een andere vorm van directe burgerbetrokkenheid zijn participatieve 
begrotingen waarbij burgers online (en offline) invloed uitoefenen op of 
zelfs beslissingen nemen over de verdeling van publieke middelen. In 
Parijs bijvoorbeeld, kunnen burgers online voorstellen doen voor projec-

Het instrument 
is daarmee 
niet alleen een 
beleidsbeïnvloe-
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matieve vorm 
betrokkenheid



11

ten voor de stad als geheel of voor een bepaald district, in 2015 voor een 
totaal budget van zo’n 94 miljoen. Online kunnen ze elkaars voorstellen 
lezen, becommentariëren en/of steunen. Na een selectie door en co-cre-
atie met de gemeentelijke organisatie kunnen Parijzenaren online (én 
offline) stemmen op een voorstel. Vervolgens kunnen ze de vorderingen 
van de verkozen projecten online volgen. Via het design van de online 
tools kan het participatief begroten goed inzichtelijk gemaakt worden. 
In Berlijn-Lichtenberg werkt de site bijvoorbeeld via een feedbacksys-
teem: bij ieder voorstel is in een oogopslag duidelijk of het is toegekend 
(groen), in behandeling is (oranje) of is geweigerd (rood) en is bij de 
beslissing een korte, begrijpelijke toelichting te vinden.

De laatste vorm is zelfredzame betrokkenheid, waarbij burgers zelf of in 
samenspraak met andere partijen (waaronder de overheid) aan de slag 
gaan, en publieke taken oppakken. Door bijvoorbeeld buurtmoestuinen 
of zorg- en energiecorporaties te beginnen en/of te beheren worden 
burgers mee-beslissers; door te doen pakken ze zelf maatschappelijke 
vraagstukken op (wrr 2012). Burgers profiteren hier van digitale midde-
len bij de organisatie en mobilisatie van medestanders. In onze studie 
voor het Europees parlement hebben we dergelijke digitale initiatieven 
niet meegenomen in onze casestudies. Het doel van deze initiatieven is 
namelijk niet het behalen van politieke impact. 

Geen quick-fix
Tegelijkertijd is technologie geen wondermiddel en al helemaal geen 
quick fix voor de behoefte van burgers aan meer politieke betrokkenheid. 
En lang niet alle onderwerpen lenen zich voor actieve burgerbetrokken-
heid. Bovendien is online veiligheid en het risico op manipulatie van 
de uitslag door cybercriminelen inmiddels ook een kwestie bij digitale 
burgerparticipatie. Uit ons onderzoek blijkt dat het succes van digitale 
democratische instrumenten afhangt van een zestal condities. De crux 
zit hem in de wisselwerking tussen het digitale instrument en de (offli-
ne) besluitvorming.  

De meest cruciale conditie is een stevige link met een concreet besluit 
dat eraan zit te komen in de politiek of beleid of een formele agenda. 
De koppeling van de inbreng van burgers aan een formeel doel dus. Dit 
klinkt misschien als voor de hand liggend, maar er zijn erg veel voor-
beelden waarin het proces zo open wordt ingegaan, dat de resultaten in 
formele zin weinig opleveren. Omdat opbrengsten zo generiek zijn dat 
het onduidelijk is hoe deze te vertalen in specifiek beleid of naar speci-
fieke verantwoordelijkheden (zoals bij een groot pan-Europees partici-
patietraject in 2009). Of omdat er eigenlijk onvoldoende duidelijk wordt 
gemaakt waar nog echt ruimte zit tegenover wat al is uit onderhandeld 
door de betrokkenen (zoals bij internetconsultatie.nl). Een tweede 
conditie is helderheid over het proces. Hoe dragen deelnemers bij aan de 
besluitvorming en wie is precies waarvoor verantwoordelijk? Met die in-
formatie kunnen de verwachtingen van betrokken burgers, ambtenaren 
en politici in goede banen worden geleid en wordt teleurstelling achteraf 
voorkomen. Als derde is feedback belangrijk: laat aan deelnemers horen 
wat er is gebeurd met hun bijdragen. Ten vierde: een effectieve commu-

Dus wat ons  
betreft gebrui-
ken we niet 
alleen een rood 
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ook de inter-
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nicatie- en mobilisatiestrategie – iets dat een grote uitdaging blijkt in 
veel (online) participatietrajecten. Dat vraagt om verschillende midde-
len, om verschillende doelgroepen te bereiken. Als vijfde: herhaal en ver-
beter. Digitale burgerparticipatie is een leerproces, bijvoorbeeld op het 
vlak gebruikersvriendelijkheid of de inbedding in formele besluitvor-
ming. Daarom vinden we het jammer dat voorstellen voor het verbeteren 
van referenda (Hendriks, van der Krieken en Wagenaar 2017) geen optie 
voor het kabinet meer zijn. 

Kortom, goede burgerbetrokkenheid is bewerkelijk. Maar als aan 
alle condities is voldaan, zijn belangrijke democratische waarden als 
transparantie, inclusiviteit en responsiviteit veiliggesteld en is digitale 
burgerparticipatie een goede aanvulling op de huidige democratische 
besluitvorming. Dus wat ons betreft gebruiken we niet alleen een rood 
potlood, maar ook de interactiviteit die onze smartphones en tablets 
ons bieden om democratische besluitvorming te voeden. In Nederland 
blijken er tot op heden nog maar weinig (succesvolle) voorbeelden van 
digitale burgerparticipatie te bestaan. Er is dus nog veel virtuele ruimte 
voor verbetering. Ons voorstel: laten we beginnen met de burgerbe-
grotingen waarvan Nederland al wel offline-initiatieven kent. In ons 
onderzoek scoorden de digitale evenknieën ervan namelijk heel goed op 
de meeste condities. 1 
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13Sam van der Staak · De toekomst van politieke partijen

Door de veranderende vorm van burgerdeelname 
aan democratieën, worden politieke partijen in  
Europa gedwongen zich meer als brede volksbewe-
gingen te gedragen. Dat is vooral voor gevestigde 
partijen een lastige omslag. Gelukkig zijn er steeds 
meer instrumenten beschikbaar voor deze partijen 
om betrokkenheid te bevorderen, zoals microtarge-
ting, open voorverkiezingen en crowdfunding.  
Door Sam van der Staak
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De politieke partij als belangrijkste vehikel van de vertegenwoordi-
gende democratie staat onder druk. Onderzoeksprojecten als de Euroba-
rometer en de World Values Survey meten al jaren een slinkend partij-
lidmaatschap en een afkalvend burgervertrouwen in politieke partijen, 
vooral onder jongeren (idea 2017: 103). Grote volkspartijen van weleer, 
zoals de Britse Conservatives, de Franse Socialisten of bij ons het cda, 
hebben sinds de jaren ’80 hun lidmaatschap met minstens tweederde te-
rug zien lopen. En het einde is nog niet in zicht: een meerderheid onder 
Europese jongeren wantrouwt politieke partijen openlijk. Nog maar 1,8% 
van alle jongeren is lid van een partij. 

Tegelijkertijd leeft burgerparticipatie in brede zin als nooit tevoren. In 
2017 kregen massaprotesten, zoals tegen de hervorming van de recht-
staat in Polen, tegen corruptie in Roemenië of de wereldwijde women’s 
marches, honderdduizenden mensen op de been. Daarnaast hebben ook 
nieuwe vormen van burgerdeelname aan terrein gewonnen, via sociale 
media of in burgerfora zoals de G1000. Indexen zoals de Global State of 
Democracy Index, de Economist Intelligence Unit en Freedom House 
wisten de afgelopen tien jaar dan ook een gestage toename van burger-
deelname in Europa te meten (idea, 2017; Youngs, 2018). Terwijl politie-
ke partijen hun leden zien weglopen, zijn burgers dus steeds actiever op 
zoek naar deelname en invloed. 

Jonge politieke bewegingen hebben dit onbenut potentieel handig in 
burgerbetrokkenheid weten om te zetten, vaak met behulp van inno-
vatieve instrumenten. Bekende succesvoorbeelden zijn La Republique 
En Marche in Frankrijk dat in korte tijd 380 000 leden wist te werven, 
de Momentumbeweging binnen het Britse Labour met 375 000 nieuwe 
leden, en Forum voor Democratie in Nederland met 21 000 leden. Hun 
ideologieen verschillen sterk van elkaar maar wat ze gemeen hebben 
is dat ze met innovaties burgers een gevoel van directe betrokkenheid 
weten te geven en dit in ledenaantallen hebben omgezet. 

Veel van Europa’s gevestigde partijen hebben moeite aansluiting te vin-
den bij nieuwe vormen van burgerdeelname. Dat is deels omdat burgers 
meer en meer vragen om ad-hoc vormen van interactie en horizontale 
vormen van organisatie en invloed, terwijl veel partijen nog altijd zijn 
ingericht op langdurig lidmaatschap en verticale besluitvorming. Partij-
en worden in feite gevraagd zich meer als bewegingen te gedragen. Toch 
proberen ook de meeste gevestigde partijen burgers op nieuwe manieren 
te betrekken. Drie instrumenten die daarbij successvol zijn gebleken in 
zowel Europa als de Vs zijn microtargeting, open voorverkiezingen en 
crowdfunding. 
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Microtargeting 
Sinds het begin van dit decennium gebruiken politieke bewegingen door 
heel Europa en de Vs big data om nieuwe groepen burgers te betrekken. 
Met steeds grotere en meer gedetailleerde datasets weten zij te ontdek-
ken wat kiezers bezighoudt. En met behulp van microtargeting kunnen 
ze hun kiezers vervolgens op maat gesneden informatie sturen. 

Targeting bestaat al sinds de tijd dat partijen gepersonaliseerde brieven 
aan hun leden stuurden. Maar de laatste jaren heeft microtargeting een 
hoge vlucht genomen, door ict-ontwikkelingen als de opkomst van big 
data, de ontwikkeling van steeds complexere algorithmes, zogenaamde 
a/b testing methodes, en het groeiende bereik dat sociale media moge-
lijk maken.  

Big data zijn het makkelijkst te verzamelen in landen als de Vs, waar ge-
gevens over kiezersregistratie, partijlidmaatschap en partijdonaties ruim 
beschikbaar zijn. In 2008 en 2012 wist de Obama-campagne met behulp 
van zulke data de traditioneel lage kiezersopkomst onder minderheden 
in een aantal swing states net genoeg te verhogen om er de verkiezingen 
te winnen. In het Vk begon de Britse Labour Party in 2010 met het aanleg-
gen van haar eigen kiezersdatabase. Om grote groepen kiezers in kaart te 
brengen combineerde zij het Britse kiezersregister met data uit deur-
tot-deur bezoeken (canvassing) en met marketing-data verkregen uit de 
private sector. In Frankrijk ging Emmanuel Macron’s La Republique En 
Marche in de eerste maanden van haar bestaan bij een representatieve 
steekproef van 200.000 Franse huishoudens langs om gedetailleerde 
kiezersgegevens te verzamelen. Partijen weten zo steeds gedetailleerder 
waar burgers om geven en wie hun mogelijke kiezers zijn.

Microtargeting
Communicatiestrate-
gie waarbij gegevens 
over kiezers en demo-
grafische gegevens 
worden gecombineerd 
om groepen van min of 
meer gelijkgestemden 
te identificeren en met 
op maat gesneden in-
formatie te benaderen.
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Al deze kiezersgegevens dienen vervolgens om een op maat gesneden 
boodschap te ontwikkelen, soms gevoed door grote aantallen elektro-
nisch afgenomen surveys. In andere gevallen door a/b testing, waarbij 
tienduizenden kiezerssegmenten verschillende versies van dezelfde 
boodschap toegestuurd krijgen, om te zien welke boodschap tot welk 
online (of offline) gedrag leidt. In de Amerikaanse presidentscampagne 
van 2016 verzamelde de Republikeinen dagelijks 1 miljoen survey data 
en testten ze 40.000 tot 50.000 versies van hun belangrijkste campagne-
leuzen. Met dit soort hyper-persoonlijke boodschappen kan het gesprek 
tussen de partij en de burger gaan over het onderwerp dat de individuele 
burger raakt, zo geformuleerd dat het de burger direct aanspreekt, en via 
het platform dat de burger het liefst gebruikt.

De risico’s van politieke microtargeting moeten niet worden onderschat. 
Waar privacywetgeving zwak is kunnen partijen teveel van hun kie-
zers weten, en big data kunnen door kwaadwillenden voor misleiding 
gebruikt worden. Volgens sommige experts is de General Data Protection 
Regulation in Europa nog niet waterdicht op dit terrein (Bennett, 2016). 
Big data zijn bovendien meer dan een marketingsinstrument. Politieke 
partijen moeten de verleiding weerstaan microtargeting voor beïnvloe-
ding van de kiezer te gebruiken. Het maatwerk van microtargeting biedt 
juist de kans van grotere betrokkenheid met omvangrijkere groepen 
burgers, op een gerichte en horizontale wijze. 

Open voorverkiezingen
Een tweede innovatie die burgers actief bij partijen betrekt, is in zijn 
kern niet digitaal. Verschillende politieke partijen hebben de afgelopen 
jaren geëxperimenteerd met zogenaamde primaries, of open voorverkie-
zingen: instrumenten om kandidaatselectie over te laten aan een bredere 
groep burgers dan alleen de reguliere partijleden. Open voorverkiezingen 
dienen doorgaans om de relatie tussen niet-leden en hun volksvertegen-
woordigers te versterken, op een manier die aansluit bij een meer directe 
en gerichte vorm van burgerdeelname. 

Voorverkiezingen kunnen semi-open of volledig open zijn, afhankelijk 
van wie er onder welke voorwaarden mogen stemmen. Bij semi-open 
voorverkiezingen kan iedere burger stemmen, partijlid of niet, mits die 
burger het gedachtegoed van de partij steunt. De Franse Parti Socaliste 
stelde in 2011 de voorverkiezingen voor haar presidentskandidaat aan 
alle burgers open, zolang die een euro betaalden en de waarden van de 
partij onderschreven. Bijna 2.9 miljoen burgers deden mee. De Britse La-
bour Party liet in 2016 tegen betaling van 3 Pond zowel leden als geaffili-
eerde leden in haar semi-open voorverkiezing voor het partijleiderschap 
meestemmen. Ze verwierf daarmee zoals gezegd 375.000 nieuwe leden. 

Open voorverkiezingen kunnen louter voor het kiezen van de partijlei-
der gelden maar kunnen soms ook een breder scala partijkandidaten 
aangaan. In 2014 konden Spaanse burgers zich via de website van de 
Spaanse politieke beweging Podemos registreren om, kosteloos, voor de 
selectie van haar 145 kandidaten mee te stemmen. De Italiaanse Vijfster-
renbeweging verlaagt bij zijn voorverkiezingen de deelnamedrempel ook 
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voor haar kandidaten zelf. Het laat leden toe zichzelf te kandideren via 
eenvoudige registratie op de partijwebsite en tegen betaling van 30 euro. 

Tot slot is er de volledig open voorverkiezing, waarbij vriend en vijand 
voor de kandidaatstelling mogen meestemmen. Open voorverkiezingen 
zijn vooral bekend van Les Republicains in Frankrijk, dat met zijn Primai-
re de la droite et du centre in 2016 ruim 4 miljoen stemmers trok. En dan is 
er natuurlijk de VS, waar traditioneel 23 van de 50 staten ‘open presiden-
tial primaries’ onder alle kiesgerechtigden organiseren. 

Open voorverkiezingen kunnen bijkomende voordelen hebben, zoals 
een mogelijke toename van partijleden, of extra lidmaatschapsgelden. 
Maar zoals verschillende voorverkiezingen, ook in Nederland, hebben 
laten zien, zitten er eveneens risico’s aan voorverkiezingen, met name 
voor de verhoudingen binnen een partij. De verschuiving in beslissings-
bevoegdheid van partijbestuur en reguliere partijleden naar bredere 
lagen buitenstaanders kan interne spanningen blootleggen en eensge-
zindheid verstoren voorafgaand aan een verkiezingscampagne. 

Veel partijen kiezen daarom voor een geleidelijke benadering bij het 
introduceren van voorverkiezingen. Partijen kunnen bijvoorbeeld beslis-
sen over de duur van het lidmaatschap, de hoogte van het inschrijfgeld, 
de stembalans tussen partijbestuur, leden en geregistreerde supporters, 
het aantal en soort verkiesbare posities (de lijsttrekker bij de pVda, de 
presidenstkandidaat in Frankrijk, of de burgermeesterskandidaat in 
Londen), en de wijze van stemmen. Wat dat laatste betreft, organiseert 
in Frankrijk de Kiesraad het voorverkiezingsproces, terwijl de Italiaanse 
Vijfsterrenbeweging online stemt via zijn eigen portal ‘Rousseau’. 

Crowdfunding
Een derde innovatie is crowdfunding. Crowdfunding gaat uit van de 
premisse dat kleine giften een laagdrempelige vorm van hoge betrokken-
heid zijn. Online crowdfundinginstrumenten kunnen eenvoudig grote 
groepen bereiken, waaronder burgers die voorheen als onbereikbaar 
werden beschouwd. Crowdfunding moet daarom worden gezien als een 
instrument om een ‘crowd’, of gemeenschap, rondom een activiteit te 
bouwen, veeleer dan een fundraisingexercitie alleen. 

Crowdfunding kan plaatsvinden via online platforms, mobiele apps, sms 
of telefoon. In de Vs worden door de twee grote partijen vooral sms-be-
richten verstuurd met daarin een weblink naar de fundraisingwebsite. In 
andere gevallen worden mobiele apps ontwikkeld, zoals die van Senator 
Ted Cruz in de Vs, waarmee hij in 2012 bij de Republikeinse voorverkie-
zingen 26,2 miljoen dollar ophaalde. 

Veel politieke partijen, ook in Nederland, hebben op hun website but-
tons met standaardbedragen, die bezoekers naar online betaalservices 
leiden. Sommigen, zoals de jonge Oostenrijkse premier Sebastian Kurz, 
gaan een stap verder en bieden donoren via hun crowdfunding site de 
mogelijkheid zich met naam of steunbetuiging kenbaar te maken, om zo 
een sterker gemeenschapsgevoel te creëren. 

Crowdfunding 
Alternatieve wijze 
van projectfinancie-
ring, bestaand uit 
kleine donaties van 
veel mensen, met een 
directe band tussen 
de politieke partij, het 
project en de donors.
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Een nog sterkere betrokkenheid ontstaat als een partij het doel van de 
donatie vermeldt. In 2017 zamelde de Tsjechische Piratenpartij online 
kleine bedragen in voor een campagneboot, die vervolgens zichtbaar 
rondvoer over de Praagse Vltava rivier. De meest pure vorm van crowd-
funding, die ook bij maatschappelijke projecten en start-up bedrijven 
gebruikt wordt, is die waarbij de totale kosten van een project zichtbaar 
zijn, een deadline wordt ingesteld om dit bedrag in te zamelen, en een 
teller meeloopt om het opgehaalde percentage op elk moment zichtbaar 
te houden. Wordt het bedrag niet op tijd bereikt, dan gaat het project niet 
door en valt de gemeenschap uit elkaar. De Spaanse politieke beweging 
Podemos gebruikt dit model. 
 
In steeds meer landen wordt de ‘small dollar, high volume’-benade-
ring van crowdfunding als alternatief gezien voor een klein aantal rijke 
partijdonoren. Maar het doel van crowdfunding gaat vaak verder dan 
de financiering zelf. Crowdfundingdonoren zijn vaak geneigd eveneens 
voor de partij te stemmen, bij herhaling te doneren, vrijwilligerswerk 
voor de partij te doen, en anderen van doneren te overtuigen. De donor-
informatie die met crowdfunding wordt vergaard, biedt daarnaast een 
bron aan informatie die voor microtargetingdoeleinden kan worden 
gebruikt. Op deze manier wordt crowdfunding vooral een instrument om 
een gemeenschap te bouwen. 
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Tot slot
Burgerdeelname in democratieën is aan grote veranderingen onderhevig 
in Europa. Willen politieke partijen daarbinnen overleven, dan zullen ze 
een andere rol moeten gaan spelen: veel meer dan verticale machtsuitoe-
fening op basis van getal moet het naar een faciliteren van voortdurende, 
collectieve gedachtewisseling en aansluitende beleidsvorming door 
geïndividualiseerde, goed-geïnformeerde, digitaal verbonden, bewuste 
burgers. 

Microtargeting, open voorverkiezingen en crowdfunding zijn door ver-
schillende nieuwe politieke bewegingen getest om op de verschuivende 
vorm van burgerparticipatie in te spelen: meer direct, ad-hoc, en hori-
zontaal. Het lijkt voor veel gevestigde partijen lastiger om hun bestaande 
praktijk aan te passen dan voor nieuwe partijen die met een schone lei 
beginnen. Desondanks wijst niets erop dat de succesformule van nieuw-
komers bij gevestigde partijen niet zouden werken. 

Hun potentieel voor grotere en meer betekenisvolle burgerdeelname in 
partijen betekent niet dat deze instrumenten alleen het tij zullen keren. 
Wel helpen ze partijen de deuren meer te openen voor groepen die zich 
voorheen buitengesloten voelden, en die de partij kunnen voeden met 
nieuwe visies en oplossingen voor maatschappelijke problemen. Waar 
nodig zullen overheidstoezicht en nieuwe wetgeving verkeerd gebruik 
van deze instrumenten moeten helpen voorkomen. En burgers zullen 
alert moeten blijven, dat de vernieuwingen hen dienen, in plaats van 
andersom. 1

Sam van der Staak  
is Hoofd Europa voor 
het International 
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21Daniël Boomsma & Pieter Fokkink · De evenredige vertegenwoordiging en de ‘praxis’ van de democratie

Op 17 februari 2017 werd de Staatscommissie parlementair stelsel 
onder leiding van Johan Remkes geïnstalleerd. De opdracht: het parle-
mentair stelsel in Nederland onder de loep te leggen en eind 2018 voor-
stellen voor verandering te doen. In oktober vorig jaar verscheen al een 
eerste probleemverkenning. De commissie bekritiseerde daarin onder 
meer de weinig democratische kabinetsformaties in Nederland. 1 Waar 
de staatscommissie zich echter niet aan durfde te wagen, was de even-
redige vertegenwoordiging. Net als voorgaande staatscommissies houdt 
deze commissie de stelling overeind dat het kiesstelsel geen wijziging 
behoeft. Het is zeer de vraag of daarmee niet juist voorbij wordt gegaan 
aan de kern van het probleem met de democratie in Nederland vandaag 
de dag.

Ratio evenredige vertegenwoordiging
Op het eerste gezicht lijkt de evenredige vertegenwoordiging het product 
van ultieme redelijkheid. Het gaat uit van zetelverdeling volgens het 
systeem van het grootste gemiddelde per zetel. Iedere ‘stem’ wordt bij 
verkiezingen vertegenwoordigd. Dat valt moeilijk te ontkennen. Toch 
is dat maar het halve verhaal. Het stelsel heeft ook een aantal effecten 
gehad op de democratie in Nederland, die de toets der ‘redelijkheid’ niet 
kunnen doorstaan.

Om in die effecten goed inzicht te krijgen, is het goed om bij het begin 
te beginnen: de overwegingen om bij de Grondwetswijziging in 1917 de 
evenredige vertegenwoordiging in te voeren. De ratio van het nieuwe 
kiesstelsel was dat de volksvertegenwoordiging een zo zuiver mogelijke 
representatie moest zijn van verzuild Nederland. De politieke leiders 

De Staatscommissie parlementair stelsel waagt zich 
niet aan een herziening van het kiesstelsel. De vraag 
is of daarmee niet een fundamenteel probleem van 
de Nederlandse democratie in stand wordt gelaten, 
of in ieder geval buiten beschouwing valt. 
Door Daniël Boomsma & Pieter Fokkink 
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vonden dat “de ideologieën” (voor iedere zuil één) die in partijen vorm 
kregen, vertegenwoordigd moesten worden naar de mate van de steun 
die zij in heel het land konden krijgen. Nederland werd één ‘kiesdistrict’, 
waarin gereformeerden, hervormden, katholieken, liberalen en socia-
listen naar de mate van de steun voor elk van die ideologieën vertegen-
woordigd waren.

De politieke partijen stonden in dit nieuwe stelsel centraal. Zij waren 
intermediair tussen kiezers en gekozenen. Dat was ook de bedoeling. 
De Memorie van Toelichting bij de grondwetsherziening – specifiek de 
wijziging van artikel 81 – stelde dat het doel van de evenredige vertegen-
woordiging was “voor alle politieke partijen, juister gezegd, voor alle 
groepen waarin de kiezers zich indelen, éénzelfde verhouding in het 
leven roepen tusschen het aantal stemmen dat de partij of groep heeft 
uitgebracht en het aantal zetels dat zij zal innemen in het vertegenwoor-
digende lichaam, zodat aan alle partijen of groepen op hetzelfde gemid-
deld aantal stemmen een zetel wordt toegekend…” 2 Let op de bewoor-
dingen “alle politieke partijen” voor “alle groepen waarin de kiezers zich 
indelen.” Daarmee verbond de evenredige vertegenwoordiging haar lot 
aan verzuild Nederland. Het stelsel ging uit van een aantal partijen die 
een afspiegeling van die zuilen en hun “ideologieën” moesten vormen. 
Gekozenen waren veeleer partijvertegenwoordigers dan volksvertegen-
woordiger.

In het verzuilde Nederland functioneerde dat aardig. Via de partijen 
hadden mensen toch invloed op de machtsvorming. De zuil vormde het 
kanaal naar de macht. Met haar sterk van elkaar afgesloten subcultu-
ren die de politieke partij beschouwden als haar zaakwaarnemer in het 
regeringscentrum, kon de evenredige vertegenwoordiging functioneren, 
ondanks democratische weeffouten. De politieke partij was een verleng-
stuk van wat binnen en tussen de zuilen gebeurde. De grootste politieke 
partijen waren ‘massapartijen’. Dat had weinig met participatie te maken, 
maar alles met ‘mobilisatie’. De kiezer was geen participerende burger, 
maar een ‘stemmer’ die zijn invloed delegeerde aan (het deelbelang van) 
zijn partij. De verplichte opkomst bij verkiezingen (tot 1970) was bedoeld 
als steun voor de politieke leiding in hun strijd met de overige politieke 
leiders in de verdeling van de zeggenschap over de ministeries en het 
benoemingsbeleid.

Onvoorziene veranderingen
Terug naar 2018. Een eeuw later is de ratio van de evenredige vertegen-
woordiging verdwenen. De zuilen zijn lang en breed verdwenen. De 
samenleving individualiseerde, een zo zuiver mogelijke afspiegeling 
van de ‘bevolkingsdelen’ is achterhaald geraakt. “De ideologieën” zijn 
geen referentiepunt meer. En tot slot hebben de politieke partijen hun 
mobiliserende functie verloren. Nog geen 3% van Nederland is lid. En 
binnen de partijen zelf is het niet veel anders. Vrijwel alle politieke par-
tijen worstelen met de vraag hoe zij hun leden kunnen betrekken bij de 
keuze voor kandidaten op de lijst en de samenstelling van het politieke 
programma (een vergeten element in de discussie over democratische 
participatie).

2 | Memorie van Toelichting 
bij de Grondwetswijziging 
van 1917, in: J.B. Kan, Han-
delingen over de Herziening 
der Grondwet 1ste deel, 
Voorstellen Staatscommissie, 
1916, Belinfante, Den Haag.
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Door deze in 1917 onvoorziene veranderingen heeft de evenredige ver-
tegenwoordiging ook een aantal onvoorziene effecten op onze huidige 
democratie. De verstrengeling tussen de uitvoerende en wetgevende 
macht, tussen regering en parlement is de meest genoemde. Door het 
wegvallen van de zuilen is er niet langer sprake van belangenbehartiging 
namens de zuilen. Wat is overgebleven is de band tussen de regering en 
de partijen die met hun parlementaire meerderheid voor de totstand-
koming van die regering verantwoordelijk waren. De regering heeft en 
zoekt geen mandaat van het volk, zij behoeft en krijgt die van het parle-
ment. Parlement en regering houden elkaar via het vertrouwensbeginsel 
en ontbindingsrecht in een houdgreep.

Daarnaast ontbreekt wezenlijke invloed op het regeringsbeleid omdat de 
regering niet gekozen wordt, maar het product is van overleg binnenska-
mers ná de verkiezingen. Dat leidt tot het gebrek aan representativiteit 
van het beleid en het vervreemdt de burger van de politiek. Beleidsmaat-
regelen kunnen vrijwel nooit op bewezen meerderheidssteun onder de 
kiezers rekenen en omgekeerd vinden meerderheidsopvattingen onder 
de burgers zelden hun weerklank in het beleid. “Het compromis” is 
niet slechts een mogelijke uitkomst, maar feitelijk de énige mogelijke 
uitkomst. Werkelijke meerderheidsbesluiten vindt zelden plaats. Vorig 
jaar bewoog het historici Bert van den Braak en Joop van den Berg om 
een parlementaire geschiedenis van Nederland sinds de oorlog ‘70 jaar 
zoeken naar het compromis’ te noemen. u
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Het belangrijkste onvoorziene effect van de evenredige vertegenwoor-
diging is de macht van politieke partijen en daaruit voortvloeiend het 
doorbreken van de relatie tussen kiezer en gekozene. De evenredige 
vertegenwoordiging gaat uit van het verdelen van zetels over politieke 
partijen en niet het kiezen van volksvertegenwoordigers. De partij is 
daarmee het voornaamste kanaal om deel te nemen aan de democratie. 
Om vertegenwoordigende functies te verwerven is het lidmaatschap van 
een politieke partij een noodzakelijke, maar onvoldoende, voorwaarde. 
Tegelijk zijn die partijen nog nauwelijks intermediair tussen samen-
leving en politiek. Democratische participatie is veelal voorbehouden 
aan partijen, terwijl die hun mobiliserende rol lang en breed niet meer 
hebben.

Democratie als praxis
De bestaande volksvertegenwoordiging is nog steeds partijvertegenwoor-
diging, zoals de evenredige vertegenwoordiging dat ooit bedoelde. Zij is 
in het parlement afhankelijk van de politieke partij. Dat ondermijnt de 
regel dat parlementariërs zonder last tot een beslissing moeten kunnen 
komen. Bovendien frustreert het de politieke verantwoordelijkheid, 
omdat de gekozene zich niet kan of durft te verantwoorden tegenover de 
kiezer.

Het voornaamste effect van bovenstaande heeft betrekking op de demo-
cratische participatie. Om daar beter inzicht in te krijgen, kan het helpen 
om de Retorica van Aristoteles aan te halen. Daarin staat het onderscheid 
tussen praxis en poiesis, respectievelijk afgeleid van het Griekse’ hande-
len’ en ‘maken’. Die twee begrippen lenen zich voor twee perspectieven 
op democratie: democratie als praxis staat voor het handelen waarin 
democratie als zeggenschap over het eigen leven en de invulling van het 
openbare leven voortdurend om participatie van burgers vraagt. Stopt 
de participatie, dan stagneert ook de democratie. Democratie als poiesis 
gaat over het bouwen van een politiek systeem, waarvan het resultaat 
een ‘voltooid’ stelsel is. Praxis en poiesis liggen in elkaars verlengde: het 
democratisch huis moet de democratische participatie mogelijk maken. 
Of anders gezegd: structuur bepaald tot op zekere hoogte cultuur. Bij 
stagnatie van de ‘praxis’ moet het huis verbouwd worden.

Die stagnatie van de praxis is nu precies waar de democratie anno 2017 
mee te kampen heeft. De evenredige vertegenwoordiging heeft daar een 
bepalende invloed op. Het stelsel is gemaakt met een (bedoelde) weer-
stand tegen verandering en marginalisering van de rol van de kiezer bij 
deelname aan besluitvorming en beleid. Bovendien is het stelsel in steen 
gehouwen in de Grondwet. De tweede termijn van grondwetswijziging 
is gekoppeld aan gewone verkiezingen, waarin niet afzonderlijk over de 
grondwetswijziging kan worden gestemd.

Houdbaarheidsdatum
De tijd lijkt rijp voor hervorming van het stelsel. Die hervorming kan 
gebaseerd zijn op een vertegenwoordigend stelsel, waarbij de vertegen-
woordiger een concrete regionale achterban heeft, tegenover wie hij/zij 

Het belangrijk-
ste onvoorziene  
effect van  
de evenredige  
vertegenwoor- 
diging is de 
macht van poli-
tieke partijen  
en daaruit 
voortvloeiend 
het doorbreken 
van de relatie 
tussen kiezer  
en gekozene



25

zich 1) moet verantwoorden op basis van een voting-record in het par-
lement en 2) waarvan hij/zij de meerderheidssteun heeft. Voorafgaand 
aan die verkiezingen zouden “open primaries” (voorverkiezingen) naar 
Amerikaans model gehouden kunnen worden, om van verkiezingsdeel-
name geen pure partijaangelegenheid te maken.

Een hervorming zou ook kunnen toezien op deelname aan en invloed op 
het bepalen van beleidsvoorstellen, ook buiten politieke partijen. Naast 
de lokale vertegenwoordiger in het parlement zou er ook een drager 
van een beleidsprogramma gekozen kunnen worden, zodat een politiek 
programma ook een meerderheid onder de kiezers kan verwerven. Dit 
zou bijvoorbeeld via een directe premiersverkiezing kunnen gaan. Het 
beleidsprogramma dat de meerderheid verwerft, mag de regering gaan 
vormen. Ter correctie van eventueel niet door een meerderheid onder de 
kiezers gedragen besluit of wet, kan een corrigerend besluit- c.q. wets-
referendum worden ingevoerd. Het beleidsprogramma kan immers wel 
een meerderheid hebben verworven, maar dat betekent nog niet dat ook 
elk onderdeel specifiek die meerderheid heeft. Periodieke verkiezingen 
eens in de vier jaar, zijn voor een werkelijke correctie – tussentijds! – 
onvoldoende.

Om te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden, dient het 
nieuwe kiesstelsel zowel stabiel als flexibel te zijn. Dat laatste is immers 
bij de invoering van de evenredige vertegenwoordiging vergeten. In een 
nieuw stelsel behoeft de regering niet het vertrouwen van het parlement 
te hebben, maar dienen de regeringsvoorstellen wel een – wisselende – 
meerderheid in het parlement te verwerven. Het parlement mag de rege-
ring echter niet naar huis sturen, dat is aan de Nederlandse kiezer, eens 
in de vier jaar. Het zou de onafhankelijkheid van volksvertegenwoordi-
gers ten goede komen als het parlement het recht krijgt om zichzelf te 
ontbinden zodat nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven.

Of een hervorming er inzit, is een tweede. De Staatscommissie Remkes, 
net als voorgaande staatscommissies, heeft een pacificerende taak: zo 
lang die commissies bestaan wordt er niet over hervormingen gespro-
ken. Vernieuwing van de democratie wordt buiten de kabinetsformaties 
gehouden, omdat het bij de commissie is gestald. Natuurlijk, het is goed 
dat er wordt nagedacht over ons democratisch stelsel. Maar ook buiten 
de commissie zou het debat weer aangezwengeld mogen worden. Media 
berichtten ter gelegenheid van de Grondwet van 1917 eind vorig jaar 
gingen vooral over de invoering van het algemeen kiesrecht, maar over 
de politieke stelselwijziging werd nauwelijks iets gezegd. En dat terwijl 
er alle reden toe is. Na 100 jaar heeft het stelsel van evenredige vertegen-
woordiging de uiterste houdbaarheidsdatum ruimschoots overschreden. 
Tijd voor vernieuwing dus, te beginnen met een stelsel met terughou-
dende macht voor de politieke partijen waarin democratische participa-
tie weer wordt teruggeven aan wie haar toekomt: de kiezer. 1
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We worden geregeerd door het kapitaal  
– ik praat niet alleen over Nederland,  
ik praat over de hele wereld. De politiek  
is niet meer de baas. 

Jan Terlouw
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Het voornemen van Rutte III om jaarlijks 1,4 miljard weg te 
geven aan buitenlandse aandeelhouders en buitenlandse belastingdien-
sten door de dividendbelasting af te schaffen (en daarmee ook de belas-
tingconcurrentie nog verder aan te wakkeren) is terecht wel als school-
voorbeeld van een ongezonde macht van het (groot)kapitaal gezien, een 
macht die zich slecht verhoudt met onze democratie. Het afschaffen van 
de dividendbelasting stond zoals bekend in geen enkel verkiezingspro-
gram en in het er op volgende publieke debat bleken de enige voorstan-
ders de raden van bestuur van Nederlands grootste multinationals te zijn 
en de lobby van het VNo-Ncw. Maar hoe werkt die macht van het kapitaal 
precies werkt, en bovenal wat kan er aan gedaan worden? 

Kern van het probleem is dat de macht van het kapitaal – met name het 
grootbedrijf en de grootbanken en van de economische elites (de raden 
van bestuur en toezicht) die hen aansturen – diep verankerd is in ons 
politiek-economisch systeem. Nu de publieke discussie en verontwaar-
diging over het afschaffen van het referendum nog voortrazen is het 
daarom misschien ook tijd voor een debat over een nieuw soort van de-
mocratische vernieuwing. Een debat over hoe we de economie, en haar 
verhouding tot de politiek, misschien zo kunnen inrichten dat we een 
concentratie van macht in de handen van een relatief klein groep kun-
nen terugdringen. Dit zal een lange weg zijn maar één die democraten 
(van welke partij dan ook) niet bang zouden moeten zijn op te gaan. Het 
is tijd voor een nieuwe ongerustheid, over de tanende invloed van onze 
kiezers door een alsmaar grotere macht van het kapitaal. 

Door Bastiaan van Apeldoorn
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Democratie en kapitalisme vormen op zijn best een verstandshuwelijk. 
Hoewel vrije verkiezingen en de vrije markt in de ogen van velen (vanuit 
de in onze samenleving dominante liberale ideologie) juist een onlosma-
kelijk koppel vormen zit er een inherente spanning tussen ons politiek 
systeem enerzijds en ons economisch systeem anderzijds. Waar in de 
politiek het principe van one (wo)man one vote geldt, geldt in de econo-
mie de macht van het geld, en dat is zoals bekend ongelijk verdeeld. En 
dit is vanuit democratisch oogpunt problematisch omdat een concentra-
tie van economische macht ook tot een concentratie van politieke macht 
in engere zin, dat wil zeggen macht die zich manifesteert tegenover en 
binnen de democratische rechtsstaat. Het resultaat is een onevenredige 
invloed op het overheidsbeleid, op de publieke besluitvorming. 

Natuurlijk is het democratische gelijkheidsideaal nooit (althans in 
complexere samenlevingen) in de geschiedenis volledig gerealiseerd, en 
zal ook niet snel werkelijkheid worden. Maar als er verschillende elites 
zijn die elkaar qua politieke invloed beconcurreren en mogelijk elkaar 
in evenwicht houden en als elites ook vernieuwd en vervangen kunnen 
worden, dan hoeft dat een democratische samenleving niet in de weg te 
staan. Maar de werkelijkheid is dat één elite de andere elites domineert 
en zo een machtselite vormt. Zo stelde de politicoloog Charles Lindblom 
al eind jaren zeventig in een nog altijd actueel boek dat het bedrijfsleven 
(het kapitaal) een unieke positie heeft in kapitalistische samenlevingen 
omdat deze groep de productie- en distributiefuncties uitvoert die voor 
elke moderne samenleving cruciaal zijn. Of kapitalisten bereid zijn te in-
vesteren, en zo ja, hoe en waar, is een vraag die de welvaart van iedereen 
raakt en zeker ook de schatkist, wat het bedrijfsleven (via de dreiging van 
een investeringsstaking) een direct drukmiddel geeft. 

Deze structurele macht van het kapitaal is uiteraard door de globalise-
ring – een proces dat zowel het productieve kapitaal als het geldkapitaal 
een in de geschiedenis ongekende bewegingsvrijheid en reikwijdte en 
daarmee exit power heeft gegeven – in hoge mate versterkt. Alleen al 
de perceptie dat bedrijven minder of elders zullen gaan investeren kan 
uitwerking hebben op het beleid. Juist omdat zij over zo’n bevoorrechte 
positie beschikt zijn ook de ideeën die horen bij het perspectief van het 
kapitaal vaak leidend. Een kernidee in de liberale kapitalistische ideo-
logie is niet alleen dat economische groei het hoogste goed is, maar ook 
dat deze groei alleen maar gerealiseerd kan worden door de zogenaam-
de private sector, dus door ondernemers vrij baan te geven. Zo wordt de 
structurele economische macht van het kapitaal dus ook een ideologi-
sche macht. 

Ten slotte, is er ook een directe politieke macht. Dit betreft de directe 
beïnvloeding van de politiek door formele en informele lobby’s maar 
vooral ook dankzij de vaak aan het zicht van de gemiddelde burger ont-
trokken elite netwerken waarmee de politiek en het bedrijfsleven met 
elkaar verbonden zijn. Netwerken die tot stand komen door bijvoorbeeld 
de draaideur tussen economie en bedrijfsleven maar ook door allerlei 
andere contacten en verbanden waardoor men zich “in dezelfde krin-

Democratie  
en kapitalisme 
vormen op zijn 
best een ver-
standshuwelijk



29

gen” beweegt en de bestuurders van multinationals en grootbanken een 
toegang hebben tot de politieke top op een manier die voor geen enkele 
andere groep is weggelegd. 

In het geval van de beslissing van de forme-
rende partijen van het huidige kabinet om 
de dividendbelasting af te schaffen zien we 
al deze drie dimensies van de macht van het 
kapitaal terug komen en elkaar versterken. Ten 
eerste is er de structurele macht die zich uit in 
de dreiging van verhuizende hoofdkantoren 
(waarbij het minder van belang is of die ook 
zo is geuit, het gaat er om dat de vrees er voor 
bestond in de hoofden van de politici). Ten 
tweede de ideologische macht: “we hebben 
die multinationals nu eenmaal nodig want ze 
verdienen het geld voor ons en scheppen de 
banen”, een ook in ander verband veel gehoor-
de redenering die vaak breed weerklank vindt, 
zelfs als voor de stelling, zoals in dit geval, het 
empirische bewijs ontbreekt. En ten slotte, de 
directe politieke macht en beïnvloeding via de 
korte lijnen tussen met name de minister-pre-
sident (en mogelijk ook andere betrokkenen 
zoals de informateur) en degenen (van Shell 
en andere belanghebbenden) die al jaren voor 
de afschaffing pleitten. Rutte – zo bleek in het 
debat – had ‘gepraat met mensen’ en voor deze 
contacten, die hij niet wilde onthullen, was de 
afschaffing volkomen logisch. En uiteindelijk werd die dat dus ook voor 
Rutte zelf. En zo zitten we dus met een zeer kostbare maatregel opge-
scheept waar geen kiezer voor gekozen is en waar ook de coalitiepartijen 
zelf weinig enthousiast over zijn. Zo is de casus van de voorgenomen 
afschaffing van de dividendbelasting illustratief voor een breder onder-
liggend democratisch probleem: dat Nederland te vaak beleid maakt niet 
omdat de kiezers er om vragen of gedreven door een duidelijk publiek 
belang, maar om het transnationale, mobiele kapitaal ten dienste te zijn. 

Maar wat was hier dan aan te doen? Uiteraard kan politici niet verboden 
worden met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven te spreken. Maar 
regels die de transparantie van welk vorm van lobbyen dan ook vergroten 
– binnen Nederland, maar ook zeker binnen Brussel, waar de lobby van 
het grootbedrijf zo mogelijk nog dominanter is – kunnen wel helpen het 
proces van beïnvloeding zichtbaarder te maken en daarmee de publieke 
discussie in te trekken, wat burgers en andere belangengroepen meer 
mogelijkheid geeft tot het geven van tegenwicht. Ook kan en moet de 
draaideur tussen politiek en het bedrijfsleven beperkt worden. Maar de 
directe politieke macht van het kapitaal kan alleen maar effectief aange-
pakt worden als ook de onderliggende structurele (economische) macht 
ingeperkt wordt. Hoewel dit de grootste uitdaging zal zijn liggen wel 
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meerdere wegen open. In de eerste plaats zal de manier waarom grote 
bedrijven bestuurd worden gedemocratiseerd moeten worden. In de lijn 
van corporate governance moeten we af van de steeds grotere macht van 
aandeelhouders en moeten we de tegenmacht van werknemers effectief 
organiseren en institutioneel verankeren. Een belangrijke stap hierin 
zou kunnen zijn om in navolging van het Duitse model, werknemers op 
basis van pariteit vertegenwoordigd te laten zijn in raden van toezicht. 
Uiteindelijk zijn ook verdergaande vormen van economische democratie 
– een ideaal uit de ‘linkse’ jaren zestig en zeventig dat in het neoliberale 
tijdperk ten onrechte bij de schroothoop van de geschiedenis is gelegd– 
denkbaar en wenselijk, juist ook als het gaat om de politieke democratie. 
Immers als bedrijven meer van ons allemaal zijn, vertegenwoordigen zij 
ook minder particuliere belangen die mogelijk tegen het publieke belang 
in gaan. De overheid zou bijvoorbeeld de coöperatieve bedrijfsvorm kun-
nen gaan stimuleren. 

Ten slotte, zal, zoals ook bepleit door economen als Dani Rodrik en 
Joseph Stiglitz, de economische globalisering getemd en deels terugge-
draaid moeten worden. Door vrijhandel en de liberalisering van directe 
investeringen en de financiële markten, is de bewegingsvrijheid en 
daarmee de exit power van het kapitaal zo sterk geworden dat er een 
steeds grotere beleidsconcurrentie tussen staten is ontstaan om dat 
mobiele kapitaal te behouden of juist aan te trekken. Zo zien we op het 
vlak van de bedrijfsbelastingen een duidelijk race naar de bodem. Selec-
tief de-globaliseren betekent niet je terug trekken achter de dijken maar 
vereist juist op sommige vlakken een versterkte internationale (en ook 
Europese) samenwerking. Maar het gaat dan om het opnieuw reguleren 
van het mondiale kapitaal en het inperken van haar grensoverschrijden-
de vrijheid, in plaats van het almaar verder vergroten ervan. Op die ma-
nier kunnen we het primaat van de politiek, die steeds verder verloren is 
gegaan aan de markt en aan hen die daar vrij spel hebben, herstellen, en 
met Jan Terlouw en andere democraten weer werken aan een democratie 
die de naam waardig is. Democratie dus in plaats van corpocratie. 1
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Jonge Democraten en Democraten 66. We ontlenen onze namen 
aan het begrip democratie, maar hoe is het eigenlijk gesteld met onze 
interne partijdemocratie? We nemen graag het nieuwe Forum voor De-
mocratie de maat als het gaat om een gebrek aan interne ledeninspraak, 
maar ons is de jaren dat wij bij D66 meelopen ook een aantal zaken opge-
vallen die niet altijd stroken met een transparante cultuur waarin het be-
trekken van leden centraal staan. Aan de hand van onze waarnemingen 
in de provincie Limburg (Dennis) en in de afdeling Rotterdam (Kevin) 
willen we graag delen wat ons opvalt en welke processen in onze ogen 
beter kunnen. Daarnaast reflecteren we op de wijze waarop het landelijk 
bestuur hun stemadviezen uitbrengt op onze landelijke congressen. 
Op die manier proberen we geen brede analyse te geven over de interne 
partijdemocratie, maar aan de hand van onze persoonlijke ervaringen te 
delen wat ons de afgelopen jaren heeft verwonderd.

Limburg
Kleinere D66-afdelingen en -regio’s kennen vaak een ons-kent-ons-sfeer. 
Dat draagt bij aan cohesie binnen de afdeling, maar is niet per se goed 
voor het interne democratische proces bij ledenvergaderingen. Buiten-
staanders worden niet snel in de groep opgevangen. An sich is dat niet 
per se schadelijk voor de partijdemocratie, maar het wordt dit wel op het 
moment dat het ons-kent-onsgevoel niet gescheiden is van het functi-
oneren van de aaV (Algemene Afdelingsvergadering) of arV (Algemene 
Regiovergadering). 

Het begrip democratie kent vele gezicht en facetten. 
Ook van belang voor het functioneren van ons po-
litieke stelsel: de democratie binnen een politieke 
partij. Hoe is het gesteld met de partijdemocratie 
van D66 en waar lopen individuele leden tegenaan? 
Door Kevin Brongers & Dennis van Driel
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De ervaringen over interne partijdemocratie in de komende alinea’s 
zijn gebaseerd op twee bezoeken aan een arV van D66 Limburg en twee 
bezoeken aan de aaV van D66 Maastricht-Heuvelland. De arV’s vinden 
altijd plaats op zaterdagochtend in dorpen die lastig te bereiken zijn 
met het oV. De eerste keer moesten we afreizen naar Born, bij Sittard. 
In plaats van dat was gekozen voor Sittard, waar je vanuit heel Limburg 
prima binnen een uur met de trein kunt komen, moesten de oV-gangers 
daarna nog een stuk met de bus die op zaterdagochtend slechts om het 
uur rijdt. Voor veel studenten uit Maastricht of voor Limburgers zonder 
auto is dit niet haalbaar, en het is dan ook niet verbazingwekkend dat de 
opkomst rond de 30 lag, met amper vertegenwoordiging uit Noord- en 
Midden-Limburg. 

AaV’s en arV’s worden voorgezeten door de afdelings- of regiovoorzitter. 
Dit strookt niet met het principe van dualisme dat wij in onze politieke 
lijn altijd verdedigen. Het is voorgekomen dat een voorzitter tijdens een 
aaV de orde van de agenda wijzigde, omdat dat het bestuur beter uit-
kwam. Op dergelijke momenten is het goed als de voorzitter van de aaV 
of arV niet dezelfde is als de voorzitter van het bestuur. 

Doordat in kleine afdelingen iedereen elkaar kent verlopen stemmingen 
over personen ook anders dan volgens het Huishoudelijk Reglement zou 
moeten. Op een aaV van D66 Maastricht-Heuvelland stemt men in prin-
cipe niet schriftelijk over personen, maar door handopsteken, en op een 
arV van D66 Limburg werden twee leden van de Kascommissie (kasco) 
per acclamatie benoemd, op voordracht van het regiobestuur. Dit komt 
voort uit de praktijk die uitwijst dat er vaak maar één kandidaat voor een 
functie is. Op dit soort momenten moet een lid dat bezwaar maakt tegen 
de aanstelling van een kandidaat openlijk een punt van orde maken om 
te vragen of er schriftelijk gestemd kan worden. Op de aaV in Maastricht 
moest worden gestemd over een kandidaat-penningmeester die zelf 
niet aanwezig was. Volgens de procedure zou hij als niemand openlijk 
bezwaar uitte verkozen zijn. Lange tijd maakte niemand een punt van 
orde, tot ik het zelf deed en vroeg om een schriftelijke stemming. Ik 
wilde namelijk in het geheim blanco kunnen stemmen op een kandidaat 
die ik niet zelf een vraag heb kunnen stellen. Het bestuur antwoordde 
zuchtend en kreunend dat ze daarmee akkoord gingen, maar mij werd 
medegedeeld dat ze dit maar een berg gedoe vonden, omdat ze nu speci-
aal stembriefjes moesten maken. Bij de presentatie van de uitslag bleek 
dat de kandidaat-penningmeester enkele tegenstemmen had gekregen 
en enkele blancostemmen, maar uiteindelijk toch was verkozen. Voor 
de uitslag maakte het niet uit, maar het is een blamage voor de democra-
tie als mensen eerst publiekelijk een punt van orde moeten maken en 
daarmee het signaal af moeten geven aan de overige aanwezigen dat zij 
eigenlijk tegen willen stemmen. Schijnbaar waren er meerdere mensen 
die graag tegen hadden willen stemmen, maar dit niet openbaar wilden 
maken door het maken van een punt van orde. Deze praktijk, die zich in 
meerdere kleine afdelingen afspeelt, staat haaks op het grondbeginsel 
van hoe wij democratie zien: namelijk dat iedereen in het geheim stemt 
en geen druk van buitenaf hoeft te ervaren. 
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De meeste functionarissen, zowel leden van een bestuur als van een kas-
co, krijgen geen vragen voorgelegd door de aaV of arV. Motivatiebrieven 
worden niet meegenomen in de stukken die worden rondgestuurd voor 
aanvang van de vergadering en vragenrondes staan niet gepland op de 
agenda. Op die manier heeft de arV van D66 Limburg twee afdelingspen-
ningmeesters benoemd tot leden van de regiokasco, omdat de arV geen 
kans had om vragen te stellen. Los van dat dit leidt tot belangenverstren-
geling in dit specifieke geval is het toch ieders democratisch recht om 
een vraag te stellen aan degene die hij wil verkiezen? Of althans, degene 
die per acclamatie wordt opgelegd als kascolid. 

Behalve deze ‘gekozen’ functionarissen zijn er ook ongekozen functiona-
rissen, die bij de meeste regio’s of afdelingen wel gewoon gekozen wor-
den. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de campagneleider van de Tweede 
Kamerverkiezingen. Hij werd per bestuursbesluit benoemd en was zelf 
nota bene regiobestuurslid. Over de procedure van aanstelling is verder 
niets meer bekendgemaakt. 

Wij beweren niet dat een knusse, gezellige sfeer niet kan samengaan met 
interne partijdemocratie. Er moet echter een strakke kadering zijn tussen 
gezelligheid en een serieuze vergadering. Iedereen moet zonder zich 
bezwaard te voelen kunnen stemmen op wie hij of zij wil, en iedereen 
moet een kandidaat kunnen bevragen op geschiktheid voor de functie. 
Onze partij en fractie vertrouwen elke burger met een correctief bindend 
referendum. Laten wij als partij dan op zijn minst onze eigen leden ver-
trouwen. 

Rotterdam
De lijstadviescommissie (lac) heeft als taak de leden van een afdeling 
te ondersteunen in hun keuze voor het bepalen van de lijstpositie van 
kandidaten en het kiezen van de lijsttrekker. In Rotterdam had de le-
denvergadering de lac in 2016 opgedragen op een unieke wijze advies te 
geven over de gemeenteraadskandidaten voor de verkiezingen in 2018. 
De kandidaten werden niet meer op een bepaalde volgorde gezet, maar 
ingedeeld in een tranche. Zeer geschikt, geschikt of ongeschikt.
 
Deze onconventionele methode stuitte op veel weerstand. Een com-
missie die de lijstvolgorde bepaalt kan immers rekening houden met 
de kennis, ervaring en achtergrond van de kandidaten. Op die manier 
kan een gebalanceerde, diverse conceptlijst worden samengesteld. De 
ledenvergadering vond echter doorslaggevend dat leden zelf ook in staat 
zijn deze afweging te maken. Twee jaar later lijken de leden daar gelijk in 
te hebben gehad. Rotterdam kent een prachtige, evenwichtige lijst met 
kandidaten van verschillende leeftijden, expertises en achtergronden. 
100% door de Rotterdamse leden samengesteld, zonder adviesvolgorde 
van een externe commissie. Minder sturing van bovenaf is spannend en 
neemt risico`s met zich mee, maar deze situatie toont aan dat we best 
wat meer kunnen vertrouwen op de kracht van onze leden.
 
Wij kijken wel bijzonder kritisch naar de wijze waarop het indelen in 
tranches is onderbouwd. Een onderbouwing ontbrak namelijk volledig. 
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Een beknopte toelichting is aan de kandidaten zelf teruggekoppeld, 
maar voor leden is het volstrekt onduidelijk op welke gronden de lac tot 
hun besluiten zijn gekomen. Een kernachtige onderbouwing bij iede-
re kandidaat maakt het proces transparanter en helpt leden een beter 
geïnformeerde keuze te maken. Bovendien wordt hiermee kritiek op de 
integriteit van de lac opgevangen. Kandidaten die teleurgesteld zijn over 
de tranche waarin ze zijn geplaatst kunnen die indeling namelijk afdoen 
als onbegrijpelijk. Wanneer leden alleen deze kant van het verhaal ho-
ren, zonder inzicht te krijgen in de afwegingen van de lac, wekt dit veel 
onbegrip in de hand. Een korte toelichtingen bij het lac-advies zou deze 
methode in onze ogen sterk verbeteren.
 
Landelijk
Naast onze ervaringen in de afdeling merken we ook op landelijk niveau 
dat de ruimte van individuele leden om input te leveren wordt beperkt. 
Wij stellen bijvoorbeeld vraagtekens bij de wijze waarop het landelijk 
bestuur een advies uitbrengt over congresvoorstellen. Deze adviezen zijn 
erg sturend en gaan gepaard met een duidelijk stemadvies. Dit advies 
wordt tijdens de voorbehandeling en de plenaire sessies op de slide 
met de motie getoond, in een groen kader bij een positief advies en een 
rood kader bij een negatief advies. Wij begrijpen dat het partijbestuur de 
mogelijkheid wil hebben zich uit te spreken tegen moties die tegen een 
eerder gekozen lijn ingaan of de verstrekkende gevolgen van een motie 
in kaart willen brengen. Ook in deze gevallen vinden wij dat er wat meer 
vertrouwen mag worden gegeven aan het beoordelingsvermogen van 
onze leden. Leden van D66 zijn naar ons inzien heel goed in staat zijn 
een onafhankelijke mening te vormen zonder het sturende advies van 
het landelijk bestuur. Wij zouden daarom graag zien dat het landelijk 
bestuur het stemadvies zou beperken tot het aandragen van voor-en 
tegenargumenten. De argumenten zouden dan ten minste 48 uur van 
tevoren moeten worden gepubliceerd. Daarnaast vinden wij dat de ad-
viezen letterlijk ongekleurd moeten zijn: geen rode of groene kaders. Op 
deze wijze faciliteert het landelijk bestuur het debat zonder hierbij een 
overheersende stempel te drukken op de kwestie. Enige vorm van sturing 
blijft met deze aanpassing nog steeds mogelijk.

Conclusie
Als landelijk bestuursleden bij de Jonge Democraten weten wij als geen 
ander dat het soms lastig is meer ledeninspraak ten koste te laten gaan 
van de invloed van het bestuur. Maar besturen doen we niet voor onszelf. 
Dat doen we om onze leden te vertegenwoordigen. Voor ons als Jonge 
Democraten is de ledenvergadering het hoogste orgaan. Leden moeten 
door besturen worden behandeld als hoogste macht in de partij. Daar-
om moet hun stem luider kunnen klinken dan nu. Door leden actief te 
betrekken bij beleid en terughoudend te zijn met sturend optreden kan 
D66 de interne partijdemocratie verstevigen. 1
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Het zal u niet zijn ontgaan:  
politiek geïnteresseerden spreken 
ofwel schande, ofwel opgelucht over 
het afschaffen van het raadgevend 
referendum. Donderdag 22 februari 
stemden 76 Tweede Kamerleden voor 
en 69 Kamerleden tegen het kabinets-
voorstel tot afschaffing. Hoe anders 
was dit toen een ruime meerderheid 
bestaand uit D66, GroenLinks, Pvda, 
Pvv, 50PLUS, Pvdd en SP op 14  
februari 2013 met de Wet raadgevend 
referendum instemde. Vijf jaar later, 
na een ‘traumatisch referendumjaar 
2016’, is de populariteit van dit instru-
ment in het kader van democratische 
vernieuwing snel afgenomen. Echter, 
zo vroeg als eind achttiende eeuw is 
in de toenmalige Bataafse Republiek 
al geëxperimenteerd met nationale 
referenda (Hendriks, Van der Krieken 
& Wagenaar, 2017). Pas in 2002 vond 
de eerste serieuze institutionalisering 
van het referendum plaats met de 
Tijdelijke referendumwet. De meest 
recente ontwikkeling past dan ook  
prima in de rumoerige ontwikkeling 
van de referendumwet, zoals deze 
feiten & cijfers toont.
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De pet te boven
Het ongemak met referenda en hoe dit instru-
ment kan worden toegepast, was in 1798 niet 
anders dan vandaag de dag. De Franse macht-
hebbers bleken niet tevreden met de uitslag 
van het referendum, met als gevolg dat ‘via een 
geitenpaadje’ en onder een andere naam uit-
eindelijk in 1801 een nieuw, Frans voorstel aan 
de Nederlanders werd voorgelegd (Hendriks, 
Van der Krieken & Wagenaar, 2017). De moder-
ne discussie focust zich sinds 1884 op de vraag 
of referenda een aanvulling of aantasting zijn 
van het Nederlandse politieke systeem. Opval-
lend is dat het publieke debat over democrati-
sche vernieuwing zich in Nederland vaak lijkt 
te richten op aspecten van de zogeheten ‘stem-
mingendemocratie’. Instrumenten als referen-
da of de gekozen burgemeester zijn gebaseerd 
op meerderheidsbesluiten, waarbij verkiezin-
gen en de nauwe definitie van democratie, ‘de 
meerderheid beslist’, centraal staan. Dit staat 
in tegenstelling tot democratische middelen 
als dialooggroepen en burgerbegrotingen, die 
meer aansluiten bij een zogeheten ‘samenwer-
kingsdemocratie’, waarbinnen het Nederlandse 
polderen en zoeken naar consensus perfect 
past (Hendriks, Van der Krieken & Wagenaar, 
2017; Vrij Nederland, 2018). Democratische 
vernieuwing lijkt te zoeken naar nieuwe, 
tegenstrijdige elementen ten opzichte van het 
bestaande democratische systeem in plaats van 
onderdelen die het bestel versterken. 1

Voorkeur democratische aternatieven 
Vindt u dat ons politiek stelsel  
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Een mouw aan passen
De neiging om te zoeken naar tegenstrijdige 
elementen als aanvulling op een bestaand 
politiek systeem roept onherroepelijk de vraag 
op of zulke instrumenten de essentie van het 
systeem niet in de weg zitten. Een veel gehoord 
tegenargument is dan ook dat referenda de 
representatieve democratie zouden onder-
mijnen. Nederlandse Kamerleden stemmen 
volgens de Grondwet ‘zonder last’, zodat zij 
hun representatieve functie goed kunnen 
uitoefenen. Het luisteren naar een advies – of 
zelfs een verplichtende boodschap – is in strijd 
met die verplichting. Hoe moeten politici 
daarin een afweging maken? Nederlanders 
lijken te geloven dat zowel een samenwer-
kingsdemocratie met coalitieregeringen als 
referenda uit een stemmingendemocratie 
naast elkaar kunnen bestaan. 97 procent van de 
bevolking verkiest een coalitieregering boven 
een éénpartijregering, zoals in de Verenigde 
Staten (Hendriks, Van der Krieken & Wagenaar, 
2017). Bovendien is een stabiele meerderheid 
van 65–75 procent voorstander van referen-
da (Hendriks, Van der Krieken & Wagenaar, 
2017). Terwijl de Tweede Kamer stemde voor 
de afschaffing van het raadgevend referendum, 
betrof dit 70 procent van de Nederlanders, 
meent Maurice de Hond (Peil.nl, 2018). De 
meest recente ontwikkeling in zetelaantal is 
niet meegenomen in deze grafiek, maar het is 
opvallend dat de steun voor referenda binnen 
twee jaar is gekelderd van 90 naar 69 zetels; de 
mening van parlement en bevolking lopen niet 
gelijk. In deze context is het ironisch dat in het 
originele initiatiefvoorstel voor het raadgevend 
referendum uit 2005 een openingscitaat van 
Amerikaans president Theodore Roosevelt is 
opgenomen: ‘Ik geloof in referenda, niet om 
het representatieve stelsel te vernietigen, maar 
juist om haar te corrigeren wanneer ze niet 
meer representatief is.’ 1
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In de kinderschoenen
In vergelijking scoort Nederland niet hoog  
als stemmingendemocratie: meerderheids-
besluiten via bijvoorbeeld referenda zijn niet 
leidend in de Nederlandse samenwerkings- 
democratie. In Zwitserland – erkend wereld-
kampioen referenda – ligt die nadruk anders 
(Hendriks, Van der Krieken & Wagenaar, 2017). 
Een tachtigjarige man uit Zürich heeft in zijn 
leven vermoedelijk 1.800 keer kunnen stem-
men in volksstemmingen (Hendriks, Van der 
Krieken & Wagenaar, 2017). Naast het voor de 
hand liggende voorbeeld van Zwitserland, heb-
ben Italië, Frankrijk, Ierland en Denemarken 
goede referendawetgeving (op lokaal niveau).

In Nederland komen referenda op gemeente-
lijk niveau ook vaker voor; een groter deel van 
de Nederlanders is bovendien voorstander van 
gemeentelijke referenda dan van nationale 
referenda (Vrij Nederland, 2018). Inwoners mo-
gen bijvoorbeeld stemmen over de herindeling 
van hun gemeente – hier blijken ze vaak tegen 
te stemmen (Vrij Nederland, 2018) – de verkie-
zing van de burgemeester of beleidsthema’s. 
Tot nu toe valt de opkomst bij lokale referen-
da tegen, al vormen gemeenten zo de ideale 
proeftuin voor nieuwe landelijke referendum-
wetgeving. Mogelijk geldt voor het referendum 
hetzelfde als voor kleding uit de jaren ’70, ’80 
en ’90: wacht een paar decennia, dan wordt het 
vanzelf weer mode. 1

Voorkeur voor het referendum,  
naar stemgedrag

1972/1977 2010/2012

CPN/PPR/PSP

SP

PVV

VVD

PvdA

allen
D66

CU/SGP
CDA

GroenLinks

niet stemmen

ARP/CHU/KVP/CDA

GPV/SGP

D66

allen
niet stemmen

PvdA

VVD

Bron: Hendriks, Van der Krieken & Wagenaar (uit COB 2016/1), p. 77, 2017
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Spelenderwijs leren is dé oplossing voor democrati-
sche vernieuwing, aldus Koen Keepers. Een ‘serious 
game’ om burgerbetrokkenheid en inspraak te ver-
groten, een vernieuwend alternatief instrument voor 
democratische vernieuwing. 
Door Koen Keepers

Referendumrel  
uitgespeeld
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Nu D66 regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen wordt zij 
aangesproken op het afschaffen van het raadgevend referendum. Hoewel 
D66 voorstander is van het correctieve referendum, betichten Baudet en 
anderen D66 van hypocrisie. Zijn de Democraten 66 wel vóór democratie, 
nu zij het raadgevend referendum mede laat afschaffen? De oprichtings-
grond van Democraten 66, meer directe invloed van de burger, lijkt voor 
sommigen door D66 zelfs verlaten. Als mensen zochten naar oplossin-
gen voor bestuurlijke vernieuwing, keken zij naar D66. Misschien in de 
toekomst niet meer. D66 heeft het raadgevend referendum afgeschaft 
zonder er een nieuw, politiek haalbaar alternatief tegenover te zetten. 
Maar ook zonder de uitzinnige beschuldigingen van Baudet en anderen 
is het goed om de D66 visie op democratische vernieuwing ideologisch 
te verdiepen, verhelderen en uit te dragen. Maar nog beter is om in plaats 
van referenda (correctief of raadgevend) een nieuw idee te starten. Een 
beter idee. Een bestuurlijke vernieuwing! In dit stuk zal ik eerst het 
probleem van referenda behandelen, om vervolgens de oplossing voor te 
dragen: het systeemspel.

Wat is het probleem met referenda? Wat is het probleem met directe 
democratie? Allereerst kan het referendum een goed instrument zijn als 
je dichotome problemen wil oplossen.

Een referendum is immers een ja/nee vraag. Voorbeelden: Bent u voor, 
of tegen de parkeerplaats naast de supermarkt? Bent u voor, of tegen 
het ontpolderen van de Hedwigepolder? Maar ook: bent u voor, of tegen 
abortus? Het voordeel van een referendum bij een dichotoom probleem 
is het ontlokken van discussie, het afwegen van de voors en tegens van 
ja/nee, en vervolgens een keuze maken. Dat is onmogelijk bij vragen die 
niet dichotoom zijn. In een referendum over een niet-dichotoom pro-
bleem meet je alleen ‘ja/nee’, terwijl de ene ‘ja’ of ‘nee’ stem niet dezelfde 
uitkomst voor ogen heeft als de andere ‘ja’ of ‘nee’ stemmer, en anders-
om. Een niet-dichotoom probleem is: hoe zullen we een goed zorgstelsel 
maken? Ons onderwijs inrichten? Het pensioensysteem vormgeven? 
Vragen waar de politiek zich dagelijks mee bezig houdt, vragen die mis-
schien wel de kern vormen van politiek. 

Dat zijn vragen die zo veel verschillende oplossingen hebben, en ook 
zoveel verschillende uitkomsten/gevolgen hebben, dat die niet geschikt 
zijn voor een referendum. Ik noem dit type problemen dan ook geen 
dichotome vragen, maar systeemvragen, omdat ze niet alleen effect 
hebben op het hele systeem van zorg, onderwijs of pensioen, maar ook 
op andere systemen. Als we bijvoorbeeld slecht onderwijs hebben, heeft 
dat vergaande gevolgen voor de economie, op de zorg, maar ook belas-
tingopbrengsten, et cetera. Het falen van één systeem kan het functio-
neren van meerdere systemen bedreigen. Dat is niet het geval wanneer 
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je kiest voor wel of geen parkeerplaats in je dorp. De uitdaging is echter 
dat systeemvragen niet slechts door politici beantwoord zouden moe-
ten worden, omdat burgers ten eerste de gevolgen van deze systemen 
dragen. Wanneer de inrichting van systemen hen negatief beïnvloedt, 
terwijl ze er zelf niet invloed op hebben uitgeoefend, ondermijnt dat de 
samenhang in de samenleving en het gezag van de overheid. Ten tweede 
eisen we wél van burgers dat ze bijdragen, in de vorm van belastingen, 
of niet-vrijwillige bijdrages zoals pensioenafdrachten. Wie betaalt moet 
ten minste een inspraakmogelijkheid hebben. En ten derde leven we nog 
altijd in een democratie, waarbij burgers het laatste woord, en dus ook 
verantwoordelijkheid dragen. 

Op dit moment kan er al vaak lokaal worden ingesproken. Burgers zijn 
op lokaal niveau vaak actief bezig met bestuur, maar het zijn wel altijd 
dezelfde type burgers die het leuk vinden om dit te doen en daar tijd voor 
maken. Daarmee worden niet de belangen van alle burgers gediend. Ook 
geeft het een vertekend beeld in de uitkomsten van inspraak. Daarom 
moet er iets bedacht worden om iedereen te betrekken bij systeemvra-
gen. Normale verkiezingen lijken daarbij een uitkomst, maar partijen 
vormen een pakket van beleidsmaatregelen, waarvoor mensen moe-
ten kiezen. Maar zelden kiest iemand volledig voor dat pakket, in die 
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samenhang. Ook is het nu voor burgers onduidelijk wat de effecten zijn 
van de beleidspakketten van partijen, zeker na een coalitiebespreking, 
waar zij ook al geen invloed op kunnen uitoefenen. Voor die landelijke 
systeemafwegingen hebben we nu politici, die verschillende uitkom-
sten afwegen en uiteindelijk tot een coalitie/oplossing komen. Op dit 
moment kunnen burgers niet direct een oplossing voor een systeem-
vraag aandragen en/of overzien. Daarvoor heb je helaas vaak diepgaande 
kennis nodig, tijd én motivatie. Het kost tijd om te begrijpen hoe een 
pensioensysteem werkt. Je moet inzicht hebben in doorberekeningen 
van het cpb of cbs. Maar, daar nog eens bovenop, moet je ook überhaupt 
toegang hebben tot het cpb en al die andere organen. En laten we niet 
vergeten, je moet ook nog eens los van je eigen afweging, de afwegingen 
van andere burgers respecteren in een democratisch proces. 

Maar laten we ook stilstaan bij motivatie. Waarom zou jij je gaan verdie-
pen in een pensioensysteem, gemeente of waterschap, als jij denkt dat 
je toch geen invloed hebt? Waarom zou jij je gaan verdiepen in iets als je 
het moeilijk, of intimiderend vindt? Waarom zou jij iets gaan doen als 
er mensen zijn die, ook als je gelijk hebt, je vertellen dat je meer invloed 
moet hebben, maar vervolgens jou geen invloed geven? Die drie zaken, 
tijd, kennis en motivatie, zijn de grote drempels voor meer invloed van 
burgers op systeemvragen.

Wat is de oplossing?
Allereerst moeten we kijken naar hoe we mensen kunnen motiveren om 
kennis op te doen, zich uit te spreken en daar daadwerkelijk tijd in te 
steken. Hoe motiveer je mensen? Mensen voelen zich gemotiveerd wan-
neer ze zich gezien voelen, wanneer ze in een veilige omgeving zonder 
oordeel kunnen leren en fouten maken, wanneer ze zich vrij voelen in 
hun leerproces en wanneer ze gewaardeerd worden. Al deze factoren ko-
men samen in ‘serious gaming’. Leren doe je door te oefenen en te spelen. 
Het is niet voor niets dat onze kinderen liever samen spelen dan op een 
stoeltje luisteren naar de leraar. Door te spelen leren kinderen, maar ook 
volwassenen, wat wel en niet mogelijk is, hoe iets in elkaar steekt. En in 
een spel wordt er nooit geoordeeld. Is het mogelijk om systeemvragen in 
een spel te verwerken? En zo ja, wat heb je eraan?

Er zijn al spellen die de werking van een democratie min of meer na-
bootsen, zoals Democracy 3. Nu al vinden mensen het uit eigen beweging 
leuk om deze spellen te spelen. Wat ik voorstel is dat systeemvragen in 
een spel worden verwerkt, die onderlegd zijn met accurate inzichten van 
onafhankelijke arbiters zoals het cbs of cpb. Door in spellen verschil-
lende mogelijkheden met systemen te spelen zullen mensen leren wat 
de gevolgen zijn van keuzes. Wanneer je in een simulatie die gevolgen 
hebt uitgetest en geprobeerd, kan je uiteindelijk jouw favoriete keuze 
maken. Wanneer iedereen dat doet krijg je het effect van een democrati-
sche verkiezing. Bepaalde modellen zullen populairder zijn dan andere. 
En het is vervolgens aan politici om de keuze voor een model te maken, 
waarvan zij weten in hoeverre burgers er voorstander van zijn. Politici 
kunnen voorafgaand aan het spel pleiten voor een model, en mensen 
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kunnen vervolgens in plaats van afgaan op een discussie tussen politici, 
ook afgaan op hoe de effecten van het voorstel in het spel eruit zou zien. 
In het spel kunnen ze de voor en nadelen zien van de voorstellen.

Burgers kunnen in een systeemspel zelf ook nieuwe oplossingen voor 
systeemvragen aandragen en, wanneer mogelijk, kunnen die ook laten 
doorberekenen door het spel. Hierdoor kunnen politici nieuwe ideeën 
krijgen, maar kunnen burgers ook de realiteitszin van hun eigen gedach-
ten testen. De voordelen van zo’n spel zijn dus niet alleen het kunnen 
meebeslissen, maar burgers leren hoe bestuur werkt. Ze kunnen beter 
beslagen ten ijs komen wanneer er verkiezingen zijn, maar ook om na 
de verkiezingen invloed uit te blijven uitoefenen. Verder is het ook een 
effectief middel om onrealistische beleidsvoorstellen tegen te gaan. Het 
maakt het namelijk moeilijker voor politici om voorbij te gaan aan nega-
tieve neveneffecten van hun voorgestelde keuzes. Op die manier zitten 
burgers en politici met dezelfde voorkennis aan tafel, een belangrijke 
winst ten opzichte van het huidige model.

We hebben de afgelopen jaren genoeg beschuldigingen aan het adres 
van de Nederlandse democratie gezien: van partijkartel, tot diplomade-
mocratie tot ondemocratisch in de nasleep van het afschaffen van het 
referendum. Maar hoeveel populistische bewegingen er ook bij komen, 
hoeveel onvrede er ook is: er is geen serieus werk van gemaakt om de 
machts- en kennispositie van de burger te versterken. Bestuur is een 
vaardigheid, zeker, maar zij is aan ons toevertrouwd. 

Burgers moeten de kans krijgen om deze vaardigheid te ontwikkelen en 
uit te oefenen. Dat kan alleen door ze interactie te bieden met beslissin-
gen die invloed hebben op hun toekomst.. Maar dat kan alleen als we 
burgers dat vertrouwen geven om het daadwerkelijk te doen. De vertrou-
wenskloof tussen burger en politiek wordt altijd gehekeld. Echter, die 
kloof kan pas echt worden overbrugd als we dat vertrouwen geven. De 
wetenschap dat burgers met de juiste kennis aan de knoppen zitten moet 
deze drempel verlagen en het systeemspel is de manier bij uitstek om 
burgers de mogelijkheid te geven deze kennis op te doen. 1 
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Door Bart Cosijn

Hoe komt het dat mensen die zich inzetten voor hun naasten, 
hun leefomgeving of een ander maatschappelijke doel waar ze 
zich hard voor maken, regelmatig vastlopen in participatieve  
of democratische processen? Een concrete casus ter illustratie 
van de bottom-up burn-out.
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Onderzoek  
naar hoe falende 
participatie het 
vertrouwen van 
burgers in over-
heid en democra-
tie ondermijnt

Bart Cosijn · Bottom-up burn-out 



Democratische vernieuwing 46idee april 2018

‘Het is niet zo dat als ze dat nog drie keer blijven zeggen, dat het 
dan allemaal anders wordt.’ ‘Deze mensen zijn ook alleen daarom 
gekomen toch?’ ‘Ja, ze waren hier met een missie.’ De directrice van het 
Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVb, enkele medewerkers en 
een programmamaker reflecteren in het kleine liftje van debatcentrum 
Pakhuis de Zwijger op een chaotisch verlopen bijeenkomst over de rol 
van openbaar vervoer in grote steden. Ik zat in het publiek, nu reis ik met 
ze naar beneden van de vijfde verdieping naar de begane grond. Zij slaan 
rechtsaf naar de bar en ik begeef me na een snel biertje naar de uitgang, 
de koude februariavond tegemoet.

Een kwartier daarvoor praat ik met de inwoners over wie het in de lift 
ging. Liesbeth, Shirley en Howard wonen in Amsterdam West en Nieuw-
West en strijden al langere tijd voor het behoud van een tram- en een 
buslijn in hun buurten. De bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger was ge-
titeld ‘Sociaal oV’ en zou gaan over vragen als ‘Wat kan het Amsterdams 
oV betekenen in het verbinden van de fysieke en sociale infrastructuur 
van de stad?’, zo was in de aankondiging te lezen. Het GVb heeft met haar 
nieuwe vervoerplan veel wijzigingen in het lijnennet van Amsterdam 
doorgevoerd, zoals de route van tramlijn 14 en bus 21. 1 Dit plan treedt 
in werking in juli 2018, tegelijkertijd met de opening van de Noord/Zuid 
metrolijn. Toen de bewoners tijdens de bijeenkomst over deze aanpas-
singen een aantal keer een opmerking wilden maken werden ze door de 
moderator vermanend toegesproken: De avond was niet bedoeld om over 
specifieke lijnen te praten, het zou moeten gaan over ‘de maatschappelij-
ke rol van ov-bedrijven.’ De bewoners lijken ten einde raad. ‘Ik wilde zelf 
ook nog een vraag stellen maar was bang dat ik zou gaan huilen.’ Al bijna 
vier jaar strijden Liesbeth, Shirley, Howard en hun medestanders voor 
behoud van hun bus en tram.

Hoe komt het dat mensen die zich inzetten voor hun naasten, hun 
leefomgeving of een ander maatschappelijke doel waar ze zich hard 
voor maken, regelmatig vastlopen in participatieve of democratische 
processen? Ik werk bijna tien jaar als gespreksleider en tijdens bijeen-
komsten die ik voorzit tref ik geregeld zeer betrokken mensen die zich 
zorgen maken om een ontwikkeling die hen raakt. Ze zijn bang dat hun 
woningen moeten wijken voor een stadspark, dat gemeentelijke steun 
bij mantelzorg wegvalt, of strijden tegen een haperende fabriek die hun 
gezondheid bedreigt. Of de zorgen van mensen terecht zijn, hangt sterk 
af van het perspectief en de opvattingen over de maatschappij. Mij vallen 
twee dingen op.

Ten eerste lopen mensen vaak erg lang met hun zorgen rond, soms 
meerdere jaren, en stoppen ze veel vrije tijd in het delen van hun ideeën 
en ongerustheid. Daarnaast worden ze door bestuurders, ambtenaren, en 
andere professionele betrokkenen soms bestempeld als ‘one-issue’-men-
sen of lastige burgers. Wanneer dat gebeurt, terecht of onterecht, werkt 
dat vaak als een rode lap op een stier. De mensen die hun zorgen uiten 
voelen zich niet serieus genomen. Ze haken af of worden nog fanatieker, 
met mogelijke schade voor hun gemoed en gezondheid tot gevolg. Dit is 
een zorgelijke situatie. De meest betrokken mensen haken namelijk te 
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vaak af. Waardevolle ervaringskennis van bewoners en andere betrok-
kenen gaat hierdoor verloren. Er is al veel geschreven over hoe overhe-
den burgers beter kunnen betrekken bij besluitvormingsprocessen en 
inrichting van de samenleving. Het omgekeerde perspectief blijft echter 
stelselmatig onderbelicht. Op welke manieren kunnen bewoners en 
ondernemers met hun ambities beter door democratische en participa-
tieve processen navigeren? En hoe voorkomen betrokken burgers op hun 
maatschappelijke reis een bottom-up burn-out?

Stap voor stap zijn we de klassieke verzorgingsstaat om aan het bouwen 
naar een participatiesamenleving. De overheid vraagt van burgers dat ze 
steeds actiever participeren in hun eigen leven, onder de noemer ‘zelf-
redzaamheid’. Participeren in het leven van hun naasten, bijvoorbeeld 
als mantelzorger, en in de samenleving als geheel, zoals met burgeri-
nitiatieven. Dit wordt in praktijk gestuurd door verschillende wetten, 
denk aan de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 
straks de nieuwe Omgevingswet. Maar hoe ver kan de overheid gaan in 
de aanspraak die ze maakt op de bereidwilligheid van burgers om mee 
uitvoering te geven aan haar beleid?

‘Is er wel een potentieel aan vrijwillige inzet voor de omgeving?’ vraagt 
het Sociaal en Cultureel Planbureau zich af in een essay over de nieuwe 
Omgevingswet. 2 Het nieuwe omgevingsbestel gaat uit van het idee dat 
‘de burgers gemotiveerd zullen raken om meer tijd en energie te steken 
in de inrichting van hun directe leefomgeving.’ 3 Het scp roept daarbij 
op de ‘vraag onder ogen te zien wat het risico is van eventuele overvra-
ging of overbelasting van burgers.’ 4 Ook in de zorg groeit de druk. Bijna 
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3 | idem, pag.75
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tien procent van mantelzorgers in Nederland voelt zich ernstig belast 
door hun zorgtaken. 5 Ongeveer een derde van de mantelzorgers verliest 
weleens het geduld, en mensen die werken – en dus al erg druk zijn – 
verliezen sneller hun geduld dan niet werkenden. 6 Hoogleraar Margo 
Trappenburg is eveneens ongerust. Wanneer ze bijvoorbeeld spreekt over 
de rol van vrouwen is ze bang dat door bezuinigen op de verzorgings-
staat, een ‘nadrukkelijk doel van de overgang naar een participatiesa-
menleving’, een heleboel werk dat eraan komt ‘voortaan gratis gedaan 
moet worden gedaan’. Een terugkeer naar de jaren vijftig dreigt volgens 
haar. 7 En de zelfredzame burger moet in de eerste plaats zijn of haar 
eigen broek ophouden. ‘Verklaar iemand tot participerende burger en 
maak hem vleugellam door zijn voorzieningen grotendeels in te trekken’, 
schrijft publiciste Petra Jorissen in een essay over de precaire situatie van 
gehandicapten in de participatiesamenleving. 8

De waaier aan dilemma’s waar participerende burgers mee te maken 
krijgen is erg breed, zo blijkt. Drie licht ik er nader toe: ‘niet buiten de 
lijntjes’, ‘ander loket’ en ‘het verkeerde moment’. Een onderscheid dat 
tot veel verwarring zorgt is dat tussen burgerparticipatie en zogenaamde 
‘participatieve democratie’. Het eerste betreft een vraag van de overheid 
aan burgers om door deze overheid zelf vastgesteld beleid mee uit te 
voeren. Het tweede heeft betrekking op vormen van democratie waar 
burgers zelf een actieve rol hebben in agendavorming en besluitvorming. 
Het komt regelmatig voor dat overheden oproepen voor het tweede, 
terwijl in de praktijk blijkt dat er al stevige kaders zijn waarbinnen 
meegedacht kan worden; er is sprake van impliciet beleid. Mensen die 
zich laten uitdagen om mee te denken hebben dit snel door en voelen 
zich voor het lapje gehouden. De retoriek van de overheid komt in deze 
gevallen niet overeen met haar handelen. Mensen krijgen een uitnodi-
ging om mee te denken en ideeën aan te dragen. Maar zodra burgers of 
ondernemers zich tegen een voorgenomen besluit willen verzetten – ze 
pogen de (politieke) besluitvorming te beïnvloeden – worden ze snel 
teruggefloten.

Ook is het soms lastig te weten waar je met je idee of bezwaar terecht 
moet. De bewoners die graag een andere invulling van het Amsterdamse 
openbaar vervoer zouden zien, hebben te maken met een complex de-
mocratisch web. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het GVb maar 
niet haar opdrachtgever. Dat is de Vervoerregio. Die wordt bestuurd door 
de Regioraad, bestaande uit raadsleden van de gemeente Amsterdam en 
veertien omliggende gemeenten. De wethouder vervoer van Amsterdam 
is tevens portefeuillehouder in het dagelijks bestuur van de Vervoer-
regio. Moeten inwoners zich wenden tot hun raadsleden als eigenaar? 
Hun raadsleden als mede-opdrachtgever? Of hun wethouder als dubbele 
uitvoerder? Of toch maar naar de Reizigers Advies Raad? Dit is geen uniek 
Amsterdams probleem. Veel gemeenten in Nederland werken samen om 
bijvoorbeeld jeugdzorg of afvalverwerking te organiseren, via zoge-
naamde ‘gemeenschappelijke regelingen’. Wethouders onderhandelen, 
raadsleden staan op afstand, vaak tot hun eigen frustratie. En inwoners 
komen regelmatig pas bij uitvoering in beeld.

5 | Sociaal en Cultureel 
Planbureau., & Ministerie 
van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. (2015). 
Informele hulp: Wie doet 
er wat? : omvang, aard en 
kenmerken van mantelzorg 
en vrijwilligerswerk in de 
zorg en ondersteuning in 
2014, pag. 161 
 
6 | idem, pag. 161 
 
7 | Trappenburg, M.J. (2017), 
Op weg naar een burn-out 
samenleving? : Lezing voor 
het Vlaams Parlement, 
Brussel 12 juni 2017, geraad-
pleegd via https://margot-
rappenburg.nl 
 
8 | Jorissen, P. (2018). De 
samenleving maakt mijn 
gehandicapt. Trouw, 24 
februari 2018
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Dit raakt ook aan het derde dilemma wat ik hier bespreek. Je moet 
namelijk als inwoner of ondernemer behoorlijk goed ingevoerd zijn in 
politieke besluitvorming om te weten op welke moment je je belang het 
best verdedigt. Steeds meer gemeenten zetten zich in om in een vroeg 
stadium inwoners te betrekken bij besluitvorming. Dat is een goede 
ontwikkeling. Echter, als deelnemer aan een creatieve sessie ben je soms 
te vroeg met je zorg of bezwaar, zeker wanneer deze gaat over de kaders 
waarbinnen de sessie plaatsvindt. Soms ben je te laat, omdat de gemeen-
teraad al een besluit heeft genomen, en je pas bij de uitvoering kennis 
neemt van het nieuwe beleid. In gevallen waar de gemeenteraad besluit 
zal men op het juiste moment, via de juiste kanalen raadsleden moeten 
benaderen, nog voordat zij een standpunt hebben ingenomen. Dat vraagt 
voldoende kennis van het politieke besluitvormingsproces, tact, geduld 
en doorzettingsvermogen. Niet iedereen beschikt over deze eigenschap-
pen. En het is belangrijk te realiseren dat mensen hun overheid soms 
met enige achterdocht benaderen, door eerdere negatieve ervaringen 
met de overheid of afhankelijkheid van deze overheid.

Een beter begrip voor drijfveren van mensen is essentieel om te kunnen 
onderzoeken hoe het komt dat ze soms vastlopen. Met welke motivaties 
zetten mensen zich in voor hun idee of verzetten ze zich tegen een ont-
wikkeling? Welke doelen stellen mensen zichzelf en waar lopen ze tegen-
aan? Hoe komt het dat mensen die met een coöperatieve instelling aan 
een participatieproces beginnen, geleidelijk aan vastlopen, hun energie 
verliezen en teleurgesteld raken? Of juist steeds fanatieker worden? In 
beide gevallen met mogelijke negatieve gevolgen voor hun welzijn en 
gezondheid. Een gevolg dat als een grauwe deken boven de participa-
tiesamenleving hangt is dat burgers hun vertrouwen verliezen in hun 
overheid en de democratische processen waar ze onderdeel van zijn. Hoe 
kunnen we voorkomen dat dit gebeurt? En op welke manier zorgen we 
dat energie en ervaringskennis niet onnodig weglekt?

Vier dagen voor discussieavond in De Zwijger kruipt Shirley, een van 
de bewoners, achter haar computer. Ze surft naar de pagina waar het 
programma staat aangekondigd en deelt daar haar bezorgdheid. Ze vraagt 
zich af wie er kan helpen om het GVb en de gemeente kan laten zien 
‘dat veel Amsterdammers zwaar worden getroffen’ door het opheffen en 
omleggen van verschillende bus- en tramlijnen. Ze sluit af met: ‘Wie kan 
ingrijpen en opkomen voor bewoners?’ Ze ontvangt één reactie, van de 
programmamaker van het debatcentrum. Die komt er op neer dat Shirly’s 
insteek een andere is dan het programma beoogt. De programmamaak-
ster hoopt dat ze aanwezig zal zijn, maar ‘met daarbij in het achterhoofd 
houdend dat dit programma niet specifiek over het door jou aangedragen 
punt gaat, maar wel over de factoren die ervoor zorgen dat dergelijke 
keuzes gemaakt worden en hoe daarmee om te gaan.’ Shirley en haar me-
destanders hadden zich blijkbaar ingeschreven voor de verkeerde avond. 
En toch kwamen ze. Ze geloven in hun zaak en zijn bereid daar opnieuw 
een vrije avond aan op te offeren. Liesbeth, Shirley en Howard zijn niet 
gek of lastig, ze leven in de participatiemaatschappij. 1 Bart Cosijn is gespreks- 
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Heeft u zelf ervaringen 
met haperende parti-
cipatie op het gebied 
van welzijn, zorg of 
ruimtelijke ontwikke-
ling? Of kent u mensen 
in uw omgeving die 
burgerparticipatie, om 
uitlopende redenen, 
als steeds zwaarder 
ervaren? Bart Cosijn 
komt graag met u in 
contact. Zijn mailadres 
is mail@bartcosijn.nl 
Het contact zal ver-
trouwelijk worden 
behandeld.
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Forum voor Democratie (fVd) profileert zich maar wat graag als 
de nieuwe, democratische partij die het gevestigde ‘partijkartel’, waar 
D66 zich in heeft genesteld, zal ‘breken’. Dat is opmerkelijk, aangezien 
beide partijen een gezamenlijk dNa in zich dragen: democratische on-
vrede en de daaruit volgende voorstellen tot bestuurlijke vernieuwing. 
Je kunt echter zeggen dat fVd de curatele over dit onderwerp met verve 
van D66 heeft overgenomen. Want waar D66 het ultiem democratische 
instrument van het referendum recentelijk heeft laten vallen, daar is het 
referendum juist het stokpaardje dat Thierry Baudet en de zijnen driftig 
berijden. Terwijl D66 vrolijk meedraait in de partijpolitieke banencar-
rousel, pleit fVd voor een zakenkabinet en het transparant maken van de 
benoemingen in het openbaar bestuur. En waar D66 geen kans onbe-
nut ziet om de voortdenderende eu-trein nog van wat extra snelheid te 
voorzien, daar maakt Forum zich zorgen om het schrale draagvlak voor 
de gestage eenwording van Europa. De vraag rijst dus: hoe heeft het zover 
kunnen komen dat D66 op democratisch vlak tekort schiet, en waarom 
pikt juist fVd dit thema op? We zullen zien dat dit alles te maken heeft 
met hun aanvankelijke drijfveren en de invloed daarop van de welhaast 
onvermijdelijke loop der geschiedenis.

D66 als populistische partij
Terug naar 1966. D66 was in zijn beginjaren nog een ten diepste popu-
listische partij: het accepteerde de bestaande partijpolitieke verhoudin-
gen niet. De partijen hadden volgens Hans van Mierlo cum suis veel te 
veel invloed op het gedrag van onze ‘volksvertegenwoordigers’ en het 
kabinetsbeleid. Ons stelsel, dat bol staat van dit soort partijmacht, moest 
daarom democratisch hervormd worden met een gekozen minister-pre-
sident en een districtenstelsel. D66 was dus opgericht met als expliciete 
doelstelling het gehele partijenstelsel, dat was gestoeld op verouderde 
denkbeelden en oppermachtige partijen, te laten ‘ontploffen’. En uitein-
delijk zou D66 met de andere partijen ter ziele zou moeten gaan. Hoe 
eerder D66 zou verdwijnen, des te beter, vond Van Mierlo zelf ook. Voor 
het verwezenlijken van deze ontploffingsthese waren referenda niet per 
se nodig, vandaar dat D66 dit instrument pas vanaf het midden van de 
jaren ’80 heeft omarmd. u

Heeft Forum voor Democratie de democratische  
vernieuwingsagenda toegeëigend en nieuw leven 
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Arnout Maat, betrokken bij de begindagen van 
Forum voor Democratie, laat zijn licht erop schijnen. 
Thijs van Reekum, Route66, dient hem van repliek. 
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Mislukte democratiseringsmissie
Over het resultaat van 50 jaar D66 kunnen we kort zijn: zijn aanvankelij-
ke democratiseringsmissie is mislukt. Niet één van de voorstellen van 
D66 om macht van de partijen af te pakken is door diezelfde partijen 
volledig aangenomen. Of, zoals de Vlaamse auteur David van Reybrouck 
dat treffend onder woorden weet te brengen: “De ervaring van D66 in 
Nederland leert dat het zeer moeilijk is om de democratie van binnenuit 
te hervormen. Dat is net als een auto repareren terwijl hij rijdt”. 1 Want 
het is nu eenmaal moeilijk om de klassieke partijen van hun comfortabe-
le positie te ontdoen, een positie van waaruit – ten koste van de invloed 
van de burger – veel macht kunnen uitoefenen. Uiteraard gingen pVda, 
VVd, arp, chu, kVp en later het cda dan ook niet zomaar akkoord met 
de gekozen premier, het districtenstelsel en het referendum. Diverse 
staatscommissies werden opgetuigd en als D66 in het kabinet zat werden 
er vaak vage afspraken over democratisering gemaakt, maar altijd wisten 
de klassieke partijen er wel weer een stokje voor te steken.

D66 als doodnormale partij
Echter zou D66 naderhand ook zelf ernstig verzaken in zijn aanvanke-
lijke taak als reparateur van het politieke bestel. Het bewind van Jan 
Terlouw, het tijdperk 1973–1982, vormde daarin een cruciaal tijdsbestek. 
Onder Terlouw stapte D66 af van de urgentie om ons op partijmacht ge-
baseerde stelsel te vervangen door een democratisch bestel. Een verkla-
ring daarvoor is de opgelopen teleurstelling doordat in het stroeve par-
tijenstelsel alle D66-voorstellen voor democratische vernieuwing waren 
afgeschoten. De kiezer moest maar accepteren dat andere partijen niet 
méér democratie wilden. En het stelsel dat D66 eerst nog zo haatte, bleek 
juist een goede voedingsbodem om een progressieve partij op te bouwen 
en zetels te winnen. D66 vond zo zijn definitieve plekje in het Neder-
landse partijenstelsel: vooruitstrevender dan de VVd, maar minder links 
dan de pVda, en in ethisch opzicht de tegenpool van het conservatieve 
cda. Een positie die D66 nog steeds inneemt. De nieuwe kroonjuwelen 
werden: Europa, ‘foei’ roepen tegen populisten, economische hervor-
mingen, milieu en onderwijs. Dat doet het namelijk bijzonder goed bij 
de hoogopgeleide, kosmopolitische kiezer waar D66 zich inmiddels aan 
heeft gehecht. En daarmee is D66 van een populistische ‘Gideonsbende’ 
verworden tot een doodnormale progressieve partij. Een partij met vele 
bestuurders en volksvertegenwoordigers op alle niveaus. Zij hebben 
hun baan in de eerste plaats aan de partij te danken en pas in de twee-
de plaats aan de kiezer, zoals ons huidige politieke systeem nog altijd 
dicteert. Zij zouden dus wel gek zijn indien zij hun huidige zekerheden 
willen opzeggen in ruil voor lossere partijverbanden, waarin het inlikken 
bij de partij in kwestie niet meer voldoet om een politieke functie te kun-
nen bemachtigen. D66 heeft er allang geen baat meer bij om het systeem 
te doen ontploffen, maar wél om het te behouden zoals het is.
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1 | “Gatz juicht sp.a-voorstel 
voor omvorming Senaat toe, 
maar heeft heel wat vragen”. 
Het Laatste Nieuws, 27 augus-
tus 2015.
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Tijdsgeest in het voordeel van FvD
Daarnaast heeft D66 ook het tijdsbeeld tegen: de huidige counter culture 
is niet meer progressief, maar conservatief. De gemiddelde Nederlander 
heeft nu eenmaal minder op met de eu, multiculti en immigratie dan de 
classe politique. Dit is precies waarom Baudet weet dat zijn pleidooi voor 
de natiestaat zich weet gesteund door een opborrelend democratisch 
besef. Daarom maakt hij gebruik van het bestaande ressentiment tegen 
‘de elite’, dat Pim Fortuyn en Geert Wilders eerder al hadden verkend. 
Conservatisme in een democratisch-revolutionair jasje, dus. En hoe 
heerlijk is het niet om elke keer maar weer te pleiten voor referenda over 
de eu en onze open grenzen, wetende dat de heren en dames van het 
‘kartel’ dit klaarblijkelijk niet aandurven? En hoe lekker is het om aan 
te schoppen tegen D66-minister Kajsa Ollongren, die als een moderne 
Don Quichot in een surreëel tempo het raadgevend referendum heeft 
gekielhaald, zodat ze zich bezig kan houden met het najagen van india-
nenverhalen over Russische fake-news-trollen? Kiezers kunnen de angst 
die vanuit het establishment uitgaat bijna ruiken, waardoor de aantrek-
kingskracht van Baudet enkel groter wordt. Daarmee maakt hij optimaal 
gebruikt van de electorale markt op rechts. Gezien de tijdsgeest is het 
dus volstrekt logisch dat de democratische furie zich momenteel aan de 
populistisch-rechterzijde van ons politieke spectrum bevindt, zoals die 
in de jaren ’60 nog in progressieve hoek lag. Het is dan ook geen wonder 
dat D66 – naast GroenLinks en de PvdA – zijn handen recentelijk van het 
referendum af heeft getrokken. u
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Toekomstige gevaren
Concluderend: D66 is compleet ingebakken in het stelsel dat het vijf-
tig jaar geleden nog zo verachtte, en heeft daarnaast de democratische 
tijdgeest tegen. FvD heeft geen last van een dergelijke geschiedenis en 
heeft bovendien de populistische wind in de rug. Hiermee is beant-
woord waarom de ‘D’ uit ‘D66’ een dode letter is, en waarom Baudet het 
onderwerp democratische vernieuwing naar zich toe heeft getrokken. 
Maar dat wil zeker niet gezegd dat FvD de komende decennia de demo-
cratische strijd met verve zal blijven voeren. Het loopt, net als D66, het 
risico om lamgeslagen te worden door de stelselmatige weigering van 
de ‘kartelpartijen’ om mee te werken aan zijn democratische ambities. 
Grote kans dat dat referendum er nooit zal komen, dus waarom je niet 
bezig houden met andere zaken die wél kans van slagen hebben? En hoe 
langer dit zal duren, hoe meer FvD een doel op zichzelf zal worden in 
plaats van slechts een vehikel om de bestaande orde binnenstebuiten te 
keren. Dit proces is reeds in gang gezet. Toen ik nog actief was binnen 
FvD, namelijk januari vorig jaar, zag ik op zijn partijcongres een motie 
mijnerzijds stranden, die opriep om kiezers middels het schrappen van 
de voorkeursdrempel meer zeggenschap te geven over wie het parlement 
in wordt gekozen. Echter ontraadde het FvD-bestuur deze motie, met 
succes dus – een signaal dat het, net als elke andere partij, de controle 
over de partijlijsten aan zichzelf wil overlaten en de voorkeuren van de 
kiezer te weinig vertrouwt. Een teken aan de wand.

Politiek met een grote ‘P’
Voor iedereen die wil afrekenen met onze archaïsche ‘particratie’, en 
juist meer democratie wil, is dat een spijtig gegeven. Een democratische 
omwenteling is het proces van jarenlange, consequente strijdvoering. 
D66 moest daarom het heersende paradigma in de Nederlandse politiek, 
waarin partijen als vanzelfsprekend de macht hebben, omvormen tot  
een democratisch ideaal dat door een grote meerderheid van de bur-
gers én politici gedeeld wordt. De historicus Rutger Bregman duidt het 
bewerkstelligen van zo’n paradigmaverschuiving aan als ‘Politiek’, met 
een grote ‘P’ dus. Deze Politiek staat haaks op de kleine politiek, ofwel 
de politiek zoals wij die dagelijks via het journaal tot ons nemen: “een 
eindeloos proces van spinnen en stemmen winnen”. Wie een revolutie 
wil beginnen, het onmogelijke wil bereiken, die doet dat door niets in  
te leveren aan principes en net zo lang door te gaan totdat andere partij-
en je idee hebben overgenomen. Van D66 weten we al dat het hier de  
puf niet meer voor heeft. En het is nog maar zeer de vraag of FvD dit kan, 
laat staan wil. 1
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De conclusie van het stuk van Arnout Maat luidt: “D66 is compleet 
ingebakken in het stelsel dat het vijftig jaar geleden nog zo verachtte.” 
Tot die conclusie komt hij door D66 te spiegelen aan het Forum voor 
Democratie naar aanleiding van het afschaffen van het referendum. Hij 
stelt dat de democratiseringsmissie van D66 mislukt is en dat D66 in-
middels onderdeel uitmaakt van de gevestigde orde, omdat de partij een 
doel op zich is geworden. 

In mijn reactie zal ik betogen dat die conclusie onvoldoende gefundeerd 
is en een te eenzijdige kijk op de historie van D66 geeft. Om dit te onder-
bouwen zal ik eerst ingaan op wat democratie is, omdat een goed begrip 
daarvan nodig is om te toetsen of iets democratisch is, zoals het referen-
dum. Vervolgens zal ik ingaan op de geschiedenis van democratische 
vernieuwing bij D66 om aan te tonen dat Maat selectief is in zijn analyse. 
En ten slotte wil ik een blik werpen op de toekomst. u
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Dèmos kratein
Wat democratisch is, is niet eenduidig. Dat maakt hoogleraar politieke 
filosofie Evert van der Zweerde op inzichtelijke wijze duidelijk in zijn 
inaugurele rede met een voorbeeld waarbij de mensheid is vergaan en er 
buitenaards leven op aarde arriveert. 1 De gearriveerde aliens weten talen 
te ontcijferen en komen in bijna elke taal het woord ‘democratie’ tegen. 
Benieuwd naar wat het woord betekent gaan ze op zoek naar definities. 
Ze vinden in boeken terug dat verkiezingen bepalen wie volksvertegen-
woordiger mocht zijn en dat het referendum “het ultiem democratische 
instrument” wordt genoemd. 

Klaarblijkelijk hebben mensen recht gehad op het uitbrengen van een 
stem en dat had iets te maken met dat begrip democratie. Tegelijkertijd 
komen de aliens ook landen tegen die zichzelf bij naam identificeren 
met de democratie maar die een andere realiteit blijken te hebben gehad, 
zoals de Democratische Republiek Congo en de Democratische Volksre-
publiek Korea. De aliens leren dat hier juist één leider van één partij de 
baas is en dat die overal geportretteerd wordt. Ze snappen niet meer wat 
nu precies democratie is. 

Van der Zweerde toont hiermee aan dat iets dat ‘democratisch’ genoemd 
wordt, nog niet zegt dat het dan ook zo is. Hoewel Maat claimt te weten 
wat “ultiem democratisch” is, blijft onduidelijk wat hij daarmee precies 
bedoelt. Over democratie zijn boeken volgeschreven en daaruit zijn drie 
principes te destilleren: gelijkheid tussen individuen (afwezigheid van 
rangen en standen), identiteit tussen regerenden en geregeerden (zelf-

1 | Evert van der Zweerde, 
Het is ook nooit goed…:  
Democratie vanuit politiek- 
filosofisch perspectief  
(Nijmegen: Radboud Univer-
siteit Nijmegen, 2011), 5-6.
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bestuur) en soevereiniteit bij de dèmos. 2 Deze principes kunnen worden 
geborgd in een rechtsstaat met grondwetten en -rechten, vrijheden en 
scheiding der machten. Nadrukkelijk is een rechtsstaat en een democra-
tie niet gelijk aan elkaar, het een veronderstelt noch het ander. 3 Vervol-
gens moet binnen een democratie bepaald worden welke instrumenten 
er gebruikt worden om tot besluitvorming te komen: tot de mogelijkhe-
den behoren onder andere verkiezingen, representatie, burgerjury’s en 
ook referenda.

Referenda
Omdat Maat zich beperkt tot referenda, die naar mijn smaak te eenzijdig 
in focus is, zal ik in dit stuk hier alleen bij stilstaan. Referenda kun-
nen een toevoeging aan het democratisch instrumentarium zijn om te 
peilen hoe er onder burgers over bepaalde zaken wordt gedacht. Onlangs 
schreven achttien politicologen in de Nrc dat het referendum vooral de 
participatie van de middelbaar- en laagopgeleide burger verhoogt, omdat 
zij minder gebruikmaken van andere participatiekanalen (zoals partijen, 
burgerjury’s etc.). 4 Daardoor voelen en worden zij minder goed verte-
genwoordigd. 

De dreiging van ondervertegenwoordiging is een belangrijk argument 
vóór het referendum aangezien het direct raakt aan het ‘zelfbestuurprin-
cipe’ van de democratie. Maar referenda hebben ook beperkingen, zoals 
tot uiting kwam in het Zwitserse referendum in 2009 over een minaret-
tenverbod. De uitkomst, het verbod op minaretten, staat op gespannen 
voet met individuele rechten als de vrijheid van geloof. Een referendu-
muitslag kan dus tot gevolg hebben dat er een zogeheten ‘tirannie van de 
meerderheid’ ontstaat, waarbij individuele rechten aan de kant worden 
geschoven ten faveure van een meerderheid. 

De kern van democratische besluitvorming ligt niet in het instrument, 
maar de essentie is, zoals Tom-Jan Meeus het mooi verwoordde, “dat we 
de meerderheid alleen hun zin geven zolang de minderheid zich gehoord 
blijft voelen.” 5 Neem de situatie waarin een gezin besluit om geza-
menlijk op vakantie te gaan. Op een avond bij de ouders zijn alle leden 
van het gezin aanwezig. Onder het genot van een goede fles wijn wordt 
afgesproken dat ieders mening telt, die mening wordt uitgesproken en 
er een gezamenlijk besluit komt waarin iedereen zich kan vinden. Aan 
het einde van de avond blijken alle leden zich te kunnen vinden in het 
voorstel om naar Indonesië te gaan. 

In deze gezinssituatie zien we de democratie niet in afgeleide vorm, 
maar juist op kleine schaal want de situatie doet recht aan alle drie 
principes. Toch komt er geen democratisch instrument aan te pas en 
het maakt zelfs niet uit wat het onderwerp is, waar men dit besluit heeft 
genomen en tot op zekere hoogte zelfs niet hoe dat besluit tot stand is 
gekomen. Wat uitmaakt is de aanvankelijke situatie (elke stem is gelijk 
en iedereen mag zich uiten) en de uitkomst (iedereen kan zich vinden 
in het resultaat en heeft daarin een gelijk aandeel gehad). Democratie is 
dus eerder een kwaliteit die bepaalde gradaties toelaat, dan een in beton 
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3 | Chantal Mouffe,  
The Democratic Paradox  
(London: Verso, 2009), 1-4. 
 
4 | Van der Meer, Tom et al., 
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over het referendum,”  
NRC Handelsblad, 17 februari 
2018, https://www.nrc.nl/
nieuws/2018/02/17/natuur 
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5 | Meeus, Tom-Jan,  
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gegoten systeem. Het vechten voor gelijke rechten, voor bijvoorbeeld 
lhbt, kan dus minstens zo democratisch zijn als het instellen van een 
bepaald instrument.

Naarmate de dèmos groter in aantal wordt, is de efficiëntie van de be-
sluitvorming steeds ingewikkelder. Met miljoenen mensen is het moei-
lijker om via overleg tot consensus te komen dan met een gezin. Er is 
dus spanning tussen de legitimiteit en de efficiëntie van besluitvorming. 
In de besluitvorming kan efficiëntie de overhand krijgen en zo kunnen 
referenda een goede aanvulling binnen de democratie zijn als correctief 
middel, maar dat maakt ze niet “ultiem democratisch”. 

De D van D66
Maat meent op basis van de ideeën uit 1966 te kunnen vaststellen dat 
D66 in “zijn [sic] aanvankelijke democratiseringsmissie” is mislukt en 
dat dit het enige resultaat is van 50 jaar D66. Mits we geen hermeneuti-
sche oefening maken van het appèl uit 1966 en het verkiezingsprogram 
uit 1967 buiten beschouwing laten, is die mislukking afhankelijk van het 
perspectief. De geschiedenis leert namelijk ook dat D66 in de recen-
te kabinetsdeelnames afspraken heeft afgedwongen op bestuurlijke 
vernieuwing, zoals experimenten met de gekozen burgemeester en het 
referendum (Paars II), het Burgerforum kiesstelsel (Balkenende II) en, 
meer recent en bescheiden, de deconstitutionalisering van de burge-
meestersbenoeming (Rutte III).
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Dat voorstellen in het verleden de eindstreep niet hebben gehaald, valt 
D66 niet zozeer te verwijten. Het zijn keer op keer de democratisch geko-
zen leden van de Eerste en Tweede Kamer die anders besloten en ver-
nieuwing hebben tegengehouden. Veel D66-leden zullen de kabinetten 
van Paars II en Balkenende II nog goed heugen, vanwege de roemruchte 
Nachten van Wiegel en Van Thijn. Met name die laatste Nacht heeft de 
partij lange tijd laten zwijgen over bestuurlijke vernieuwing. Want juist 
op het moment dat D66 bestuurlijke vernieuwing tot prioriteit van haar 
kabinetsdeelname had gemaakt, 6 ging het mis. Na de val van Balkenen-
de II daalde D66 tot nul zetels in de peilingen en leed het een enorme 
verkiezingsnederlaag. Dat heeft diepe sporen nagelaten bij D66 en bij de 
mensen die toen, in 2006, al nauw betrokken waren bij de partij en nu 
het centrum vormen: Pechtold, Ollongren en Van Engelshoven. 

Maar belangrijker nog dan de historische analyse; D66 bestaat niet enkel 
en alleen uit Tweede Kamerleden die voorstellen doen over vernieuwing 
binnen het parlementaire bestel. D66 bestaat óók, en voor een groter 
deel, uit lokale politici die op gemeentelijk niveau allerlei initiatieven 
ontplooien om de democratie te vernieuwen. Een mooi voorbeeld hier-
van komt uit Groningen waar Wieke Paulusma zich hard maakt voor een 
experiment met een gelote burgerraad die evenveel zeggenschap heeft 
als de gemeenteraad.

Hoe nu verder? 
Wellicht zijn de geesten rijp voor een nieuwe democratiseringsgolf. 
Daarmee vormt het fVd een welkome aanvulling op het politieke spec-
trum. In plaats van het fVd te positioneren tegenover D66 zie ik juist 
kansen om gezamenlijk op te trekken om bestuurlijke vernieuwing te 
verwezenlijken. De partijen vertrekken vanuit andere perspectieven, 
maar in de uitkomsten vinden zij elkaar, zoals de gekozen burgemeester. 

Kijkend naar de toekomst is er dus reden voor optimisme in plaats 
van het pessimisme van Arnout Maat. Want er zijn vele wegen naar 
meer democratische vernieuwing. Alle lichten staan daarvoor op groen 
binnen D66. De Van Mierlo Stichting is bezig met de voorbereiding van 
een resolutie over democratische vernieuwing. Daarbij zijn de recente 
voorstellen voor democratische innovatie mooie aanknopingspunten 
om na te denken over democratie in de 21e eeuw, zoals het pleidooi voor 
loting van Van Reybrouck 7 en Schinkels idee 8 voor vernieuwing van de 
Raad van State. En, wat te denken van het democratisch gehalte van de 
samenwerkingsverbanden in metropoolregio’s, de rol van de provincies 
en de Eerste Kamer? En hoe weerbaar is een nationale democratie tegen 
de druk van globaliserende machten; vraagt dat om meer democratie op 
Europees vlak zoals Habermas 9 en Piketty 10 betogen? De huidige tijd 
vraagt daarom eerder aan publicisten zoals Maat en partijen als FvD om 
met D66 mee te denken over democratische vernieuwing, in plaats van 
tegen te denken. 1
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Gemeentebesturen hebben met de recente 
drie grote decentralisaties in het sociale domein 
meer, en vooral zwaardere taken van het Rijk gekre-
gen. Zij proberen deze ingewikkelde opgaven slag-
vaardig, effectief, servicegericht en kostenbewust in 
te vullen. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvou-
dig. De nieuwe taken zouden ook een nieuw perspec-
tief op de relatie tussen gemeentebestuur en ingeze-
tenen moeten bieden. Voor zorgverlening op maat 

moeten gemeentebesturen met de zorgbehoevenden de daarop betrek-
king hebbende besluitvormingsprocessen immers zichtbaar en herken-
baar anders inrichten. Geeft de nu bestaande democratische legitimering 
van besluitvorming en beleid op lokaal niveau voldoende vertrouwen 
voor de maatschappelijke acceptatie van besluiten op dit terrein?
 
In de afgelopen anderhalf jaar is een reeks van studies verschenen over 
de stand van het lokale bestuur. 1 Een gemeenschappelijk element in 
deze rapporten is de grote belangstelling voor de kwaliteit van de lokale 
democratie in het algemeen en voor uiteenlopende nieuwe en informele 
vormen van lokale democratie (zoals burgertoppen, G1000, doe-demo-
cratie, zelfbestuur in wijken etc.) in het bijzonder.  

Wat mij opvalt is dat in het merendeel van deze rapporten de staat van de 
lokale democratie vooral wordt geanalyseerd vanuit het gegeven van een 
aan positie verliezende gemeenteraad. De raad heeft geen betekenisvolle 
verbinding meer met externe wereld (teveel vervreemdende politieke ri-

Elk nummer van idee zet een D66-senator zijn of 
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tuelen, te veel papier, te veel van binnen naar buiten denken en werken). 
Daarnaast helpt het niet dat gemeenten steeds meer regionaal samen-
werken waardoor gemeenteraden op grote afstand komen te staan. 
Tegelijkertijd raken gemeenteraden politiek steeds meer gefragmenteerd 
en dienen zich in een snel tempo andere en soms aansprekende vormen 
van democratie aan. Deze analyse snijdt zeker hout.

Een constante in de verschillende rapporten is vervolgens dat de reme-
dies voor de veronderstelde problemen steeds meer worden gezocht 
in oplossingen die de positie van de raad lijken te depolitiseren en ook 
overigens te minimaliseren. Vooral burgemeesters en wethouders lijken 
de nodige sympathie te hebben voor een minder prominente rol voor de 
gemeenteraad. Zij vragen in wezen meer ruimte voor eigenstandig be-
stuurlijk verkeer met maatschappelijk belanghebbenden, met wie zij het 
liefst rechtstreeks zaken willen doen. Raadsleden zouden zich vooral nog 
bezig moeten houden met het modieuze, maar inhoudsloze ‘verbinden’. 
Maar deze treffend als ‘bestuurdersoffensief’ gekwalificeerde ambitie 
sluit niet goed aan bij de inrichting en werking van de vertegenwoordi-
gende democratie. Dat is een essentieel manco. De raad beschikt immers 
als rechtstreeks gekozen orgaan over de sterkste legitimatie en draagt 
daarmee ook de eindverantwoordelijkheid voor de lokale beleidsvoering 
en besluitvoering. 

Op zichzelf is het winst dat inwoners, bedrijven en instellingen hun 
mening kenbaar maken, eigen initiatieven ontplooien en het beleid 
proberen te beïnvloeden. Deze maatschappelijke dynamiek is absoluut 
van betekenis voor een vitale lokale democratie. Maar het is in mijn ogen 
uiteindelijk aan de raad om allerlei nieuwe, veelal directe vormen van 
democratie, participatie en zeggenschap te integreren in het model van 
de representatieve democratie. De raad beschikt immers over het op een 
kiezersmandaat berustend politieke primaat. Dat primaat houdt in dat 
gemeenteraden weloverwogen eindoordelen geven, waarbij recht wordt 
gedaan aan ieders belangen. In de ‘participatiedemocratie’ beschikt nu 
eenmaal niet iedereen over dezelfde hulp- en invloedbronnen zoals geld, 
opleiding, kennis en bestuurlijke ervaring.  

Hier en daar klinken intussen ook geluiden als zouden lokale publieke 
taken nauwelijks of niet meer kunnen of zelfs moeten worden gepo-
litiseerd. Het lokaal bestuur zou zich, zeker in het uitgebreide sociale 
domein, vooral moeten richten op een sterk beheersmatig te interpre-
teren doelmatige en doeltreffende taakuitoefening. Raadsleden zou-
den bovendien meer moeten samenwerken in plaats van de politieke 
verschillen op te zoeken. Dit lijkt mij een volstrekt verkeerde benadering 
van het probleem. Ook op lokaal niveau bestaan nauwelijks a-politieke 
taken. Wie dat anders ziet of wil, pleit in wezen voor de omvorming van 
gemeenten als lokale politieke democratieën naar functioneel gedecon-
centreerde uitvoeringskantoren van het rijk. Dat is geen versterking, 
maar een afbraak van de lokale democratie.

Een verdergaande depolitisering van de op representatieve leest ge-
schoeide gemeentelijke democratie is kortom niet zonder risico. Dan 
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dreigt een marginalisering van wat nu juist de kern van het raadswerk is: 
het voeren van politieke debatten en het nemen van politieke besluiten. 
De raad dreigt te worden gereduceerd tot een uit verbindende en samen-
werkende leden bestaande neutrale knopenhakker. Het politieke debat 
over de publieke zaak verdwijnt achter de horizon, de kiezer met lege 
handen achterlatend. 

Naar mijn smaak wordt momenteel te snel en te veel afstand genomen 
van het primaat van de vertegenwoordigende democratie in de lokale po-
litiek. Juist nu zich reële problemen in de positie en rol van de gemeen-
teraad voordoen, is het zaak deze primair op te lossen waar deze zich 
voordoen. Voor het behoud en de versterking van het vertrouwen in de 
lokale democratie en de lokale politiek is een versterking van de positie 
van de gemeenteraad als direct gekozen vertegenwoordigend orgaan dus 
essentieel. De op zichzelf goede ideeën voor een grotere betrokkenheid 
van burgers bij het lokaal bestuur spreken om begrijpelijke redenen 
ook veel lokale D66-politici aan. Maar juist binnen onze partij, met 
zijn uitgesproken democratische traditie en profiel, moet goed worden 
nagedacht over de inpassing van nieuwe vormen van lokale zeggenschap 
binnen de geldende representatieve lokale democratie. 

Er liggen voor gemeenteraden in de bestaande bestuurlijke inbedding 
voldoende kansen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling naar 
een volwassen democratisch bestuur. Om hun gezag te versterken zullen 
gemeenteraden zelf initiatief moeten tonen. De eindverantwoordelijk-
heid als hoofd van het gemeentebestuur voor zorgvuldig voorbereide 
besluiten met redelijke belangenafwegingen moet meer herkenbaar en 
zichtbaar worden. Met name de kwaliteit van de vertegenwoordigende 
rol kan en moet scherper worden ingevuld. Dat betekent onder meer het 
primair op inhoud voeren van het politieke debat, het tonen van minder 
gevoeligheid voor pogingen tot politieke verwurging vanuit coalitie-
belangen, het meer zelf en zo mogelijk in goed overleg met betrokken 
burgers bepalen van de politieke agenda, een scherp inzicht in de interne 
bevoegdheidsverdeling en verantwoordelijkheden, en vooral het meer 
zelfbewust naar zich toetrekken van de regie over de besluiten binnen 
het gemeentehuis en het externe maatschappelijke debat. 

De raad is formeel het democratische fundament van het gemeentebe-
stuur. Om die reden moet de raad ook materieel zijn centrale plaats en 
rol in het representatieve stelsel blijven innemen en zich eindverant-
woordelijk blijven tonen voor de kwaliteit van de lokale democratie. 
Om zijn professionaliteit te bewaken mag de afstand tot de burger niet 
te klein worden. Dat vraagt van de raad een gezaghebbende afweging 
van verschillende maatschappelijke belangen en een gedragen vertaling 
daarvan in algemeen geldende besluiten. Alleen dan hebben nieuwe 
vormen van directe democratie een daadwerkelijke meerwaarde. 1
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De Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia ingrijpend  
veranderd, maar de institutionele organisatie van het onderwijs is  
nog steeds gebaseerd op artikel 23 van de Grondwet, dat tot stand  
is gekomen met de onderwijspacificatie in 1917. Volgens Meine Henk 
Klijnsma, Geert Pool en Henk Pijlman is artikel 23 op belangrijke 
punten – denk aan acceptatieplicht van leerlingen voor niet door  
de overheid bestuurde scholen en de hoeveelheid zeggenschap van ge-
meenten in het onderwijs – niet met de tijd meegegaan. Om onderwijs-
hervormingen door te kunnen voeren, is een herziening van artikel 23 
noodzakelijk. Klijnsma, Pool en Pijlman geven een voorzet.  
Door Meine Henk Klijnsma & Geert Pool & Henk Pijlman 1 

1 | Geschreven op  
persoonlijke titel.
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Vorig jaar werd het eeuwfeest van de grote grondwetsherziening 
van 1917 herdacht. Het was het jaar waarin niet alleen het algemeen 
mannenkiesrecht en algemeen (passief) vrouwenkiesrecht werden in-
gevoerd, maar ook het jaar waarin de evenredige vertegenwoordiging tot 
stand kwam en het bijzonder onderwijs financieel werd gelijkgesteld aan 
het openbaar onderwijs: de onderwijspacificatie. De onderwijspacificatie 
werd verankerd in artikel 23 van de Grondwet. Terwijl in 1983 de tekst van 
de Grondwet werd gemoderniseerd, bleef artikel 23 ongewijzigd. Sleute-
len aan deze politiek gevoelige bepaling werd onverstandig bevonden. 
Gegeven de grote maatschappelijke veranderingen die sinds 1917 en 
zeker ook sinds 1983 hebben plaatsgevonden, is het echter de hoogste tijd 
om ook artikel 23 bij de tijd te brengen. 
 
Sinds de ontzuiling wordt vrijwel voortdurend gedebatteerd over staats-
rechtelijke hervormingen. Toch is dit niet het geval bij het debat over 
de onderwijspacificatie: laat staan dat fundamentele hervorming ervan 
prominent op de politieke agenda staat. De verklaring hiervoor wordt 
gevormd door vier, onderling nauw samenhangende, punten. Ten eerste 
is men bang voor een herleving van de oude schoolstrijd, ten tweede is 
er een grote elasticiteit in het op artikel 23 gebaseerde stelsel – het wordt 
vaak geïnterpreteerd volgens de op dat moment bestaande maatschap-
pelijke en politieke kaders, verder wordt de urgentie van een hervorming 
niet voldoende onderkend en tot slot zijn er grote belangen gemoeid met 
de instandhouding van het huidige bestel (denk aan de besturen van on-
derwijsinstellingen, onderwijskoepels en de nog steeds machtige resten 
van het oude verzuilde bestel). 

De meest wezenlijke reden om tot fundamentele hervorming van het 
bestel over te gaan, betreft het in de jaren ‘50 ingezette proces van 
deconfessionalisering, ontzuiling en individualisering dat uiteindelijk 
tot de door Lijphart bedoelde “kentering” van ons politieke systeem heeft 
geleid. Dit veranderingsproces heeft ook de maatschappelijke funda-
menten van de onderwijspacificatie aangetast. Immers, een grote meer-
derheid van de Nederlanders wenst niet meer tot één van de levensbe-
schouwelijke of quasi-levensbeschouwelijke zuilen gerekend te worden 
en dus al evenmin tot één van de onderwijszuilen. Het onderscheid 
tussen richtinggebonden onderwijs en openbaar onderwijs, het zoge-
noemde duale stelsel, is daarmee al evenzeer achterhaald. Dat betekent 
niet dat noties als levensbeschouwelijke en andersoortige pluriformiteit, 
keuzevrijheid en het recht van burgers om zelf scholen op te richten, 
gediskwalificeerd zijn; slechts de specifieke, vooral levenbeschouwelijke 
invulling die daaraan werd gegeven in het kader van de onderwijspacifi-
catie, heeft haar legitimatie voor een groot deel verloren. 

De verdere ontwikkeling van enkele urgente dossiers wordt belemmerd 
door artikel 23. Daarbij moet worden gedacht aan niet-klassieke vormen 
van bijzonder onderwijs (onder meer islamitische en hindoeïstische 
scholen en thuisonderwijs), de behoefte aan meer zeggenschap van 
gemeenten over het onderwijs, de wenselijkheid om in krimpgebieden 
het onderwijsaanbod in stand te houden, het aanhoudende debat over de 
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mogelijke invoering van een acceptatieplicht voor het bijzonder onder-
wijs en de houdbaarheid van het duale stelsel als zodanig. 

In een open en dynamische samenleving als de onze is het vanzelf-
sprekend dat de praktijk zijn weg zoekt en vindt. Dat geldt ook voor ons 
onderwijsbestel. Dat heeft ertoe geleid dat moderne maatschappelijke 
verhoudingen hun weerslag hebben gevonden in de wijze waarop in de 
praktijk van alle dag invulling wordt gegeven aan het verzuilde onder-
wijsbestel. Dat heeft geleid tot een stelsel dat er op tal van onderdelen 
wezenlijk anders uitziet en werkt dan in 1917 door de founding fathers van 
onze pacificatiedemocratie is voorzien. En dat heeft er vervolgens op zijn 
beurt toe geleid dat de huidige redactie van artikel 23 al lang niet meer 
de wezenlijke normen bevat voor de inrichting van het onderwijsbestel. 
Norm en werkelijkheid sluiten niet meer bij elkaar aan. Dat is rechtsfilo-
sofisch gezien onaanvaardbaar. Het is kortom tijd voor een nieuwe norm 
en dus voor een nieuw artikel 23. 

De grondslag van een nieuw artikel 23
Hoe zou de nieuwe grondslag er dan uit moeten zien? Zes elementen 
komen centraal te staan. 

1.
Recht op goed onderwijs voorop
Onze maatschappij wordt steeds kennisintensiever en goed onderwijs 
wordt steeds belangrijker. Daarom moet het recht op goed onderwijs in 
de grondwet worden verankerd. In het verlengde daarvan ligt de toe-
gankelijkheid van het onderwijs: leerplichtig onderwijs moet kosteloos 
en het niet-leerplichtig onderwijs moet zonder prohibitieve financiële 
drempels worden aangeboden. Ook gaat het recht op goed onderwijs 
samen met een grondwettelijk verankerde leerplicht. Het is merkwaardig 
dat dit nog niet het geval is. Scholen waar goed onderwijs wordt gegeven, 
worden voor 100% publiek gefinancierd, dat verschaft de overheid een 
aanvullend recht om inhoudelijke eisen te stellen aan het desbetreffende 
onderwijs. Ook scholen die niet uit de openbare kas worden bekostigd, 
moeten aan de inhoudelijke eisen van de overheid voldoen. Dit ligt, zo 
zal nog blijken, anders bij de acceptatieplicht. 

2.
Erkenning van pluriformiteit
Godsdienstige richting moet niet langer het dominante ordeningsbegrip 
zijn als het gaat om de verdere vormgeving van de vrijheid van onder-
wijs. Scholen mogen nog steeds op godsdienstige grondslag worden ge-
sticht, maar in het huidige tijdsgewricht dient het accent te liggen op het 
recht van burgers om zelf scholen op te richten. Dat geeft beter vorm aan 
de pluriformiteit van ons land. De keuzevrijheid van ouders sluit hier 
direct op aan, net als een volledige publieke financiering van de uit het 
vrije initiatief ontsproten scholen, mits uiteraard het gegeven onderwijs 
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. u
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Het huidige artikel 23 
 

1. Het onderwijs is een voorwerp van  
de aanhoudende zorg der regering. 

 
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens 
het toezicht van de overheid en, voor wat bij 

de wet aangewezen vormen van onderwijs  
betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid 

en de zedelijkheid van hen die onderwijs 
geven, een en ander bij de wet te regelen. 

 
3. Het openbaar onderwijs wordt, met  
eerbiediging van ieders godsdienst of  

levensovertuiging, bij de wet geregeld. 
 

4. In elke gemeente wordt van overheids- 
wege voldoend openbaar algemeen vormend 
lager onderwijs gegeven in een genoegzaam 

aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te 
stellen regels kan afwijking van deze bepaling 

worden toegelaten, mits tot het ontvangen 
van zodanig onderwijs gelegenheid wordt 

gegeven, al dan niet in een openbare school. 
 

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het 
geheel of ten dele uit de openbare kas te 

bekostigen onderwijs te stellen, worden bij 
de wet geregeld, met inachtneming, voor 

zover het bijzonder onderwijs betreft, van de 
vrijheid van richting. 

 
6. Deze eisen worden voor het algemeen  

vormend lager onderwijs zodanig geregeld, 
dat de deugdelijkheid van het geheel uit de 

openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs 
en van het openbaar onderwijs even afdoende 

wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt 
met name de vrijheid van het bijzonder 

onderwijs betreffende de keuze der leer-
middelen en de aanstelling der onderwijzers 

geëerbiedigd. 
 

7. Het bijzonder algemeen vormend lager 
onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen 

voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde 
maatstaf als het openbaar onderwijs uit  

de openbare kas bekostigd. De wet stelt de 
voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder 

algemeen vormend middelbaar en voor- 
bereidend hoger onderwijs bijdragen uit de 

openbare kas worden verleend. 
 

8. De regering doet jaarlijks van de staat van 
het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Voorstel voor een  
nieuw artikel 23 
 
1. Iedereen heeft recht op goed onderwijs.  
Bij of krachtens de wet worden hierover regels 
gesteld. Het toezicht op scholen berust bij het 
Rijk en de gemeenten. 
 
2. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met  
16 jaar zijn leerplichtig. Kinderen in de leeftijd 
van 16 tot en met 18 jaar kunnen leerplichtig 
worden verklaard. 
 
3. Leerplichtig onderwijs is kosteloos. 
Niet-leerplichtig onderwijs is voor iedereen 
toegankelijk. 
 
4. Het geven van onderwijs is vrij. De vrijheid 
van burgers om scholen op te richten wordt 
erkend. 
 
5. Alle leerplichtig onderwijs wordt geheel uit 
de openbare kas bekostigd.  
 
6. Scholen die geheel of gedeeltelijk uit de 
openbare kas worden bekostigd, zijn verplicht 
om alle leerlingen op gelijke voet te accepte-
ren. Leerlingen en hun ouders respecteren de 
grondslag van de school. 
 
7. Scholen worden bestuurd door de ouders 
van de leerlingen. Onze minister stelt hiervoor 
nadere regels. 
 
8. Het onderwijs is een voorwerp van aanhou-
dende zorg van de regering en de gemeen-
tebesturen. Gemeentebesturen dragen zorg 
voor de aanwezigheid van voldoende bereik-
baar basis- en voortgezet onderwijs. 
 
9. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op 
het reguliere onderwijs. Aan andere vormen 
van educatie kunnen bij of krachtens de wet 
eisen worden gesteld. 
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3.
Eis van democratisch bestuur van scholen
Een belangrijk gevolg hiervan is dat scholen democratisch, dat wil 
zeggen door de ouders , moeten worden bestuurd. Dit democratische 
bestuur van scholen was vroeger één van de kenmerken van het bijzon-
der onderwijs. Vandaag de dag is de zeggenschap van de ouders, mede als 
gevolg van schaalvergroting, sterk verwaterd. De wetgever mag hier eisen 
stellen.

4.
Afschaffing duale stelsel; wel garantietaak voor gemeenten
In het licht van de acceptatieplicht (zie punt 6) heeft het onderscheid 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs, het duale stelsel, zijn relevantie 
verloren. Om te voorzien in de aanwezigheid van een voldoende aan-
bod van onderwijs zijn gemeenten echter verplicht om in voorkomende 
gevallen scholen op te richten. Deze garantietaak is van een dusdanig 
belang dat hij grondwettelijke verankering behoeft.

5.
Grotere rol voor gemeenten
Gemeenten moeten een veel grotere rol gaan spelen in de beleidsvoe-
ring inzake het onderwijs. Dit vloeit primair voort uit de gemeentelijke 
regierol inzake het sociale domein. Gemeenten zijn, uit hoofde van hun 
meerdere kennis van de specifieke lokale omstandigheden, veel beter 
in staat de kwaliteit van het op scholen gegeven onderwijs te bewaken. 
Bovendien is die nieuwe gemeentelijke taak uiteraard ook ingebed in de 
lokale democratie, hetgeen de politieke en publieke verantwoording over 
de uitoefening van die taak ten goede komt. Dat neemt verder niet weg 
dat er op dat vlak ook voor de onderwijsinspectie een wezenlijke taak 
blijft weggelegd. 

6.
Gemodificeerde acceptatieplicht
Met publiek geld gefinancierde scholen moeten alle leerlingen toelaten 
die de grondslag van de school respecteren. Deze gemodificeerde accep-
tatieplicht is allang de praktijk bij veel bijzondere scholen. Het is echter 
voorstelbaar dat scholen met een meer uitgesproken levensbeschouwe-
lijke grondslag aanhikken tegen een gemodificeerde acceptatieplicht. 
Mochten scholen problemen houden met een gemodificeerde accepta-
tieplicht, dan kunnen zij ervoor kiezen om op strikt particuliere grond-
slag verder te gaan. Zij verspelen daarmee dan wel hun recht op volledige 
publieke financiering. Dergelijke scholen blijven onderworpen aan de 
algemene kwaliteitseisen, vanwege het belang dat aan het grondrecht op 
goed onderwijs moet worden toegekend. 1
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Door Mark Sanders

KNUPPEL IN  
HET HOENDERHOK 

Als idealen geen dogma’s moeten  
worden en standpunten niet in  

steen gehouwen, is kritische reflectie  
onontbeerlijk. Een goed gemikte  

knuppel in het hoenderhok kan hierbij 
behulpzaam zijn, zeker als die de 
randen van de discussie opzoekt. 

Wat vindt u van deze kwestie?

Knuppel in het hoenderhok

10 jaar  
na Bear  
Stearns  
en niets  
geleerd
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Het is op de dag van schrijven op de kop af 10 jaar geleden dat 
het faillissement van Bear Stearns in de Vs de opmaat vormde naar de 
grootste wereldwijde economische crisis sinds de jaren 30. Tien jaar later 
haalt iedereen weer opgelucht adem. Dat gaat zelfs zofvver dat Jeroen 
van der Veer als president-commissaris van iNG weer als vanouds voor-
stelde om de beloning van de ceo met dubbele cijfers te verhogen. Dat 
voorstel is ingetrokken vanwege publieke ophef die ze allemaal zeer be-
treuren. Maar is de crisis wel over? De schuldvraag is 10 jaar na dato niet 
meer relevant. Politici zitten inmiddels in de rVc bij banken, bankiers 
zitten in het Kabinet en de draaideur tussen toezichthouders en de onder 
toezicht gestelden draait weer volop. Wat wel relevant is, is de vraag of 
het systeem nu wel bestand is tegen een nieuwe schok. En of ‘de politiek’ 
wel genoeg gedaan heeft om dat zeker te stellen. D66 kon tussen 2008 en 
2018 grotendeels alleen maar toekijken vanaf de zijlijn. Het redden en 
crisis bestendig maken van de sector moest, in wisselende samenstellin-
gen, worden overgelaten aan de collega’s van cda, pVda en VVd. Nu we 

eindelijk wel aan het roer mogen staan, is het 
belangrijk dat we evalueren of wat betreft D66 
de lessen van de crisis zijn geleerd en afdoende 
zijn geïmplementeerd. Ik denk, kort gezegd, 
van niet. Er is werk aan de winkel voor Wopke. 
Ook namens ons. Want de volgende crisis is 
alweer in de maak.

Allereerst is het natuurlijk schokkend dat premier Rutte 10 jaar na dato 
gewoon volmondig erkent dat iNG nog steeds publieke garanties geniet. 
Tenminste, dat was zijn argument waarom Hamers geen 50% loonstij-
ging zou mogen krijgen. Maar dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. 
Hamers krijgt geen 3 miljoen omdat de Nederlandse belastingbetaler zijn 
balans van 846 miljard euro nog steeds verzekerd. Niemand die vraagt 
waarom de belastingbetaler in godsnaam de risico’s die Hamers namens 
zijn aandeelhouders neemt nog moet afdekken. Het antwoord op die 
vraag is simpel. iNG is onmisbaar in ons betalingsverkeer. We hebben 
met elkaar 540 miljard euro van iNG N.V. tegoed. En met die schuld van 
iNG betalen we elkaar. Als iNG die schuld aflost of erger nog, failliet zou 
gaan, is dat geld in een klap weg. En zeker, het risico daarop is klein. 
Maar wat is nou eigenlijk de maatschappelijke meerwaarde van het laten 
bestaan van dat risico? Als we die 540 miljard nu eens opnemen bij iNG 
en storten op ons burgerservicenummer bij de belastingdienst. Als die 
de slimme jongens en meisjes en technologie van iNG overkopen (want 
die iNG-app is natuurlijk wel briljant), kunnen we elkaar nog lang en 
gelukkig betalen zonder dat we wakker hoeven liggen van een eventuele 
strop bij iNG. u 

Er is werk aan de  
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Dat heeft ook grote voordelen voor Hamers. Hij mag om te beginnen 
gewoon 3 miljoen vragen. En 5 ook. Ze doen maar. En als het mis gaat: 
toedeledokie. V&d ging ook failliet. Van een systeemrelevant warenhuis 
heeft niemand ooit gehoord. Waar ik naartoe wil is dat we niet moeten 
accepteren dat een private, winstgedreven onderneming in een positie is 
of blijft waar ze het “rood ik win, zwart jullie verliezen”- spel kan spelen. 
Strenger reguleren en beter toezicht zijn lapmiddelen. Dat moet, maar 
alleen zolang het fundamentele probleem niet is opgelost. Het laten 
bestaan van systeem relevante banken is net zoiets als een kleuter laten 
spelen met een doorgeladen pistool. Natuurlijk kun je er niets aan doen 
dat die kleuter de trekker overhaalt en zijn broertje overhoop knalt. Maar 
waarom zou je het risico nemen?

De banken zelf zullen u vertellen dat dat is omdat ze nu eenmaal beter 
zijn dan de Staat in het verzorgen van het betalingsverkeer. Als dat al zo 
is, is dat echter nog steeds geen reden om ons geld als vreemd vermogen 
op hun balans te laten staan. Laat de banken de betaaldiensten verzor-
gen. Tegen een kostendekkende vergoeding. Als ze het beter doen ben ik 
de eerste die overstapt. Maar ik wil niet blijven omdat ik geen keus heb. 

De banken zullen u ook vertellen dat ze uw deposito’s moeten mogen 
aannemen omdat ze anders geen (goedkoop) krediet kunnen verlenen. 
Maar dat is kul. Want of je nu eerst 4%, 40% of 100% moet inlenen voor je 
een krediet geeft, je kunt altijd tegen de juiste rente de juiste hoeveelheid 
krediet verlenen. Zeker als de centrale bank dat gewoon op vraag creëert. 
Als je eerst elke euro moet inlenen, zal het wel duurder worden omdat 
je je crediteuren moet belonen voor het risico dat je ze opdringt. Maar 
dat risico verdwijnt niet als je het door schuift naar depositohouders die 
nergens naar kijken omdat ze hun rekeningtegoed niet als een claim op 

de bank zien. Alleen de overgang is even lastig, 
maar daar hebben slimme mensen slimme 
oplossingen voor bedacht. En die duwen ze het 
parlement via een burgerinitiatief onder de 
neus. Kijk er eens goed naar, zou ik zeggen. 

Tenslotte gaan banken u wijs proberen te ma-
ken dat de overheid er een zooitje van zal ma-

ken. Hyperinflatie en totale chaos liggen in het verschiet. En inderdaad, 
dat zou kunnen. Maar ze doet dat dan tenminste democratisch gelegiti-
meerd en gecontroleerd. En voor een fractie van het salaris dat ze er bij 
iNG voor vragen. Over iNG hebben we met z’n allen, dat bleek wel weer, 
helemaal niets te zeggen. iNG onttrekt zich niet alleen aan democrati-
sche controle, maar ook aan markttucht. Dat is voor niemand gezond. 

Strenger reguleren  
en beter toezicht  
zijn lapmiddelen
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Het laten bestaan  
van systeem  
relevante banken  
is net zoiets als  
een kleuter laten  
spelen met een  
doorgeladen pistool

De crisis was wat mij betreft een klassiek voorbeeld van een falende 
ordening. En het herstellen van die ordeningsproblemen is de kerntaak 
van de politiek. Ik heb met Arjen van Witteloostuijn, Corina Hendriks 
en Dennis Hesseling sinds 2009 voor D66 hier heel wat denkwerk over 
verzet. En D66 had voor een goede ordening altijd al een scherp oog. 
D66 minister Brinkhorst hanteerde in de grote privatiseringsoperaties 
van de jaren ‘90 al het adagium dat publieke infrastructuren publiek 
moeten blijven, terwijl aanbieders in een open markt moeten kunnen 
concurreren. Als Ns failliet gaat of een concessie verliest, liggen de rails 
er gewoon voor de concurrent. Dat is goed voor de burger én voor de Ns. 
Nota bene iNG-commissaris Hans Wijers was dat met hem eens. 

Waarom geldt dat dan niet ook voor ons financiële systeem? Waarom 
laten we toe dat banken niet alleen betaaldiensten aanbieden en lenin-
gen verstrekken, maar ook dat de waarde van ons geld direct afhangt van 
hun balanspositie en overleven? Pas als we onze too-big-to-fail banken 
het kruis van die publieke dienstverlening afnemen en een betaal- en 
spaarsysteem op basis van volledig gegarandeerde claims op een publie-
ke sector inrichten, kan er in de kapitaalallocatie en betaaldiensten een 
concurrentie op een ‘level-playing-field’ ontstaan. Dat is hard nodig om 
ruimte te maken voor de vele Fintech-bedrijven, peer2peer platforms en 
ict-bedrijven die zich aan de poort verdringen. Als Ralph en iNG die con-
currentie overleven, mag hij van mij meteen een loonsverhoging. 1
 
Mark Sanders is econoom, universitair hoofddocent aan Universiteit Utrecht 
en lid van het Sustainable Finance Lab.
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De meritocratie heeft ons met name na de oorlog veel gebracht. 
Bijvoorbeeld de grootschalige hervormingen in het hoger onderwijs in 
de jaren ’60. Het werd voor een grotere groep dan ooit mogelijk om op de 
sociale ladder te klimmen. Het punt dat Vuyk nu ziet als bedreiging, is de 
veelbesproken kloof tussen hoger- en lageropgeleiden. Wat hieraan ten 
grondslag ligt, is een ongelijke verdeling van intelligentie. Dit hangt na-
melijk samen met iemands sociale omstandigheden: kinderen met een 
hoge intelligentie komen vaak in het hoger onderwijs terecht, hoogop-
geleiden trouwen vaak binnen eigen kring, krijgen op deze manier weer 
intelligente kinderen en zo herhaalt zich de cirkel. De lagere klassen 
bevatten door de meritocratie minder intelligente mensen die, vroeger 
geremd door afkomst en geloof, zich nu binnen de elite van hoogopge-
leiden bevinden. Deze ‘verhuizing’ van intelligente jonge mensen uit de 
onderklasse naar de gegoede middenklasse heeft geleid tot een verschra-
ling van de onderklasse. De lagere klassen hebben hiermee hun ‘oorlogs-
materiaal’ verloren om hun stem in de politiek en samenleving te laten 
horen. Of anders gezegd, de meritocratie, hoe goed bedoeld ook, biedt op 
dit moment niet voldoende om de lagere klassen te verheffen.

Volgens het hierboven beschreven mechanisme is er in de eenentwin-
tigste eeuw volgens Vuyk een elite die groter is dan ooit: zo’n 30 procent 
van de bevolking. Tel daarbij op dat de prognose is dat in 2022 meer dan 
50 procent van de Nederlanders boven de 30 jaar een hbo- of wo-oplei-
ding heeft afgerond. 1 Daarbij gaat Vuyk voorbij aan de diversiteit binnen 

Recentelijk is het boek ‘Oude en nieuwe 
ongelijkheid: Over het failliet van  
het verheffingsideaal’ verschenen van  
de hand van cultuurfilosoof Kees Vuyk.  
Een boek dat op de discussie over de kloof 
tussen hoger- en lageropgeleiden een 
interessant licht werpt. Maar snijden zijn 
analyses ook hout voor sociaal-liberalen? 
Door Niels Back

Heeft de meritocratie  
ons kansen voor  
iedereen gebracht? 
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de door hem veronderstelde elite. 30 procent (en binnenkort 50 procent) 
van de bevolking kan onmogelijk een min of meer homogene groep zijn. 
Wellicht is er een set eigenschappen die door een meerderheid van deze 
groep wordt gedeeld, echter het is ongeloofwaardig dat er een uitgebrei-
de, voor deze hele elite geldende set aan eigenschappen is – 30 procent 
van de Nederlanders staat namelijk gelijk aan ruim vijf miljoen mensen. 
Vroeger, waar de elite bijna puur uit aristocratie bestond en slechts vijf 
procent van de bevolking uitmaakte, was dit veel aannemelijker. De ana-
lyse van Vuyk mist daarnaast de vraag hoe accuraat de scheiding tussen 
hoger- en lageropgeleiden is. Zijn er überhaupt twee groepen, of bestaat 
er een middengroep, zoals in sommige onderzoeken en statistieken 
wordt verondersteld? 2 En zijn het niet vooral de universitair opgeleiden 
die de elite uitmaken? Door de definitie van elite niet ter discussie te 
stellen, is de vergelijking tussen de hedendaagse elite en de vroegere eli-
te moeizaam. De hedendaagse elite is namelijk veel lastiger af te bakenen 
en diffuser dan die van vroeger, doordat deze groter , bereikbaarder en 
gedifferentieerder is geworden. De elite van vroeger was juist vrij dui-
delijk af te bakenen en aanwezig in een veel meer op klassen gestoelde 
maatschappij.

Na vragen over definities binnen het vraagstuk van sociale ongelijkheid 
en opleidingsgroepen, is het belangrijk om kritisch te kijken naar hoe 
Vuyk zijn analyse van de meritocratie insteekt. Vuyk lijkt ervan uit te 
gaan dat de meritocratie heeft gefaald, volgens de ondertitel van het  
boek is deze immers ‘failliet’. De vraag is eerst of binnen onze merito- 
cratie intelligentie zich automatisch laat vertalen in een hoog opleiding-
sniveau. Immers, dat iemand een hoog of laag opleidingsniveau bereikt,  
ligt volgens Vuyk al bij de geboorte vast. 3 Geboren worden met een 
bepaalde mate van intelligentie is echter één stap. Een tweede is dat deze 
door een individu dient te worden benut. Doet iemand dit wel, dan moet 
deze prestatie worden beloond. Doet iemand dit in mindere mate dan 
wordt deze ook in mindere mate beloond. Het is dus gerechtvaardigd  
om binnen een meritocratie ongelijke uitkom-
sten te accepteren. Het is een logische uitkomst 
van gelijke kansen, gevolgd door een open 
speelveld met verschillende uitkomsten. 4  
Vuyk onderschat hiermee op welke manier 
mensen invulling geven aan hun talenten en 
mate van intelligentie. Bovendien zal er in een 
samenleving altijd ongelijkheid zijn en een 
bepaalde elite aanwezig zijn die een bepaal-
de voortrekkersrol neemt. Het doel is om de 
sociale mobiliteit te waarborgen en vergroten, 
oftewel het bereikbaar houden en bereikbaar-
der maken van een elite. Vanuit sociaal-liberaal 
oogpunt is kansengelijkheid hier de manier voor. Het is echter zaak om 
de grens tussen kansen- en uitkomstgelijkheid te bewaken. We maken 
kansengelijkheid mogelijk door een steuntje in de rug ten aanzien van 
sommige genetische factoren, zoals bijvoorbeeld intelligentie, maar 
dat moet niet doorslaan in het proberen uitwissen van alle biologische 
factoren. Immers, mensen zijn gelijkwaardig, niet gelijk. 5 

2 | CBS (2008). Bijna  
evenveel hoogopgeleide als 
laagopgeleide Nederlanders.  
https://www.cbs.nl/nl-nl/ 
nieuws/2008/16/bijna-even 
veel-hoogopgeleide-als- 
laagopgeleide-nederlanders 
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Een gevolg van de meritocratie dat Vuyk min of meer terecht aanstipt, is 
dat laagopgeleiden een gesloten gemeenschap zijn gaan vormen die in 
zichzelf gekeerd zoekend is naar antwoorden op vragen omtrent identi-
teit. Daarmee vormt volgens Vuyk de onderklasse een voedingsbodem 
voor populisme en vreemdelingenhaat. Volgens Vuyk “vinden zij het 
moeilijk de complexe dynamiek van deze samenleving te volgen en zij 
missen mensen om zich heen die hen daarbij kunnen helpen. Zij zoeken 
steun bij leiders, die althans de schijn bieden dat zij hun zorgen begrij-
pen.” De gesloten gemeenschap van hoogopgeleiden zou bovendien 
voornamelijk binnen eigen kring trouwen en het idee van een gesloten 
elite hiermee alleen maar versterken. De twee gemeenschappen zouden 
vervreemd zijn van elkaar en er zou een kloof tussen deze bestaan. Vuyks 
retoriek van ‘een elite’ die tegengestelde belangen heeft ten opzichte van 
‘het volk’ doet populistisch aan. Toch is zijn analyse van een gesloten 
gemeenschap van hoger- en lageropgeleiden een aanzet tot reflectie: 
de banden tussen individuen. Dit is iets dat bijvoorbeeld Jan Terlouw al 
signaleerde in zijn boek ‘De Derde Kamer’ uit 1978: individualisme kan 
als negatieve bijwerking hebben het verlies van respect voor de ander en 
zelfs tot vervreemding. De sleutel tot dit probleem ligt, in een tijd van 
individualisme, paradoxaal genoeg juist in het omarmen van diversiteit. 
Het omarmen van de ander die een opleiding tot timmerman volgt, of 
juist tot ingenieur. Omdat het individu altijd binnen een bepaald ver-
band handelt en zodoende vrijheid in verbondenheid moet worden. 6 

Vuyks zorgen over de kloof tussen hoger- en lageropgeleiden zijn te-
recht. Zijn vraagtekens bij de bereikbaarheid van de elite van nu evenzo. 
Zijn link met identiteit en het zitten in een gesloten gemeenschap is 
sterk, maar niet vernieuwend. Daarbij is het naïef om te denken dat er 
buiten de klassieke sociaaldemocratische partijen niet de stem van de 
lageropgeleiden wordt gehoord en gepresenteerd is. De tijd is voorbij 
dat zij de belangenbehartigers zijn van de arbeidersklasse, in een poging 
die binnen een partij te verbinden aan de hogere klassen. Het opkomen 
voor gelijke kansen voor iedereen is iets dat niet puur aan de sociaal-
democratie is voorbehouden, immers deze staat naast gelijke kansen 
min of meer gelijke uitkomsten voor. Sociaal-liberalen leggen nadruk 
op gelijke kansen om individuen op gelijke basis te laten beginnen en 
accepteren het ook als de uitkomst is dat er verschillen in succes zijn 
in een meritocratie. Dit doet niet af aan Vuyks uitgebreide analyse over 
vervreemding van een lager- en hogeropgeleide gemeenschap als gevolg 
van opleidingsverschillen, maar de vertaalslag naar oplossingen vereist 
een andere invalshoek dan in het boek gepresenteerd. 1

Niels Back studeert Politicologie aan Universiteit Leiden en Scandinavië 
Studies aan de Universiteit van Amsterdam en was stagiair bij de Mr. Hans van 
Mierlostichting.

Neem voor een  
sociaal-liberale  
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‘Beloon prestatie en 
deel de welvaart’. 
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Stelling: 
In een democratische 

rechtstaat heeft de  
overheid zich niet te 

bemoeien met de moraal 
van haar burgers. Door 
mensen de les te lezen 

met campagnes zoals de 
Rotterdamse poster- 

campagne ‘In Nederland 
kies je je partner zelf’,  
die vrije partnerkeuze 
aan de orde stelt, stelt  
zij zich paternalistisch  

op en mengt zij zich  
te veel in het privéleven 

van haar burgers.
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Als D66 vraagt om een onderzoek 
naar #MeToo in de politiek hoor ik nie-
mand zeggen dat de overheid zich niet 
met de moraal van haar burgers moet 
bemoeien. De overheid bemoeit zich elke 
dag met de moraal. Ze zet zich in tegen 
discriminatie van homo’s, meer vrou-
wen in raden van bestuur en wat niet al. 
De overheid moet zich niet met moraal 
bemoeien als het gaat om de vraag wat 
mijn seksuele keuze is. Maar juist in 
een democratische rechtstaat heeft de 
overheid de plicht zich met moraal te 
bemoeien als het gaat om de moraal van 
een gemeenschap die mij mijn rechten 
ontzegt. 
 
De gedachte dat vrouwen geen recht op 
seksuele zelfbeschikking hebben, leidt 
tot vreselijk geweld tegen hen. Er is 
hierover een diepgaande discussie nodig, 
zowel binnen als met al deze gemeen-
schappen – niet alleen de islamitische 
gemeenschap. Maar die is moeilijk tot 
stand te brengen. Zo spraken recen-
telijk Hindoestaanse meisjes zich uit 
over de seksuele mishandeling binnen 
hun gemeenschap, gevolgd door een 
oorverdovend zwijgen van de overheid. 
De overheid is bang om voor racist 
uitgemaakt te worden. Altijd weer zit de 
overheid met de mannelijke machtheb-
bers uit de gemeenschappen aan tafel, 
die politiek correcte dingen zeggen en 
het tegenovergestelde doen. Vrouwen 
zijn maar mondjesmaat gesprekspartner 
van de overheid. Wees dan niet verbaasd 
dat vrouwen in deze gemeenschappen 
achter gaan lopen, niet alleen bij de Ne-
derlandse maatschappij, maar vaak ook 
bij de ontwikkelingen in de landen waar 

ze uit afkomstig zijn. De kosten voor 
individuen, maar ook voor de Nederland-
se maatschappij als geheel, zijn enorm. 
Daarom ben ik zo blij dat we nu met de 
gemeente Amsterdam een campagne 
kunnen opzetten om het recht op vrije 
partnerkeuze op de agenda te krijgen.
 
Paternalistisch? Ruim 40 jaar geleden 
bevochten vrouwen het recht op seksuele 
zelfbeschikking voor de toenmalige 
Nederlandse vrouwen. En nu hoor ik 
Nederlandse vrouwen zeggen dat het 
etnocentrisch of islamofoob is om in een 
campagne te zeggen dat vrije partner-
keuze een recht voor iedereen is. Beslis-
sen anderen voor mij – ik ben een trotse 
moslima – wanneer de islam (of welke 
andere gemeenschap dan ook) en ikzelf 
klaar zijn voor vrije partnerkeuze? Dat is 
pas paternalistisch.
 
We vinden het progressief om over 
geweld tegen vrouwen in de derde 
wereld te spreken, maar als Femmes for 
Freedom het geweld tegen vrouwen in 
Nederland aan de orde stelt, krijgen we 
naar ons hoofd dat we extreem-rechts 
steunen. Wat een hypocrisie. Steun de 
mannen en vrouwen in patriarchale ge-
meenschappen die willen emanciperen. 
Mensenrechten zijn voor iedereen. 1

Shirin Musa
directeur Femmes for Freedom

Tegen!
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Zoals Shirin Musa terecht stelt 
bemoeit de Nederlandse overheid zich 
iedere dag met de moraal van haar 
burgers. Ze stelt wetten op. Ze regelt 
voorzieningen om dingen makkelijker 
te maken (belastingaangifte) en andere 
zaken juist lastiger (fout parkeren). Via 
financiële prikkels worden initiatieven 
gestimuleerd (zonnepanelen) of gedrag 
ontmoedigd (alcoholaccijns). En de over-
heid communiceert met haar burgers 
over wat wel (‘donor worden, waar wacht 
je nog op’) en niet (‘zet een streep door 
discriminatie’) wenselijk is.

Kortom, de Nederlandse overheid 
heeft grote invloed op de keuzes die 
wij burgers maken. Soms zijn bepaalde 
vraagstukken echter nog niet klaar voor 
regulier beleid. Dit zijn complexe, ‘onge-
temde’ vraagstukken waar veel discussie 
over is (denk aan actieve levensbeëindi-
ging). Vraagstukken die gedomesticeerd 
(‘tam gemaakt’) moeten worden voordat 
er beleid gemaakt kan worden. Com-
municatie (het liefst in de vorm van een 
gesprek) is bij uitstek het middel van de 
overheid om met burgers hierover af te 
stemmen (en eventueel draagvlak voor 
concrete maatregelen te creëren). 

Er zijn ook simpele, één-dimensionele 
vraagstukken waar we als samenleving 
eensgezind over zijn (bijvoorbeeld 
het dragen van een autogordel). Er is 
weinig discussie over wat juist is en 
vrijwel iedereen accepteert de regels. 
(Paternalistische) campagnes gericht op 
gedomesticeerde vraagstukken roepen 
relatief weinig weerstand op. Het recht 
op seksuele zelfbeschikking is in theorie 

ook een gedomesticeerd vraagstuk waar 
we als samenleving vrij helder over zijn. 
Echter, de praktijk is helaas anders. Het 
cultuur-sensitieve vraagstuk is (verge-
lijkbaar met discriminatie en vaccinatie) 
minder één-dimensionaal en minder 
gedomesticeerd dan we zouden willen. 
Het is echter wel degelijk een recht 
voor iedereen, dus – zoals Shirin Musa 
terecht stelt – de overheid zal met maat-
regelen moeten komen om het alsnog 
voor iedereen gerealiseerd te krijgen. 
Daar zijn we het dus roerend over eens. 
Wélke maatregelen, daarin verschillen 
we sterk van mening. 

Normatieve, massamediale overheids-
campagnes werken goed wanneer ze 
benadrukken wat we eigenlijk met 
z’n allen al weten en willen. Dan is 
het ondersteunend aan beleid. Het 
werkt helaas averechts bij mensen die 
geharnast in hun mening zitten en geen 
enkele intentie hebben iets te willen 
veranderen. Hoe opzichtiger de commu-
nicatie van het eigen gelijk, hoe groter 
de weerstand. Wil een overheid effectief 
zijn in het overbruggen van verschillen, 
het ontmantelen van weerstand en het 
domesticeren van ongetemde vraagstuk-
ken, zal het op zoek moeten naar andere 
middelen dan eenzijdige, normatieve 
communicatie en moeten accepteren 
dat verandering veel aandacht, tijd en 
energie kost. 1

Reint Jan Renes 
lector crossmediale communicatie  
aan de Hogeschool Utrecht

Shirin Musa VS Reint Jan Renes

in reactie 
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Vrije partnerkeuze, best een nobel 
streven. Toch wringt de eenzijdige, mora-
listische aanpak. 
Het klinkt stoer: ‘In Nederland kies je 
je partner zelf’. Echter, er klopt weinig 
van. Genoeg ouders die liever niet willen 
dat hun witte zoon hand in hand loopt 
met een leuke moslimjongen. Ook zal 
er weinig enthousiasme zijn wanneer 
een meisje uit Rotterdam Zuid besluit te 
zoenen met een jongen uit 020.  

De Rotterdamse campagne past goed 
in de landelijke trend om weerbarstige 
samenlevingsvraagstukken simplistisch 
te duiden. ‘Zet een streep door discri-
minatie’. ‘Jongens moeten weer jongens 
zijn’. Tuurlijk joh. De neiging om nuances 
te reduceren tot snelle, eendimensionale 
soundbites is buitengewoon hardnekkig. 
Klare taal als antwoord op de groeiende 
behoefte aan stoere meningen. Dat vast-
staande opinies opmerkelijk onbuigzaam 
zijn en een normatieve campagne (‘wij 
doen het goed en jullie zijn fout’) weer-
stand creëert, tegenstellingen benadrukt 
en een goed gesprek bijna onmogelijk 
maakt, wordt gemakshalve genegeerd. 

Studies laten keer op keer zien dat men-
sen de neiging hebben hun eigen gelijk 
te omarmen en alles wat er tegenin gaat 
af te wijzen. Via paternalistische campag-
nes anderen overtuigen van hun ongelijk 
is in het geval van cultureel-sensitieve 
thema’s als discriminatie en partnerkeu-
ze dan ook weinig effectief. 

Om individuen mee te nemen in een ge-
zamenlijk verhaal is het noodzakelijk heel 
goed te luisteren. Wanneer mensen voe-

len dat ze niet serieus worden genomen 
groeit de weerstand. Wil je als overheid 
echt iets samen realiseren, negeer dan 
je eigen gelijk. Kijk met empathie naar 
de ander. Zie het als een gezin. Als we 
de hele tijd op een poster opschrijven 
hoe de andere gezinsleden het beter 
moet doen, krijg je een vervelende sfeer 
in huis. In plaats daarvan kun je beter 
zeggen: we wonen hier samen en jij bent 
net zo belangrijk als ik.  

Verandering is altijd kwetsbaar, daarom 
is het belangrijk dat mensen voelen dat 
ze gehoord worden. Geen simpele nor-
matieve ‘zo moet het’ campagnes. Neem 
de tijd om in gesprek te gaan. Luister 
met volle aandacht. Accepteer dat je niet 
alles (beter) weet. Sta open voor nieuwe 
inzichten en pas waar mogelijk je eigen 
mening en plannen aan. 
 
Het zou zo mooi kunnen zijn. Een 
constructieve dialoog over omgangsvor-
men en partnerkeuzes met als uitkomst 
het wederzijdse inzicht dat dingen veel 
ingewikkelder in elkaar zitten dan op het 
eerste gezicht lijkt.  

In Nederland kies je je partner zelf? 
Een streep door discriminatie? Jongens 
moeten weer jongens zijn? Was het maar 
zo simpel.  1

Reint Jan Renes 
lector crossmediale communicatie  
aan de Hogeschool Utrecht

Voor!

Sociaal-liberaal debat
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Als ik het zo bekijk is Reint Jan Renes het met 
me eens dat de overheid zich in een democrati-
sche rechtstaat best mag bemoeien met dit soort 
zaken, maar vraagt hij zich vooral af of het wel op 
de goede manier gebeurt. Op zijn opmerkingen 
daarover ga ik graag in. 

“De aanpak is eenzijdig en moralistisch”: ik denk 
dat de aanpak minder eenzijdig en moralistisch 
is dan Rein Jan Renes veronderstelt. Sommigen 
hebben de campagne weggezet als etnocentrisch 
en islamofoob zonder hem ooit goed te bekijken. 
De campagne is niet gericht op een specifieke 
gemeenschap, maar op alle patriarchale gemeen-
schappen waar de gemeenschap vindt dat ik het 
recht niet heb om over mijn eigen seksualiteit te 
beschikken. Op de foto’s in Rotterdam stonden 
dan ook personen van allerlei pluimage. Waar 
de gemeenschap ons het recht op eigen keuzes 
ontzegt, hebben de ouders er natuurlijk ook 
moeite mee dat we zelf keuzes maken. De ouders 
met witte zoon worden dus hopelijk ook aan-
gesproken door de campagne, maar ze zijn niet 
de eerste doelgroep, dat zijn de jongeren uit die 
gemeenschappen. Het voorbeeld van een meisje 
uit Rotterdam-Zuid en een jongen uit 020 is flauw: 
Reint Jan Renes weet heel goed dat het meisje uit  
Rotterdam-Zuid niet aan geweld blootstaat omdat 
ze dit doet. De vrouwen waarop de campagne zich 
richt wel. Dit soort bagatellisering van het gruwe-
lijke geweld tegen vrouwen en meisjes die hun 
eigen keuzes maken, maakt me verdrietig.

“Via paternalistische campagnes anderen overtuigen 
van hun ongelijk is in het geval van cultureel-sensitie-
ve thema’s als discriminatie en partnerkeuze dan ook 
weinig effectief.”
De campagne is bedacht door jongeren uit patriar-
chale gemeenschappen en is gericht op jongeren 
uit die gemeenschappen zelf. Hoezo “paterna-
listisch” en “anderen overtuigen van ongelijk”? 
Dat het college in Rotterdam de eerste was die 

iets in de campagne zag en dat het daar door 
een wethouder van Leefbaar Rotterdam getrok-
ken werd, doet daar niets aan af. Hoofddoel van 
de campagne is om jonge vrouwen en mannen 
uit die gemeenschappen die twijfelen of zij hun 
eigen keuzes kunnen maken een hart onder de 
riem steken: “het is normaal wat je wil; kom op 
voor je rechten”. Linksom of rechtsom, dat is een 
prima doel. Uiteindelijk hopen we natuurlijk ook 
dat dit leidt tot een discussie binnen de gemeen-
schappen, maar we begrijpen ook wel dat dat 
meer vergt dan een campagne. Daarnaast hoopten 
we met de campagne een discussie los te maken 
binnen overheid en politiek – dat is in ieder geval 
gelukt. 

We vinden dat overheid en politiek steeds te bang 
zijn om de machthebbers (de mannen) in de patri-
archale gemeenschappen tegen zich in het harnas 
te jagen; de overheid en politiek organiseren 
steeds maar goede gesprekken waar die mannen 
politiek correcte dingen mogen zeggen, waarna al-
les blijft zoals het is. Dat is niet langer acceptabel. 
De overheid en politiek moeten positie kiezen, en 
ons vrouwen duidelijk maken dat ze aan onze kant 
staan en onze rechten beschermen. 

Hoe effectief een dergelijke campagne is, hangt 
er helemaal van af wat er omheen georganiseerd 
wordt: gaan we de discussie op scholen en univer-
siteiten aan? Maken we die discussie onderdeel 
van lespakketten? Ik ga die discussie aan op oplei-
dingen die ik bezoek, en ik kan u vertellen dat het 
geen makkelijke discussie is. Maar de reactie van 
de jongeren die zich gesteund voelen, maakt het 
de moeite waard.

Tenslotte: met deze campagne is het probleem niet 
opgelost en de perfecte campagne bestaat niet. De 
sufragettes hebben jarenlang moeten strijden voor 
vrouwenkiesrecht. De minachting voor ongehuwde 
moeders binnen de Nederlandse gemeenschap 
tot diep in de jaren zestig was ook niet zomaar 
verdwenen. Maar uiteindelijk verandert het tij. Het 
kan lang duren, het kan kort duren, maar vrouwen 
en mannen uit patriarchale gemeenschappen zullen 
zelf over hun seksualiteit kunnen beschikken. Wij 
zullen zoenen wie we willen. 1

Shirin Musa
directeur Femmes for Freedom

in reactie 
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De eerste beelden van Godless tonen 
cowboys die een afgebrande spookstad vol lij-
ken aantreffen. Ze komen uit bij een ontspoor-
de trein, waarnaast een betraand meisje op 
haar knieën tussen de doden zit te zingen. Ze is 
de enige overlevende van een treinoverval die 
werd gepleegd door Frank Griffin (Jeff Daniels) 
en zijn bende. Bij die overval besluit Griffins 
aangenomen zoon Roy Goode (Jack O’Connell) 
zich tegen hem te keren en hem te verlaten. 
Het is het begin van Griffins wraakzuchtige 
moord- en plundertocht, die een rode draad zal 
vormen door de serie.

Godless speelt zich af rondom Creede, Colora-
do en La Belle, New Mexico in het jaar 1884. 
De belangrijkste setting is het stadje La Belle, 
dat vrijwel uitsluitend wordt bewoond door 
alleenstaande vrouwen. Sinds alle 83 mannen 
van het stadje omkwamen bij een brand in een 
mijn, houden de vrouwen het dorp draaiende. 
Ze doen dit samen met hun halfblinde sheriff 
McNue en zijn jonge ambitieuze hulp Whi-
tey Win. Het is een van de meest opvallende 
kenmerken aan deze hedendaagse western: de 
vrouwen lijken het in hun eentje uitstekend te 
kunnen redden. Ze zijn leidende hoofdfiguren: 
je kijkt meer vanuit de vrouwen dan naar hen. 

De serie Godless die afgelopen 
winter op Netflix verscheen,  
laat een frisse wind waaien  
door een klassiek westerngenre.  
Het toont een traditionele strijd 
tussen bendeleden en burgers, 
maar met een 21ste-eeuwse blik. 
Door Denise van Dalen

Paradijs  
van de  
sprinkhaan,  
hagedis  
en slang

Philip-Lorca  
DiCorcia, 1951  
‘East of Eden’
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Tegelijkertijd wordt deze emancipatie niet 
overdreven of geromantiseerd: de vrouwen 
zijn geen onoverwinnelijke helden die voor de 
lol op hun paarden springen om met anderen 
te vechten – en ze hebben ieder hun krachten 
en zwaktes. 

Illustrerend is de scène waarin de dames in 
het La Belle Hotel aan tafel onderhandelen met 
de mannen van steenkolenbedrijf Quicksil-
ver, die hun mijn willen exploiteren. “Ik kan 
binnen een maand 50 mannen hier krijgen om 
te werken, 100 mannen de maand erop en 150 
de maand daarna”, verkondigt de onderhande-
laar van Quicksilver. Alle vrouwen beginnen te 
glunderen bij het idee van zoveel mannen in 
hun eenzame dorp. “Jullie verlangen vast naar 
de geur van een man – een échte man. Wij ne-
men 90% van de winst en we nemen zorg voor 
100% van de kosten.” Daarmee dreigen vrou-
wen te worden afgezet, maar de beslissing is 
aan hen. De kijker denkt mee met hun gedach-
ten en voelt hun verlangens – ze worden meer 
dan bekeken: er wordt meegeleefd. Sommigen 
verzetten zich ferm: “We hebben ons zilver en 
daardoor hebben we nog steeds keuzes. We zijn 
alleen onze mannen kwijt. We zijn sterker dan 
u denkt.”

Godless is een prachtige serie om te zien, met 
interessant afgesneden beelden en weidse 
landschappen. De horizon hangt steevast laag, 
de camera schudt af en toe met een onstabiele 
cowboy of paardentred mee en soms lijkt het 
alsof je zelf een personage bent dat vanachter 
een hoofdfiguur meekijkt. De beelden doen 
denken aan een van de schilderachtige foto’s 
uit East of Eden van Philip-Lorca DiCorcia 
(1951), die vijf jaar geleden in museum de Pont 
werden getoond. 

Daarop is bij Sylmar, California (2008) een cow-
boy te zien die op zijn paard richting de oever 
van een rivier rijdt. Op de achtergrond strekt 
een majestueus landschap zich voor hem uit, 
met kale bergtoppen die nog net door de zon 
worden beschenen. DiCorcia’s foto’s roepen as-
sociaties op met werk van negentiende-eeuwse 
romantici als Caspar David Friedrich, die de 
natuur gebruikten om een boodschap over te 
dragen. De eenzame man in Sylmar die uitkijkt 
over de weg die voor hem ligt, staat dan waar-
schijnlijk voor een nog te maken levensreis, 
het afgebrande landschap met kale takken op 
een naderende dood. Waar het beeld op het 
eerste oog romantisch scheen, blijkt een catas-
trofe te worden getoond. 

East of Eden vertelt over goed en kwaad: het 
toont de harde wereld na de Zondeval, waar het 
land dor en onvruchtbaar is. Volgens DiCor-
cia uit East of Eden een enorme existentiële 
leegte en komt deze voort uit de neergaande 
economische spiraal waarin de Verenigde 
Staten sinds het Bush-tijdperk verzeild raakten 
– “Alles stortte in elkaar, ik had het gevoel dat 
Amerika haar onschuld verloor.” Godless lijkt 
dezelfde sfeer te ademen: de verdorde wereld 
na het paradijs, waar goed de strijd aan moet 
gaan met het kwaad. Het lijkt alsof het westen 
tien jaar na DiCorcia’s Sylmar nog steeds moet 
wennen aan deze nieuwe wereld.

Maar Godless lijkt er niet van uit te gaan dat 
Amerika ooit onschuldig is geweest. Grif-
fin verwoordt het emotioneel in de tweede 
aflevering: “God? Welke God? U weet niet waar 
u bent. Dit is het paradijs van de sprinkhaan, 
de hagedis en de slang. Het is het land van 
het mes en het geweer. Het is goddeloos land. 
En hoe eerder jullie je ondergang accepteren, 
hoe langer jullie leven.” In het onvruchtbare, 
arme westen worden ruzies uitgevochten met 
geweren, zoeken kansarmen en wezen hun 
toevlucht bij bendes en zijn onbewapende 
mannen en vrouwen een makkelijke prooi 
voor dieven en geweldplegers. Gelukkig maar 
dat de dames van La Belle prima in staat zijn 
om de naderende strijd met Griffin aan te gaan.

Denise van Dalen is redacteur van idee

Godless 
miniserie met Michelle Dockery 
(Downton Abbey), Jack O’Connell  
en Jeff Daniels (7 afleveringen)  
is te zien op Netflix.

Philip-Lorca  
DiCorcia, 1951  
‘East of Eden’
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Waarschuwingen van  
een radicaal-democraat

Ik heb Hans van Mierlo nooit ontmoet. 
Toch heb ik het idee dat ik hem een beetje 
ken, zoals dat vaak gaat met bekende per-
sonen: die zijn een beetje ‘van iedereen’. 
Zo ook Van Mierlo. Deze maand is het acht 
jaar geleden dat hij overleed. Een uitnodi-
ging om wat dieper te graven en de vraag 
te stellen: wat zou Van Mierlo ons nu te 
zeggen hebben?

Van Mierlo’s stelling was dat de democra-
tieën in Europa aan het eind van hun Latijn 
zijn gekomen. Lange tijd lag de macht bij 
de absolute vorsten. Die kregen hun legi-
timatie van God. In de negentiende eeuw 
‘daalde de macht af’, aldus Van Mierlo. Zo 
gebeurde het in heel Europa. Thorbecke 
bracht hem met zijn Grondwet naar het 
Nederlandse volk. Maar in dat parlemen-
taire stelsel raakte de macht vervolgens 
zoek. Ze trok zich terug in politieke partij-
en, de ambtenarij, het maatschappelijke 
middenveld en Europese instellingen. 
Macht werd, kortom, iets van beroepspoli-
tici en deskundigen.

Van Mierlo zag de democratie in zijn tijd 
verworden tot een systeem zonder prece-
dent in de geschiedenis: een ‘volgelopen 
ruimte’, met aan de ene kant machthebbers 
met politiek als dagelijkse bezigheid, en 
aan andere kant burgers op grote afstand 
daarvan. Politiek als binnenwereld dus. Die 
binnenwereld kun je in theorie betreden. 
Dan wordt je actief lid van een partij, waar-
van het ledental overal in Europa daalt. Of 
je wordt ambtenaar of bestuurder. Maar in 
de praktijk keren de burgers zich als bui-
tenstaanders langzaam af van dat systeem.

Die analyse klinkt anno 2018 opvallend 
eigentijds. Ze gaat op voor vrijwel alle 
Westerse democratieën, maar zeker voor 
Nederland waar de democratie van ouds-
her zo is ingericht dat burgers nauwelijks 
in staat zijn door te dringen tot de binnen-
wereld van de macht. Exemplarisch is dat 
het bestuur in Nederland uit zo’n 30.000 
vooral hogeropgeleiden wordt geworven  
– zo blijkt uit onderzoek van Vrij Neder-
land. Dat heeft kwalijke gevolgen voor de 
politieke cultuur. Waar macht is voorbe-
houden aan een kleine groep, is de demo-
cratische legitimiteit van besluitvorming 
het eerste slachtoffer. Bovendien vergroot 
dit systeem een tweedeling in opleidings-
niveau. Hogeropgeleiden vinden hun weg 
naar de politiek, terwijl lager- en middel-
baaropgeleiden achterblijven. Zij geven 
hun stem aan partijen die zich afzetten 
tegen de bestaande macht. Het ‘verschijn-
sel Pim Fortuyn’ aldus Van Mierlo.

Die ontwikkeling neemt toe als de demo-
cratie niet verandert en machthebbers 
de ‘ophaalbrug’ niet te laten zakken. Dan 
ontstaat er ruimte voor zelfverklaarde 
woordvoerders van de ‘buitenwereld’, zoals 
Wilders en Baudet, die slechts dwepen met 
vernieuwing ten behoeve van hun eigen 
nationalistische agenda.

Uit de analyse van Van Mierlo volgt de 
noodzaak voor vernieuwing van de demo-
cratie. Een meer directe democratie met 
persoonlijker banden tussen burgers en 
machthebbers. Want een democratie die 
zichzelf niet vernieuwt, brengt vroeg of 
laat zichzelf om zeep. Die waarschuwing 
van een radicaal-democraat klinkt actueler 
dan ooit. 1

Daniël Boomsma

idee april 2018 Column
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team van vrijwillige redacteuren, 
onder leiding van de hoofdredac-
teur. Zij schrijven artikelen, doen in-
terviews en zoeken externe auteurs 
voor bijdragen over het thema van 
elk nummer. Tijdsbesteding: enkele 
uren per week. Heb je een scherpe 
pen en wil je bijdragen aan het 
sociaal-liberalisme? Mail een korte 
motivatie en CV naar idee@d66.nl

leden redactieraad 

idee komt tot stand onder verant-
woordelijkheid van een redactie-
raad. De raad geeft richting,  
houdt toezicht en doet dienst als 
klankbord voor de hoofdredacteur. 
Ook zijn leden van de redactieraad 
ambassadeurs voor idee binnen 
en buiten D66. Heb je een breed 
netwerk, ruime ervaring in de 
academische, publieke of private 
sector en inzicht in maatschappe-
lijke stromingen? Mail een korte 
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woord vooraf

Beste idee lezer,

Dit nummer is een nummer van afscheid 
nemen en van welkom heten. Onze 
hoofdredacteur Tonko van Leeuwen is 
binnen D66 de trekker geworden voor het 
project “Democratische Vernieuwing”. 
U zult begrijpen dat een project dat zo 
belangrijk is voor de toekomst en iden-
titeit van D66 zijn volle aandacht vereist 
en dit zich dus niet laat verenigen met 
het hoofdredacteurschap van idee. Graag 
bedank ik Tonko in naam van de redac-
tieraad en van de mr. Hans van Mierlo 
Stichting voor de mooie en inspirerende 
nummers die onder zijn leiding zijn ont-
staan en ook voor de vernieuwde vormge-
ving, waardoor idee nu ook goed mobiel 
leesbaar is. Ook ik zelf neem na 5 jaren 
afscheid van mijn rol als voorzitter van 
de redactieraad. Ik heb deze rol altijd met 
veel vreugde vervult, maar omdat ik sinds 
kort ook de voorzitter van de Permanente 
Programma Commissie ben wil ik niet 
teveel D66-rollen in één persoon combi-
neren. Ik dank alle trouwe lezers hartelijk 
voor jullie interesse en feedback! Gelukkig 
hebben we zeer goede opvolgers kunnen 
vinden: Mark van Ostaijen is de nieuwe 
voorzitter van de redactieraad. Mark is 
als enige tijd lid van de redactieraad en 
heeft al vele vernieuwende ideeën aan-
gedragen. Voor de rol van hoofdredacteur 
zijn we trots Joost Röselaers aan u voor 
te kunnen stellen. Joost heeft Ethiek en 
Godgeleerdheid gestudeerd in Leiden en 
is sinds 2006 werkzaam als remonstrants 
predikant, waarbij hij onder andere gedu-
rende zijn tijd bij de Nederlandse Kerk in 
London met de Nederlandse City Lunches 
voor spraakmakend debat heeft gezorgd.  
Joost is al lang actief D66 lid en publiceert 
regelmatig in landelijke dagbladen. Ik 
weet zeker dat Mark en Joost idee een vol-
gende groei-impuls zullen geven en idee  

meer dan ooit als platform voor sociaal- 
liberaal debat op de kaart zullen zetten en 
ik wens beide veel succes!

In dit laatste nummer van de oude ploeg 
buigt idee zich over de aankomende Om-
gevingswet en de vele aspecten die daarbij 
komen kijken. Naast een grondige uiteen-
zetting van alle kansen, uitdagingen of 
verbeterpunten van de wet, is er ook oog 
voor de sociaal-liberale dilemma’s die deze 
wet met zich mee brengt. Hoe gaan wij 
om met onze publieke ruimte, wie heeft 
er iets over te zeggen, oefent er invloed 
op uit, voelt zich verantwoordelijk? De 
roep om meer participatie en zeggenschap 
over de eigen leefomgeving is bij uitstek 
sociaal-liberaal, maar brengt zijn eigen 
uitdagingen met zich mee. Dit nummer 
van idee zet er een aantal op een rijtje. 

Een speciaal dankwoord voor Bart Vink, 
Aart Karssen en de overige leden van de 
thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit, die 
hun expertise en vrije tijd hebben ingezet 
om een grote bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van dit nummer. Aan de 
hand van hun bijdragen kan elke soci-
aal-liberaal geïnformeerd de intreding 
van de wet tegemoet zien; bewust van de 
uitdagingen geschetst door onder andere 
Floor Milikowski en Gert Jan Geling; het 
vizier op scherp qua nodige verbetering 
zoals uiteengezet door Eelco de Groot en 
Mariëtta Buitenhuis.

Een idee waard, een concreet  
thema uitgediept en belicht  
van alle kanten. 

Ik wens u veel leesplezier.

Annet Aris 
voorzitter redactieraad  
idee
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Het plein als  
hart van de  
samenleving
De bewuste of toevallige ontmoetingen  
die plaatsvinden in de publieke ruimte  
zijn van levensbelang voor de democratie.  
Hoe kunnen de digitale en fysieke wereld 
elkaar versterken wat betreft dit soort  
ontmoetingen en hoe kunnen we een  
vitale publieke ruimte in stand houden? 

Door Floor Milikowski
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      werd anderhalf jaar geleden een 
voormalig fabriekspand gesloopt. Het bijna honderd jaar oude pand was 
een van de vele voormalige bedrijfspanden in de smalle, karakteristieke 
straten tussen de Kinkerstraat en de De Clerqstraat. Omwonenden hoor-
den twee jaar geleden bij toeval dat de oude metaalfabriek zou worden 
gesloopt en zou worden vervangen door een appartementencomplex. Zij 
vroegen de stukken op die door de ontwikkelaar, een dubieuze vastgoed-
ontwikkelaar uit Amsterdam, waren ingediend voor de aanvraag van de 
sloopvergunning en de bouwvergunning. Al snel kwamen de bewoners 
tot de conclusie dat er van alles aan schortte. Bij de aanvraag voor sloop-
vergunning was door de ontwikkelaar op verschillende punten verkeerde 
informatie verstrekt en het ontwerp voor het nieuwe appartementen-
complex paste niet in het bestemmingsplan en zou grote gevolgen heb-
ben voor de woonkwaliteit van de buren. 

De bewoners meldden zich met hun zorgen bij stadsdeel West. Eerst bij 
de betrokken ambtenaren, later ook bij de raadsleden en bestuurders van 
het stadsdeel. Nergens vonden ze gehoor. Door verschillende bewoners 
werden zienswijzen ingediend met de reële zorgen over de gevolgen die 
zowel de sloop als de nieuwbouw zou hebben voor omliggende wonin-
gen: de kans op scheuren en verzakkingen en het ontnemen van licht. 
Ondertussen werd de bewoners van verschillende kanten duidelijk 
gemaakt dat hun inspanningen niet werden gewaardeerd. Ambtenaren 
maakten direct en indirect duidelijk aan de kant van de ontwikkelaar te 
staan, de ontwikkelaar zelf meldde zich regelmatig aan de deur of zelfs 
op het schoolplein van de kinderen van een van de bewoners. 

Naarmate het proces vorderde, werd duidelijk dat er ondanks de formele 
bezwaren niets met de zorgen van de bewoners werd gedaan. Uit eigen 
onderzoek van de bewoners, bleek vervolgens dat er door ambtenaren 
was gesjoemeld met het dossier, waardoor belangrijke zienswijzen on-
geldig waren verklaard: er was een datum vervalst en een handtekening 
uitgevlakt. De bewoners klopten aan bij de wethouder en de gemeente-
raad. Hoewel ze gehoor vonden bij enkele kritische raadsleden, ver-
klaarde de wethouder niets te kunnen doen. Een feitelijke onjuistheid, 
aangezien de wethouder weldegelijk bij machte was het vergunning in te 
trekken of te heroverwegen. 

In de Wenslauerstraat  
in de Amsterdamse  
Bellamybuurt
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De bewoners zochten contact met de media, stapten naar de rechter en 
schakelden de ombudsman in. Er verschenen kritische artikelen in De 
Groene Amsterdammer, De Telegraaf, NRC Handelsblad en Het Parool, 
maar het leidde niet tot een reactie van de gemeente. Ook een tussen-
tijdse uitspraak van de rechter die de handelswijze van de gemeente in 
twijfel trok, leidde niet tot concrete actie. Na de definitieve uitspraak van 
de rechter, die stelde dat het bouwvergunning onterecht was verleend, 
liet de gemeente weten het beroep van de ontwikkelaar bij de Raad van 
State af te wachten. Er volgde een vernietigend rapport van de ombuds-
man, die stelde dat de gemeente ernstig had gefaald en uiteindelijk een 
uitspraak van de Raad van State, die stelde dat het voorgenomen apparte-
mentencomplex een aanvaardbaar woon-en leefklimaat zou schaden.  
De vergunning was onterecht verleend, het appartementencomplex mag 
in de voorgestelde vorm niet worden gebouwd. 

Eén van de bewoners, Anneke Veenhoff, vertelde me vorige zomer: ‘Ik 
had altijd heel veel vertrouwen in de overheid. Ik dacht dat mensen die 
voor de gemeente werken zich gewoon aan de regels hielden. Dat er 
zoiets is als de gemeenschappelijke goede zaak, waar iedereen zijn best 
voor doet. Maar dat vertrouwen ben ik verloren.’ 

Ze was geschrokken van de weerstand van de gemeente om te luisteren 
naar de bewoners en de onwil om samen te zoeken naar oplossingen. 
Deze houding eiste veel van de bewoners. ‘Het heeft ons inmiddels dui-
zenden uren gekost. Als je die tijd niet hebt, ben je kansloos.’ Ook waren 
er financiële kosten van de advocaten die het gezelschap bijstonden in 
het slepende conflict. Duizenden euro’s, die een aantal bewoners samen 
moesten ophoesten. ‘Maar je moet dat geld wel hebben,’ zei Veenhoff. 
Zonder juridische expertise is het bijna onmogelijk om de juiste weg te 
vinden in het woud van regels, adviezen, rapportages en vergunningen.

Met als resultaat dat de gemeente er bij veel vergelijkbare zaken in slaagt 
zijn zin door te duwen, ondanks schending van de regels of richtlijnen. 
Het feit dat het aantal conflicten in de stad tussen bewoners en gemeen-
te in zake bouwprojecten snel toeneemt, is reden voor zorgen. Het on-
derlinge vertrouwen neemt af, er is steeds meer sprake van wantrouwen 
over de intenties en de belangen van de gemeente. Er is weinig transpa-
rantie en mede door het verdwijnen van de stadsdeelraden oude stijl, is 
er steeds minder onderling begrip en direct contact. 

Het zegt veel over de betrokkenheid van Veenhoff en over haar vertrou-
wen in de overheid en het openbaar bestuur dat zij zich verkiesbaar heeft 
gesteld voor de stadsdeelcommissie, waarin ze inmiddels ook zitting 
heeft. In plaats van mopperend aan de zijlijn te staan, hoopt ze van 
binnenuit iets te kunnen veranderen. Hoewel Veenhoff het doet via een 
gevestigde landelijke partij, GroenLinks, is haar drijfveer identiek aan 
veel raadsleden en kiezers van lokale partijen: ze zijn oprecht betrokken, 
maar voelen zich niet serieus genomen door de politiek en de overheid 
en kiezen daarom hun eigen weg. Zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld 
de initiatiefnemers van de verschillende referenda. 

Ik had altijd heel 
veel vertrouwen 
in de overheid. 
Ik dacht dat 
mensen die voor 
de gemeente 
werken zich 
gewoon aan de 
regels hielden. 
Dat er zoiets is 
als de gemeen-
schappelijke 
goede zaak, 
waar iedereen 
zijn best voor 
doet. Maar dat 
vertrouwen ben 
ik verloren.

Anneke Veenhoff 
Bewoner Bellamybuurt 
Amsterdam
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Het internet in het algemeen en de opkomst van sociale media in het 
bijzonder, leidt in vergelijking tot het einde van de vorige eeuw tot een 
hoog kennisniveau onder burgers. Bovendien is het opleidingsniveau 
van de Nederlandse bevolking veel hoger dan honderd jaar geleden. Men 
weet heel goed wat er speelt, heeft toegang tot veel informatie, kan snel 
contact leggen met medestanders om vervolgens nog meer kennis uit te 
wisselen. Deze ontwikkeling dwingt de overheid tot transparantie en een 
open en coöperatieve houding. Aan het begin van deze eeuw werd deze 
nieuwe verhouding tussen politiek en overheid enerzijds en burgers an-
derzijds gezien als een bijzondere kans voor democratische vernieuwing. 
In 2001 schreef de Amerikaanse ondernemer en topadviseur Dick Morris 
zijn beroemde werk Direct Democracy and the Internet: ‘Het internet biedt 
een dusdanig uitgesproken mogelijkheid voor rechtstreekse democratie 
dat het niet alleen ons politieke systeem kan transformeren, maar onze 
gehele manier van besturen.’

Maar inmiddels is duidelijk dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt. Voor-
alsnog leidt de toenemende gelijkwaardigheid juist tot onderling wan-
trouwen. De overheid voelt zich bedreigt door de mondige en kritische 
burger, terwijl de burger zich steeds vaker belazerd voelt door een gebrek 
aan transparantie bij de overheid, halve waarheden en onduidelijke 
belangen, die beter zichtbaar zijn en meer worden belicht dan ooit. Ruim 
een jaar geleden reflecteerde de Australische links-activistische schrijver 
Jeff Sparrow in The Guardian op het artikel van Dick Morris. Hierin stelde 
hij zich de vraag wat er was overgebleven van de hoopgevende ideeën 
van zestien jaar eerder. ‘Kan de democratie de Vierde Industriële Revo-
lutie overleven? En zou dat moeten?’ luidde de veelzeggende en weinig 
optimistische kop. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in 
2016, verschenen in internationale media verschillende artikelen waarin 
werd opgeroepen om stemrecht en het uitoefenen van invloed op het 
beleid juist minder toegankelijk te maken.

Niet voor niets schreef oprichter Klaus Schwab van het World Econo-
mic Forum in het artikel De Vierde Industriële Revolutie: Wat het betekent 
en hoe te reageren dat hij publiceerde in Foreign Affairs dat de huidige 
technologische revolutie enerzijds een ongekende belofte met zich 
meebrengt, maar anderzijds een ongekend potentieel gevaar. Ook op het 
gebied van democratie: waar vijftien jaar geleden de stellige overtuiging 
bestond dat internet zou leiden tot een nieuw hoogtepunt in de demo-
cratische geschiedenis, zijn het juist de autoritaire leiders die de harten 
van het volk stelen, aldus Schwab. De vraag is hoe we alsnog aankomen 
bij de democratische vernieuwing, die nodig is om tot een nieuw even-
wicht te komen tussen burger en overheid. 

Van oudsher heeft de openbare ruimte een belangrijke rol bij het func-
tioneren van de democratie. Op de agora, het plein, speelde zich in de 
Griekse oudheid het sociale, publieke en politieke leven af. Een zelfde 
centrale functie had het Forum Romanum, waar handel werd gedre-
ven, recht werd gesproken en waar de senaat bijeen kwam. Het waren 
centrale ontmoetingsplaatsen, waar alle geledingen van de bevolking en 

Het internet  
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het bestuur samen kwamen. Hier werd kennis gedeeld, werden ideeën 
uitgewisseld en gedachten gevormd. De agora’s en fora vormden het hart 
van de Griekse en de Romeinse samenleving. 

Het belang van bewuste en toevallige ontmoetingen en uitwisselingen 
is nog altijd van groot belang voor het welzijn van de samenleving en 
het functioneren van de democratie. In een ideale situatie is een plein, 
of de openbare ruimte meer in het algemeen, de plek waar verschillen-
de groepen en ideeën samenkomen en samensmelten tot een geheel 
of tot een consensus komen over de wijze van samenleven met elkaar. 
Internetpioniers zagen de nieuwe digitale wereld als een oneindige en 
onbegrensde openbare ruimte, waarin iedereen vrij was om te gaan en te 
staan waar hij wilde, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe werelden 
te verkennen. Vanuit deze gedachte bestond de hoop dat het internet zou 
leiden tot verdere integratie van culturen en meer wederzijds begrip. Het 
zou het nieuwe hart zijn van een mondiale samenleving. 

Maar het tegenovergestelde gebeurde. De opkomst van de digitale 
wereld, heeft juist geleid tot nichevorming en polarisatie. Juist in een 
onbegrensde openbare ruimte met oneindige mogelijkheden, blijken 
mensen hun eigen soort op te zoeken en de ander uit de weg te gaan. Bo-
vendien maakt online contact het beter dan ooit mogelijk om ook in de 
fysieke openbare ruimte gerichte bewegingen te maken om soortgeno-
ten te ontmoeten en andere groepen te vermijden. Een proces dat wordt 
versterkt door individualisering, ruimtelijke segregatie binnen steden 
en de (semi)-privatisering van de openbare ruimte. Het maakt het belang 
van nadenken over de openbare ruimte alleen maar groter. Hoe kan 
een plein, straat, binnentuin of park ontmoetingen stimuleren? Welke 
functies en vormen zijn nodig om verschillende groepen te verleiden om 
naar dezelfde plek te komen? Op welke manier kunnen de online wereld 
en de fysieke wereld elkaar hierin versterken. 

In de Nederlandse traditie van stedenbouw en ruimtelijke ordening, is 
altijd veel aandacht geweest voor het belang van de openbare ruimte. 
Onder invloed van het neoliberale discours en de opkomende macht van 
de markt, is deze traditie in de afgelopen decennia onder druk komen te 
staan. Bij nieuwbouw en de herinrichting van bestaande gebieden, wordt 
vooral gekeken naar bouwvolumes en winstmarges. Aan de openba-
re ruimte valt in de exploitatie niets te verdienen. Maar op de langere 
termijn, is deze cruciaal voor de leefbaarheid van een gebied en voor het 
welzijn van de samenleving. 1

De opkomst  
van de digitale 
wereld, heeft 
juist geleid tot 
nichevorming 
en polarisatie. 
Juist in een  
onbegrensde 
openbare  
ruimte met  
oneindige  
mogelijkheden, 
blijken mensen 
hun eigen soort 
op te zoeken  
en de ander uit 
de weg te gaan

Floor Milikowski is 
onderzoeksjournalist 
voor o.a. De Groene 
Amsterdammer en 
auteur van het in  
2018 verschenen boek  
‘Van wie is de stad’.

Dit artikel is een aan-
gepaste versie van het 
essay ‘Betrokken burgers 
vragen om een betrokken 
overheid,’ in opdracht 
van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 
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Verschillende activiteiten in de fysieke leefomgeving 
kunnen leiden tot vraagstukken over de verdeling 
van schaarste in de publieke ruimte. Kwaliteitsver-
betering voor de één, zoals een woninguitbreiding of 
een openlucht festival, betekent niet altijd een verbe-
tering voor de ander. Wie stil wil staan bij dergelijke 
vraagstukken komt vanzelf ook uit bij de Omge-
vingswet. Deze wet, die in 2021 in werking treedt, 
beoogt een andere benadering, met meer oog voor 
de samenhang van de verschillende aspecten van de 
leefomgeving. En dat vraagt om echt anders denken 
en werken.
Door Nicole Fikke

Met de Omgevingswet is er voor het eerst één wet voor de hele leefomgeving
Een wet die gaat over het kappen van een boom, de versterking van een 
dijk, het beschermen van een rijksmonument, de natuur en het milieu, 
de bouw van een nieuwe woonwijk, of over de aanleg van een provinci-
ale weg. Een ingrijpende wetswijziging, omdat het gaat om 26 wetten en 
60 algemene maatregelen van bestuur (amvb´s) die opgaan in één wet en 
4 amvb´s. Maar ook ingrijpend, omdat de uitvoering van de wet om een 
andere manier van denken en werken vraagt. De herziening is om een 
aantal redenen onvermijdelijk. Allereerst is het huidige omgevingsrecht 
versnipperd over tientallen aparte wetten voor natuur, geluid, bodem, 
bouwen, infrastructuur, mijnbouw, milieu, monumentenzorg, natuur, 
ruimtelijke ordening en waterbeheer. Die huidige versnippering zorgt 
voor complexe en tegenstrijdige regels met eigen begrippen en proce-
dures. Hierdoor is het voor initiatiefnemers moeilijk te achterhalen wat 
nog wel of niet is toegestaan. Een tweede reden voor de herziening is dat 

De Omgevingswet, 
anders denken  
en werkenEén wet  
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de huidige regels onvoldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op 
snelle veranderingen in de samenleving. Bijvoorbeeld nieuwe technische 
ontwikkelingen en nieuwe opgaves zoals de energietransitie. Maar ook 
om ruimte te bieden voor lokale verschillen. Een gebied met demografi-
sche krimp heeft andere problemen dan een gebied met demografische 
groei. Tot slot leiden sectorale regels in de beleidsvorming nog teveel tot 
het ‘’afvinken’’ van deelbelangen in plaats van focus op de samenhang 
van de belangen in de leefomgeving. Plannen worden vaak vanuit één 
specifiek probleem bedacht, waarbij andere belangen pas (te) laat aan de 
orde komen. In de omgevingsvisies van gemeenten, provincies en het 
Rijk wordt de visievorming op verschillende terreinen zoals ruimtelijke 
ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed niet alleen samengevoegd, 
maar ook met elkaar verbonden.

Kortom, om klaar te zijn voor de problemen van nu en in de toekomst, 
zoals aanpassing aan klimaatverandering, woningbouw, energietransi-
tie, leegstaande winkels, krimp of groei van de bevolking en economi-
sche ontwikkeling, is regelgeving vereist die samenhang benadrukt en 
snel en flexibel kan inspelen op de initiatieven van burgers en bedrijven 
in de leefomgeving. Met participatie, goede rechtsbescherming en oog 
voor de kwaliteit van onze leefomgeving. 

Om dat te bereiken heeft de Omgevingswet een aantal verbeterdoelen
Allereerst is het doel dat regels vindbaar en begrijpelijk zijn en meer aan-
sluiten bij het perspectief van de gebruiker. Voor de Rijksregels houdt dat 
in dat 26 wetten en 60 amvb´s afgestemd opgaan in één Omgevingswet en 
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vier amvb´s. Voor gemeenten betekent het bijvoorbeeld dat straks iedere 
gemeente één omgevingsplan heeft waarin alle gemeentelijke regels over 
de leefomgeving staan. Nu zijn deze regels vaak nog verspreid over meer-
dere bestemmingsplannen en aparte verordeningen. De Omgevingswet 
moet er verder voor zorgen dat bij ontwikkelingen in de leefomgeving 
alle relevante belangen in samenhang en van het begin worden beke-
ken en afgewogen. In het dichtbebouwde Nederland hangen opgaven 
rond economische ontwikkeling, woningbouw, energievoorziening, 
bereikbaarheid en landbouw steeds meer samen. Die samenhangende 
benadering biedt ook meer kans om tot nieuwe of slimme combinaties te 
komen. Denk aan een waterkering waarbij ook is gedacht aan versterking 
van natuur en energieopwekking. Regelgeving moet ten derde ruimte 
bieden voor de maatschappelijke dynamiek en creativiteit van de samen-
leving. Met meer bestuurlijke afweegruimte, zodat lokale overheden de 
keuzes kunnen maken die passen bij de lokale situaties. Bijvoorbeeld 
over de hoeveelheid geluidhinder op lokaal niveau. Een natuurgebied in 
Drenthe vraagt om andere regels dan het levendige centrum van de stad. 
Regels die vooral locatieonafhankelijk zijn blijft het Rijk wel zelf stellen. 
Bijvoorbeeld technische regels voor bouwwerken. Als die overal in Neder-
land hetzelfde zijn beperken landelijke regels de kosten van het bouwen 
en zorgt het voor een gelijk speelveld. Tot slot moet besluitvorming over 
projecten slagvaardig zijn. Participatie is daarbij een belangrijke pijler. 
Niet alleen om daarmee het draagvlak voor besluiten te vergroten, maar 
ook om ruimte te maken voor inbreng en creatieve oplossingen vanuit de 
samenleving. Een voorbeeld is de besluitvorming over projecten die flink 
kunnen ingrijpen in de leefomgeving, zoals de aanleg van een weg, een 
windmolenpark, een natuurgebied of de verhoging van een dijk. Daarbij 
worden burgers en organisaties vroegtijdig betrokken en ook uitgenodigd 
om zelf alternatieven aan te dragen. 

Totstandkoming
In 2016 heeft het parlement met brede steun ingestemd met de Omge-
vingswet. Deze zomer worden de vier amvb´s gepubliceerd. Eén van deze 
amvb´s is het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’. Dat bevat onder meer 
milieuregels van het Rijk waaraan burgers, overheden en bedrijven zich 
moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren. En het ‘Besluit 
bouwwerken leefomgeving’ met regels over onder meer de veiligheid, ge-
zondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken; regels die 
nu staan in het Bouwbesluit. Op dit moment wordt gewerkt aan andere 
regels die nodig zijn voor de stelselherziening zoals invoeringsregels, de 
omgevingsregeling en regels over bodembescherming, natuur, geluid 
en grondeigendom. En aan de regels voor de werking van het digitaal 
stelsel. Dit digitaal stelsel is nodig om te kunnen zien welke regels er gel-
den of om vergunningen aan te vragen of meldingen te kunnen doen. Er 
wordt nu gewerkt aan het stapsgewijs ontwikkelen van dit digitaal stel-
sel. Al deze regels komen op het moment van inwerkingtreding samen in 
één wet en vier amvb’s. Dit alles komt tot stand in een open proces met 
grote betrokkenheid van gemeenten, provincies, waterschappen, mili-
euorganisaties, bedrijfsleven, wetenschappers, en andere partijen. In de 
geest van de Omgevingswet.
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Vorig jaar is daarbij besloten om, gelet op de omvang van de hele tot-
standkomingsoperatie, de planning anders in te richten en het stelsel 
op 1 januari 2021 in werking te laten treden. De implementatie van het 
nieuwe stelsel is al in volle gang. Er zal overgangsrecht zijn en dus ruim-
te voor de overheden om te gaan werken met nieuwe instrumenten en 
over te gaan op een andere werkwijze. Deze totale transitie moet in 2029 
zijn afgerond. Dat er behoefte is aan de stelselherziening blijkt uit het 
feit dat er vooruitlopend op de inwerkingtreding nu al op 150 plekken 
wordt gewerkt aan de voorloper van het omgevingsplan, alle provincies 
en bijna alle gemeenten nu al omgevingsvisies opstellen samen met de 
samenleving en heel innovatieve vormen van participatie hun intrede 
doen. Het interbestuurlijke programma ‘Aan de slag met de Omgevings-
wet’ ondersteunt deze initiatieven en zorgt ervoor dat opgedane kennis 
breed kan worden gedeeld. Op de website van dit programma staan veel 
voorbeelden (www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)

Andere manier van werken
Wetgeving alleen leidt natuurlijk niet tot het oplossen van problemen, 
maar kan daar wel bij helpen door middel van heldere, inzichtelijke 
regels, duidelijkheid over de ruimte voor flexibiliteit en procedures die 
uitnodigen tot samenwerking. Daarom vraagt de stelselherziening ook 
om een andere manier van werken, denken en organiseren. Van burgers 
en bedrijven door initiatief te nemen en door (mede) verantwoordelijk-
heid te nemen als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. Van 
overheden door met elkaar samen te werken, open te staan voor initia-
tieven, door burgers en belanghebbenden te betrekken en door te kijken 
of hun eigen organisatie is ingericht op deze veranderingen. Minder 
regels en meer ruimte vraagt vooral ook om vertrouwen. Vertrouwen 
in elkaar. Een voorbeeld daarvan is de bestuurlijke afweegruimte voor 
lokale overheden. Aan de ene kant is er een breed besef dat afwegings-
ruimte echt nodig is om de landelijke regels beter af te kunnen stemmen 
op de lokale situatie. Tegelijkertijd betekent het ook dat afwegingsruimte 
kan leiden tot minder ruimte voor het eigen belang. De een is bevreesd 
voor mogelijk zwaardere milieuregels door gemeenten. Anderen vrezen 
juist het omgekeerde. De Omgevingswet geeft lokale overheden, binnen 
spelregels, bewust ruimte en vertrouwen om daarin keuzes te maken af-
hankelijk van ambities en van de lokale situatie. De Memorie van toelich-
ting van de Omgevingswet verwoordt die essentiële rol van vertrouwen 
als volgt: ‘Het vertrouwen van burgers in de overheid is de kern’. Confucius 
schreef al: “Een overheid heeft drie zaken nodig: wapens, voedsel en vertrou-
wen. Vertrouwen is daarbij het laatste dat verloren mag gaan.” 1
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Traditioneel geven beleidsnota’s richting aan de ruimtelijke inrichting 
van Nederland. Op nationaal niveau waren dat vanaf de Tweede Wereld-
oorlog de nota’s op het gebied van de ruimtelijke ordening zoals de Vinex 
en de Nota Ruimte, later de diverse structuurvisies zoals bijvoorbeeld 
de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (svir), de “Structuurvisie 
Windenergie op land” en de “Structuurvisie Randstad 2040”. Die visies 
kregen pas echt betekenis als ze pasten bij kaders (regels en wetten) en 
vergezeld gingen van concrete projecten. Die samenhang (“visies-ka-
ders-projecten”) was essentieel voor succes. Het is geen geheim dat die 
samenhang lang niet altijd voldoende geregeld was. Bovendien werden 
er vele visies gemaakt door de verschillende overheden, niet alleen 
ruimtelijke. Denk aan visies op gebied van recreatie, water, omgevings-
veiligheid, gezondheid, milieu, kantoren, detailhandel, buisleidingen, 
erfgoed, mobiliteit, etc. Op rijksniveau was daardoor niet altijd helder 
wat nu precies de rijksvisie voor de fysieke leefomgeving was en ook niet 
of die verschillende visies elkaar nu wel versterkten. Beleidsuitspraken 
in de ruimtelijke visie werden op die manier lang niet altijd waarge-
maakt. Hetzelfde gold bij andere overheden.

Gemeenten, provincies en het Rijk werken aan nieu-
we omgevingsvisies. Met dit nieuwe instrument uit 
de Omgevingswet moet er een visionair en integraal 
beleidskader komen waarmee voor iedereen helder 
wordt welke doelen en ambities worden nagestreefd 
in de fysieke leefomgeving. Daarmee moeten de 
omgevingsvisies verder gaan dan de eerdere struc-
tuurvisies. Om dat voor elkaar te krijgen is echter lef 
nodig, om te beginnen bij bestuurders en ambtenaren 
betoogt Bart Vink. 
Door Bart Vink
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Wanneer er sprake was van ruimteclaims die elkaar bestreden, moest de 
ruimtelijke visie een afweging maken tussen die verschillende claims 
en de bijbehorende sectoren. Ruimte voor woningen of voor landbouw; 
bedrijventerreinen of natuur; luchtvaart of woningbouw; waterberging 
of attractiepark. Dergelijke afwegingen waren de kern van het ruimtelij-
ke beleid. Daarbij werd in het algemeen vanuit een bovenliggende visie 
of ambitie voor de langere termijn geredeneerd. Op nationaal niveau 
kwamen de mainports, de groeikernen en het Groene Hart voort uit zo’n 
visie. De nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies uit 
de nieuwe Omgevingswet zijn wat dat betreft niet anders, al hebben ze 
niet meer alleen betrekking op ruimtelijk beleid, maar in feite op alle be-
leidsterreinen met impact op de fysieke leefomgeving: daarmee ook op 
bijvoorbeeld milieu, water, wonen, landbouw, cultureel erfgoed, natuur, 
landschap, duurzaamheid, economie en mobiliteit. De omgevingsvisies 
zijn dus breder en niet meer alleen ruimtelijk van karakter. Daarmee 
moet duidelijk worden welke ambitie er is, welke beleidskeuzes gemaakt 
zijn en hoe die met elkaar samenhangen. Dat is ten minste wat de Om-
gevingswet veronderstelt. Eén visie in plaats van de vele die er tot nu toe 
werden opgesteld. De uitdaging is er daarmee niet kleiner op geworden.

Gemeenten, provincies en het Rijk stellen omgevingsvisies op voor het 
geografische gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Die visies zijn 
bindend voor degene die deze heeft opgesteld en dus niet voor burgers, 
bedrijven of andere overheden. Juridische binding ontstaat pas door het 
vaststellen van algemene regels of beschikkingen in het verlengde van 
de nieuwe omgevingsvisie. Daarnaast zijn er uitvoeringsinstrumenten 
zoals wet- en regelgeving, bestuurlijke en maatschappelijke afspraken en 
financiële instrumenten. De Omgevingswet veronderstelt dat zo’n visie 
de hoofdlijnen, de kwaliteit en de gewenste ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving bevat. Tot zover is het helder wat de wet vereist. Maar de 
vraag is natuurlijk niet zo zeer wat de bedoelingen zijn, welke de juridi-
sche vereisten en wie daaraan formeel gebonden is, maar eerder wat in 
de praktijk de maatschappelijke meerwaarde wordt van zo’n visie. Gaat 
zo’n omgevingsvisie met andere woorden helpen om antwoord te geven 
op de opgaven van vandaag-de-dag? Hebben burgers er wat aan? En om 
welke opgaven gaat het eigenlijk in de fysieke leefomgeving?

Op verschillende plekken is al ervaring opgedaan met leefomgevings-
visies die zich uitstrekten op meer dan een beleidsterrein. Mobiliteit, 
ruimtelijke ordening en waterbeleid werden door sommige provincies 
namelijk al langer samengebracht in één provinciale visie. Bovendien 
zijn er de afgelopen tijd pilots uitgevoerd om tot de nog bredere, inte-
gralere omgevingsvisies te komen. Voor vele overheden betekent dit 
een echte omslag in het werken, zowel wat betreft de participatie als de 
integraliteit. Een van de uitdagingen is daarbij natuurlijk dat de omge-
vingsvisies over zoveel onderwerpen gaan, dat het lastig is om focus aan 
te brengen en werkelijk richting te geven. Daar komt nog bij dat politieke 
bestuurders (wethouders, gedeputeerden, bewindspersonen) erop ge-
richt zijn eigen beleidskeuzes te maken en daarvoor eigen documenten 
uit te brengen. Hoe zijn ze anders zichtbaar en kunnen ze hun beleids- 
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terrein scherp voor het voetlicht brengen? Waar ze vroeger eigen visies 
en bijbehorende trajecten met betrokkenen optuigden, komt alles nu in 
de ene omgevingsvisie samen. Collegiale afspraken en bestuurders die 
elkaar wat gunnen zijn dan ook wezenlijk om de omgevingsvisies tot een 
succes te brengen. Maar dat geldt niet alleen voor bestuurders, het vergt 
ook nogal wat van de ambtelijke organisatie. Niet de eigen sector of de 
eigen koker staat voorop, maar de integrale afweging en de samenhang. 
Samenwerking tussen verschillende ambtelijke diensten is daarvoor 
nodig. Aangezien die soms echter belangen nastreven die spanning met 
elkaar kunnen hebben, is dat nog niet eenvoudig. Maar het is wel precies 
wat de nieuwe omgevingsvisies tot een succes moet maken. Op lokaal, 
provinciaal en nationaal niveau.

De vraag is of het bestuurders lukt om verder te kijken dan het eigen be-
leidsterrein. Of het lukt om met de omgevingsvisie werkelijk richting te 
geven. Of dat die visie in abstracties blijft hangen dan wel een bundeling 
wordt van al eerder separaat genomen (sectorale) besluiten. Als dit laat-
ste het geval is, is niet zo zeer van integrale sturing sprake, eerder van het 
integraal zichtbaar maken in de omgevingsvisie van de besluiten voor de 
fysieke leefomgeving. Natuurlijk zou dat al een stap voorwaarts zijn en 
het beleid transparanter maken. Dat kan het voor burgers makkelijker en 
transparanter maken het beleid te kennen en te weten wat de ambities 
zijn van “de overheid”. Toch is het de vraag in hoeverre integrale ambities 
waargemaakt worden als het daarbij blijft.
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De omgevingsvisies kunnen pas echt betekenis krijgen en inspireren als 
ze werkelijk keuzes gaan maken die de noodzakelijke transities in stad, 
provincie en land versterken. Als geheel loopt Nederland bijvoorbeeld 
bepaald niet voorop als het gaat om duurzame energievoorziening. Met 
het stopzetten van de aardgaswinning zal helder zijn dat dit niet alleen 
vraagt om een nieuw perspectief voor Noord-Nederland, maar ook dat 
het grote gevolgen heeft voor woningen, steden, gebieden en de leef-
omgeving als geheel. Ook breder bezien zijn de opgaven enorm. Zonder 
gerichte keuzes in de fysieke leefomgeving kunnen die niet worden 
waargemaakt. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om geen lasten door te 
geven aan volgende generaties, maar te kiezen voor duurzame en zoveel 
mogelijk uitstootvrije mobiliteit, voor een landbouw die geen negatie-
ve effecten heeft op bodem, water en natuur, voor een meer circulaire 
economie, voor betere luchtkwaliteit en voor (ruimte voor) fossielvrije 
energieopwekking. Daarmee draagt de omgevingsvisie (en de daaraan 
gekoppelde uitvoering) bij aan het beperken van de klimaatverande-
ring. En natuurlijk gaat het ook om ruimte voor groen en voor nieuwe 
woningen, startups en andere bedrijven. En ‘slimme steden’ die gebruik 
maken van het “Internet of Things”, mobiele apps en andere innovaties 
om bijvoorbeeld energiegebruik, verlichting en mobiliteit op maat te 
kunnen regelen. En het gaat natuurlijk om steden en regio’s die – als 
onderdeel van het gebied tussen Londen, Parijs, München, Berlijn en 
Kopenhagen – aantrekkelijk zijn voor bewoners, bedrijven en instellin-
gen, onder andere door een internationaal aansprekende “quality of life”. 
Daarbij hoort een goed, betrouwbaar en snel openbaar vervoersysteem 
dat in de grote steden nieuwe bouwlocaties met hoge bebouwingsdicht-
heden (‘verdichting’) mogelijk maakt, een antwoord is op de leefbaarheid 
en drukte in de steden én verspreide bebouwing op het platteland en de 
bijbehorende automobiliteit beperkt. Ook milieukwaliteit en gezondheid 
zijn onderdeel van deze kwaliteit, net als een leefomgeving waarin de 
menselijke maat centraal staat. En een die verleidt om te bewegen en 
overgewicht te voorkomen. Niet alleen het openbaar vervoer, maar ook 
de fiets speelt hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol (in en tussen de 
steden). De omgevingsvisies zullen beleidskeuzes moeten bevatten die 
aan deze uitdagingen richting geven. Om die ook in de praktijk waar te 
maken moeten daaraan concrete uitvoeringsprojecten en -programma’s 
worden gekoppeld. Actie van gemeenten, provincies en het Rijk is nodig 
op verschillende terreinen. De omgevingsvisies moeten daarbij helpen.

Om dit soort resultaten te bereiken en werkelijk richting te geven, geldt 
voor alle overheden dat ze samenwerking moeten zoeken met bewoners/
burgers, andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisa-
ties. Echte participatie dus om omgevingsvisies met draagvlak te krijgen. 
Ook dat is een flinke uitdaging.

Met zo’n inspirerende, integrale inhoud én met draagvlak heeft de omge-
vingsvisie meerwaarde voor gemeente, provincie en land. Zo’n visie past 
ook goed bij deze tijd en bij onze sociaal-liberale richtingwijzers. Daar-
voor is wel politieke (en ambtelijke) lef nodig. Ik heb goede hoop, maar 
de komende tijd zal moeten uitwijzen of dat lef er daadwerkelijk is. 1
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De Omgevingswet hecht grote waarde aan participatie. Behalve voor gro-
te en complexe projecten (Projectbesluit) geeft de wet en het Omgevings-
besluit geen nadere omschrijving hoe deze participatie moet plaatsvin-
den. Ik juich dat toe: echt maatwerk is de juiste aanpak! Uit ervaring weet 
ik dat je van geval tot geval moet bezien welke wijze van het betrekken 
van bewoners en belanghebbenden het beste is. Voor participatie worden 
vele verschillende methoden toegetast, zoals individuele gesprekken, 
bewonerspanels, enquêtes, discussiefora, gebiedsateliers, raadspanels, 
stadsgesprekken, enzovoort. Vaak loopt het via een klankbordgroep of 
buurtvereniging. Grote informatiebijeenkomsten kunnen naar mijn 
oordeel alleen aanvullend zijn. Hiermee volstaan, is vragen om ongeluk-
ken. Om een goede indruk te krijgen hoe de daadwerkelijke verhoudin-
gen onder de belanghebbende inwoners liggen, zijn vaak verschillende 
methoden naast elkaar gewenst. Digitale informatie is tegenwoordig van 
essentieel belang. Social media kunnen zowel ondersteunend als versto-
rend werken. In het laatste geval vervullen ze wel een signaalfunctie. 

De Omgevingswet vraagt wel een motiveringsplicht. Vooraf moet worden 
aangegeven hoe het participatieproces gaat plaatsvinden. Dit is een 
vroegtijdig moment voor de gemeenteraad voor een mogelijke betrok-
kenheid. Achteraf moet er verantwoording worden afgelegd. Voor par-
ticuliere projecten zijn initiatiefnemers verantwoordelijk voor het par-
ticipatieproces, maar het voorgaande geldt ook voor hen. Nu zijn er nog 
steeds projectontwikkelaars die zich er met de minimaal voorgeschreven 
ruimtelijke ordeningsprocedure van zienswijze en beroepsmogelijkheid 
vanaf maken. Dat wordt straks moeilijker.

Participatie en samenwerking zijn sleutelwoorden 
van de nieuwe Omgevingswet. Samen met bestuur-
lijk afwegingsruimte voor lagere overheden en vroeg-
tijdige kaderstelling door de gemeenteraad zijn dat 
zaken die mij aanspreken en volgens mij goed sporen 
met de Richtingwijzers van D66. Op veel plaatsen 
wordt al op een soortgelijke wijze gewerkt, maar het 
krijgt nu een wettelijke verankering. 
Door Aart Karssen
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Heel belangrijk in het participatieproces is de factor vertrouwen. Vaak 
worden verkeerde verwachtingen gewekt over de mate waarin de uit-
komsten van het participatieproces bij het uiteindelijke besluit worden 
betrokken. Als bewoners vooraf de indruk hebben gekregen dat er daad-
werkelijk naar hen geluisterd wordt en met de inspraakresultaten wordt 
vervolgens niets gedaan, dan worden ze terecht boos. Ikzelf treed op als 
woordvoerder van onze buurt tegen plannen voor een Foodcourt met een 
onnodig hoge reclamemast bij het indienen van een zienswijze bij de 
gemeente Zwolle en het in beroep gaan bij de Raad van State. Wij worden 
meer gedreven door boosheid vanwege een belabberd participatiepro-
ces, ondeugdelijke onderbouwing en een ontwikkelaar die lak heeft aan 
omwonenden, dan door inhoudelijke argumenten. In dit geval en in veel 
andere gevallen had een goed en zorgvuldig proces veel kosten en tijd 
kunnen besparen. Dan laat ik het gegroeide wantrouwen tegen de over-
heid nog maar even buiten beschouwing. Het is overigens een leerzame 
ervaring om eens aan de andere kant van de tafel te zitten.

Omgekeerd is mijn ervaring dat als je mensen vertrouwen geeft, ze ver-
antwoordelijkheid nemen. Soms leidt dat tot meer inschikkelijkheid om 
tot één standpunt te komen. Vaak is er ook een bovenliggend gemeen-
schappelijk doel als veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, 
leefbare woonomgeving of sociale cohesie, wat een gemeenschappelijke 
oplossing kan bevorderen. Als er uit het participatieproces één stand-
punt komt moeten overheden wel over hele goede argumenten beschik-
ken om dit te negeren en soms is dat inderdaad een geheel andere uit-
komst dan ze hadden verwacht. Soms zijn de inhoudelijke verschillen te 
groot om één standpunt te forceren. Als in deze gevallen het proces goed 
is geweest, is er wel meer begrip voor elkaars standpunten ontstaan.

De invoering van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor gemeen-
ten, provincies, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. 
Ik maak me zorgen over de rol van het bedrijfsleven. De Omgevingswet 
leeft nog helemaal niet bij bouwers en ontwikkelaars. Uitgaande van 
de drie partijen (overheid, bedrijfsleven en mensen onderling) en de 
belangrijke plaats die de Omgevingswet aan samenwerking geeft, zijn 
zij straks wel een belangrijke partner. Het programma “Aan de slag met 
de Omgevingswet” richt zich volgens mij teveel op overheden. Onder-
nemers gaan niet uit zichzelf aan de slag. Het is gewenst dat meer de 
dialoog met het bedrijfsleven wordt opgezocht.

Kwaliteit en beschikbaarheid van informatie is een belangrijke voor-
waarde voor het slagen van het betrekken van inwoners bij omgevings-
beleid. Als je momenteel wilt weten wat er op een wat complexere locatie 
mogelijk is, wordt je van een vriendelijk kastje naar een nog vriendelij-
kere muur gestuurd. Het scp (Sociaal Cultureel Planbureau) heeft over 
de hobbels naar een betere toekomst een mooi essay geschreven: ‘Niet 
buiten de burger rekenen!’ Goede en toegankelijke informatie zijn een 
voorwaarde voor een goed geïnformeerde meedenker. Andere digita-
le middelen zoals interactieve varianten bij verkeerssituaties, virtual 
reality en 3d-bouwmodellen die je straks in het digitaal systeem van de 
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overheid kunt plaatsten, kunnen een goede keuze voor de burger onder-
steunen. Ik heb grote verwachtingen van het Digitaal Stelsel Omgevings-
wet. Als dit een succes wordt, kan het een belangrijke bijdrage leveren 
aan verbetering van de communicatie tussen overheid en inwoners over 
omgevingsvraagstukken. Het is de bedoeling dat elke burger op eenvou-
dige wijze alles kan vinden wat op een locatie wel en niet mag en dat via 
het ‘één loket’-uitgangspunt het aanvragen van een omgevingsvergun-
ning stukken gemakkelijker wordt.

De tijdsfactor is ook niet onbelangrijk bij participatie. Vaak krijg ik de 
vraag of de termijnen van de Omgevingswet niet te kort zijn voor een 
goed participatieproces. Bij deze vraagstelling wil ik opmerken dat parti-
cipatie plaatsvindt voor het officiële vergunningentraject. Als het parti-
cipatieproces goed is doorlopen, zijn de termijnen van de Omgevingswet 
niet te kort. De reguliere procedure van acht weken zal de standaard wor-
den. Dat wijkt weinig af van de nu gangbare procedure. Bij complexe aan-
vragen waar sprake is van een Europese richtlijn geldt een termijn van 26 
weken. Vaak treden nu echter situaties op waarbij bepaalde onderdelen 
zijn vergeten mee te nemen of waar in een laat stadium commotie over 
ontstaat. Dan ontstaat vaak tijdgebrek, maar dat is dan ook te wijten aan 
de voorbereiding, die niet zorgvuldig genoeg is geweest. Waarschijnlijk 
zal dat na invoering van de Omgevingswet beter worden.
Ook is het van belang vooraf aan te geven waarover de participatie gaat 
en wat er met het resultaat gebeurt. Het niet aangeven van grenzen en 
randvoorwaarden (de kaders) kan leiden tot teleurstelling en gebrek aan 
vertrouwen in een later stadium.

Plannenmakers zijn vaak heel flexibel. Zodra er echter een plan is, gaat er 
blijkbaar een knop om en verdwijnt die flexibiliteit. Ze gaan uit van dat 
plan en verdedigen dat bij de minste en geringste opmerking. Mensen die 
op het plan reageren zijn veelal geneigd erop te schieten. Het gevolg is ar-
gumenteren en niet naar elkaar luisteren. Als het enigszins mogelijk is, is 
het gewenst de bevolking te benaderen met een open probleemstelling en 
dan gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Een hardnekkig misverstand 
is dat alleen plannenmakers goede plannen kunnen maken. Mijn stelling 
is dat burgers hierbij veel meer kunnen dan je denkt. Burgers kennen de 
buurt, kennen de mensen en hun belangen en kennen de geschiedenis.

Burgers beschikken echter vaak niet over de hulpmiddelen om hun ge-
dachten goed onder woorden te brengen of te visualiseren. Bij een goed 
planproces gaan burgers en plannenmakers het samen doen.

Een groot misverstand is dat participatie veel tijd en geld kost. Partici-
patie kost een beetje maar levert een hoop! Een van de argumenten om 
geen grootschalige participatieprocessen te gaan uitvoeren zijn de tijd 
en kosten die het vraagt in de eerste processtappen. Dat is juist, maar 
daartegenover staan aanzienlijke opbrengsten wat betreft aspecten zoals 
kwaliteit, draagvlak, tijdwinst in de verdere loop van het project, min-
der kans op juridische procedures, rendement en als allerbelangrijkste: 
voldoening. 1

Aart Karssen is  
voorzitter van de  
Thema-Afdeling  
Ruimte & Mobiliteit  
en oud-D66-fractie- 
voorzitter in de  
Provinciale Staten van 
Overijssel (2011–2015). 
Hij heeft een eigen 
bureau gericht op  
omgevingsbeleid,  
procesmanagement  
en participatie.

Het niet  
aangeven van 
grenzen en 
randvoorwaar-
den (de kaders) 
kan leiden tot 
teleurstelling  
en gebrek aan 
vertrouwen  
in een later  
stadium

Aart Karssen · De Omgevingswet en participatie



De strijd om het plein 24idee juli 2018

Wat betekent  
de Omgevingswet 
voor burgers,  
bedrijven en 
maatschappelijke 
organisaties

fo
to

g
ra

fi
e:

 H
er

m
an

 W
o

u
te

rs



25B. Tap · Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties

Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en vele anderen zijn betrokken bij de eigen leefom-
geving en willen invloed op de inrichting daarvan. 
Overheden moeten dus anders gaan werken dan 
voorheen. De nieuwe Omgevingswet past daarbij 
en zet in feite een transitie in werking in het fysieke 
domein. Ben Tap beschrijft hoe hij daarmee in Hoorn 
ervaring heeft opgedaan. 
Door Ben Tap

De samenleving vraagt steeds nadrukkelijker om betrokken te 
worden bij de eigen leefomgeving. Daarnaast is er een grote behoefte aan 
minder regels, meer duidelijkheid en meer integraliteit. De nieuwe Om-
gevingswet maakt dat in theorie mogelijk. De intentie van de wet is goed, 
zij gaat uit van vertrouwen. Ik ben zeer benieuwd hoe dit in de praktijk 
zal gaan uitpakken. Juist omdat de verschillende overheden gewend zijn 
om alle mogelijke risico’s vooraf te benoemen en uit te sluiten. De Om-
gevingswet is dan ook meer dan een wetswijziging of een stelselherzie-
ning. Eigenlijk is er sprake van een transitie in het fysieke domein. Een 
wet die aansluit bij een nieuwe manier van denken en werken.

Net als bij de transitie in het sociaal domein heeft dat een enorme 
impact op vele betrokken partijen. De nieuwe wet biedt veel kansen 
maar kent ook bedreigingen. Mijn verwachting is dat de noodzakelijke 
cultuurveranderingen de grootste uitdaging zal zijn. In de eerste plaats 
bij de professionals die hun eigen expertise in dienst moeten stellen 
van een integraal proces. Die zullen moeten leren samen te werken en 
te denken om initiatieven van anderen mogelijk te maken in plaats van 
aanvragen toetsen aan bestaand beleid. Dat betekent ook vertrouwen 
hebben in collega’s, inwoners, ondernemers en maatschappelijke orga-
nisaties. Maar dat betekent ook dat de samenleving zal moeten wennen 
aan deze nieuwe werkwijze. Laten we daarbij ook de veranderende rol 
van de gemeenteraden niet vergeten. Zij zullen nog meer dan ze al deden 
vooral de ambitie moeten aangeven, kaders moeten stellen en vertrou-
wen geven aan het college en de ambtelijke organisatie wanneer het gaat 
om de uitvoering. Dat lijkt een eenvoudige stap maar dat is het in veel 
gemeenten beslist niet. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is een 
bekende uitspraak. Die is zeker van toepassing op deze transitie.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zelf 
initiatiefnemer zijn van een nieuwe ontwikkeling. In onze gemeente 
kennen we het Hoorns Initiatieven Platform (hip). Een multidisciplinair 
team dat initiatieven binnen 14 dagen beoordeelt op haalbaarheid en 
wenselijkheid. Initiatiefnemers weten hierdoor snel waar ze aan toe zijn. 
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Nee is ook een antwoord, maar de insteek van het hip is geheel in de 
geest van de nieuwe wet: kijken hoe initiatieven mogelijk gemaakt kun-
nen worden. In de nieuwe wet ligt veel nadruk op het organiseren van 
een goed en tijdig participatietraject. Dit is mede te danken aan de in-
breng van de D66-Tweede Kamerfractie bij het opstellen van de wettekst. 
Het idee hierachter is dat wanneer dit goed wordt doorlopen er tijdens 
de daadwerkelijke vergunningverlening niet of nauwelijks zienswijzen 
worden ingediend of beroep wordt ingesteld. Maar belangrijker nog, 
dat alle belanghebbenden in een vroegtijdig stadium worden gewezen 
op potentiële ontwikkelingen en worden gevraagd om daarover mee te 
denken. Lastig is op dit moment dat niet precies wordt aangegeven wat 
wordt verstaan onder een goed en tijdig participatietraject. Zelf heb ik 
inmiddels een aantal positieve ervaringen met deze werkwijze, maar het 
komt helaas ook vaak voor dat bezwaarmakers die niet of niet geheel in 
het gelijk worden gesteld achteraf het participatie- of inspraak proces ter 
discussie stellen. Met name gemeenteraadsleden zijn gevoelig voor deze 
signalen. Het wordt dus zaak om het gevoerde proces goed vast te leggen. 
Of zoals de professionals het noemen: Raad van State-proof te maken.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen na-
tuurlijk ook belanghebbende zijn. Voor al deze partijen geldt dat men net 
zo goed zal moeten wennen aan deze nieuwe manier van inspraak. Zelf 
noem ik dat ‘beginspraak’. In de gemeente Hoorn werken wij al enige tijd 
in de geest van de nieuwe Omgevingswet en organiseren wij dus ruim 
voor de officiële start van de procedure inloopavonden waarbij steevast 
meerdere bezoekers argwanend vragen naar de plannen en besluiten. 
Ons antwoord is dan steevast dat er nog geen plannen zijn en dat we 
juist in dit vroege stadium oprecht nieuwsgierig zijn naar de kaders en 
randvoorwaarden die belanghebbenden de plannenmakers willen mee-
geven. Vrijwel altijd zijn er personen die dit niet vertrouwen en openlijk 
uitspreken dat zij vermoeden dat de gemeente en de initiatiefnemer 
onder een hoedje spelen met een dubbele agenda. Er valt dus nog veel 
aan vertrouwen te winnen.

Ondernemers, vaak projectontwikkelaars, moeten ook nog wennen aan 
deze nieuwe werkwijze. Voor hun gevoel duurt het langer en wordt de 
kans op bezwaren groter. De meeste projectontwikkelaars zijn echter wel 
in staat om deze slag te maken. Omwonenden kunnen zich de eventuele 
nieuwe ontwikkeling vaak moeilijk voorstellen en zien een verandering 
in hun leefomgeving meestal als een bedreiging. Mijn ervaring is dat 
goede tekeningen met verschillende scenario’s en inzet van moderne 
technieken bezoekers aan inloop- en informatiebijeenkomsten snel een 
duidelijk en herkenbaar beeld geeft. Wanneer hier de nodige zorg aan 
wordt besteed, worden vaak veel onterechte veronderstellingen wegge-
nomen. Bij moderne technieken denk ik niet alleen aan driedimensiona-
le uitwerkingen van de nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld vanuit de ach-
tertuin of slaapkamer van een inwoner bezien, maar ook door gebruik 
te maken van een virtual reality-bril waarbij een omwonende daadwer-
kelijk vanaf zijn eigen balkon de nieuwe bebouwing kan ervaren. Heel 
handig bij discussies over hoogtes, afstand, schaduwwerking en privacy 
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bijvoorbeeld. Waar veel ondernemers wel een steeds grotere hekel aan 
beginnen te krijgen is ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’. Ik snap 
heel goed de bedoeling van dit instrument. Maar we moeten ons ook 
realiseren dat deze is ontstaan in tijden van crisis. Toen was het heel 
belangrijk om te voorkomen dat er gebouwd zou worden voor leegstand. 
Wanneer ik nu terugkijk op de afgelopen periode zullen veel gemeenten 
zich vertwijfeld afvragen waarom zij juist tijdens de crisis niet wat meer 
woningen hebben laten bouwen. De meeste ladderonderbouwingen die 
ik tot nu toe heb gezien waren erg behoudend en pessimistisch. In bijna 
alle gevallen bleek de vraag in de praktijk veel groter dan het onderzoek 
had voorspeld. Ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van Steve Jobs 
(Apple) die zijn marketingafdeling verbood om marktonderzoek te doen 
naar de behoefte aan iPods en iPhones omdat de mensen toch nog niet 
wisten dat ze er een zouden willen hebben. We weten inmiddels alle-
maal hoe dat verhaal is geëindigd.

Maatschappelijke organisaties krijgen naar mijn idee wel de mogelijk-
heid om meer invloed uit te oefenen bij de nieuwe Omgevingswet. Niet 
zo zeer bij individuele initiatieven, maar zeker bij de vaststelling van 
de omgevingsplannen. Het milieu en de leefomgeving worden daarbij 
tenslotte belangrijke aandachtspunten. Persoonlijk zie ik dat eerder als 
een bedreiging dan als een kans. Positief ben ik echter over de mogelijk-
heid voor de gemeente om de huidige normen niet alleen nog verder te 
verscherpen maar ook te versoepelen. Hiermee komen talloze nieuwe 
ontwikkelmogelijkheden in beeld. Woningen aan de rand van een be-
drijventerrein bijvoorbeeld. Of wandel- en fietspaden door de natuur in 
plaats van er omheen.

Over één groep inwoners maak ik mij zorgen: de zwijgende meerderheid. 
Het is nu ook al zo dat een handvol tegenstanders veel aandacht kan 
genereren en de politieke besluitvorming gemakkelijk kan beïnvloe-
den. Voorstanders, waarvan er vaak veel meer zijn, hoor je meestal niet. 
Die hebben immers een ander belang en lijken minder geïnteresseerd. 
Voor een goed participatietraject is het echter wel wenselijk om ook 
deze belanghebbenden te betrekken. Hiervoor zijn gelukkig steeds meer 
goede en succesvolle voorbeelden voorhanden. Het lijkt mij verstandig 
wanneer gemeenten die met elkaar gaan delen om van elkaars successen 
te leren.

Het is jammer dat het ministerie zo expliciet een overgangsperiode van 
10 jaar benoemt vanaf de datum van invoering (1 januari 2021). Natuur-
lijk is het goed dat je als gemeente voor sommige onderdelen nog wat 
extra tijd gegund krijgt, deels ook voor de technische implementatie. 
Denk hierbij aan nieuwe ict-koppelingen, het digitaliseren van de hui-
dige bestemmingsplannen en de (verplichte) online ontsluiting daar-
van. Maar het zou echt heel onverstandig zijn wanneer gemeenten deze 
overgangsperiode gebruiken als excuus om minder vaart te maken met 
de invoering van de nieuwe wet. 1
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Elke wethouder kent het gefrustreerde gevoel als mensen de ge-
meente zien als een hindermacht in plaats van als partner. Dit was op 
grote schaal het probleem in het Overijsselse dorp Nijverdal, waar cen-
trumondernemers en gemeente met de ruggen tegen elkaar aan stonden. 
In 2015 stond de centrumeconomie op het punt van instorten door een 
opeenstapeling van problemen. Door het toepassen van principes uit de 
Omgevingswet is de weg omhoog weer gevonden en is de relatie tussen 
gemeentelijke overheid en centrumondernemers weer hersteld. Sterker 
nog, die relatie is beter dan ooit.

Laat ik beginnen vanuit een persoonlijk perspectief. Toen ik vier jaar ge-
leden begon als wethouder in de gemeente Hellendoorn (waar Nijverdal 
binnen valt) schrok ik van het beeld dat ondernemers van de gemeente 
hadden. Alles wat de gemeente deed werd gezien als onderdeel van ons 
grote geheime plan om de middenstand kapot te maken. Samenwer-
king was niet mogelijk, de relatie slecht en elke poging tot een gesprek 
gleed al snel af richting beschuldigingen aan het adres van de overheid. 
Dat is een heel lastig uitgangspunt als de gemeenteraad reageert op een 
brandbrief van alle centrumondernemers dat er écht iets moet gebeuren 
en de raad het college de opdracht geeft hier met spoed mee aan de slag 
te gaan.

Geen wet biedt de oplossing voor zo’n probleem, ook niet de Omgevings-
wet. Maar wél de filosofie achter de Omgevingswet. De gedachte dat de 
samenleving zelf aan zet moet kunnen zijn voor belangrijke vraagstuk-
ken in de samenleving hebben we serieus genomen. We hebben een 
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groep ondernemers, pandeigenaren, bewoners en belangengroepen 
gevraagd of het niet beter is dat zij zelf een masterplan schrijven voor 
het centrum van Nijverdal in plaats van dat de overheid dat doet. Na 
enige terughoudendheid ging hier een behoorlijk grote (en groeiende) 
groep mensen uit de lokale samenleving mee aan de slag in subgroepen. 
Als gemeente hielden we ons bewust op afstand. We betaalden wel de 
externe procesfacilitators, maar schoven alleen aan als men ambtelijke 
input uitnodigde. De sfeer bij de groepen was goed en constructief. Van 
enorme waarde was ook dat verschillende belangen met elkaar aan tafel 
zaten, die rekening konden houden met elkaar. Zo was het bijvoorbeeld 
niet zo dat het gehandicaptenplatform bij de gemeente er steeds op 
moest wijzen dat ondernemers uitstallingen en reclameborden midden 
op de blindengeleidenstrook zetten, en dat wij als gemeente tot irritatie 
van onszelf en winkeliers steeds weer het conflict moesten aangaan over 
waar welke borden wel en niet mogen staan, maar zaten zij rechtstreeks 
bij elkaar aan tafel. 

Men houdt dan rekening met elkaar omdat men elkaar begrijpt en men 
dat wil, niet omdat de overheid er een regeltje voor gemaakt heeft. De 
Omgevingswet beoogt precies zo’n soort dialoog. Mensen moeten met 
elkaar een belangenafweging maken, en niet de overheid. Dit zie je ook 
duidelijk terug in de voorbeeldfiguren van doorlooptijden van initiatie-
ven. Men heeft gestuurd op het versimpelen van het juridische gedeelte 
van doorlooptijden, maar voor het proces ‘aan de voorkant’ is juist meer 
tijd uitgetrokken. Immers, als er al een belangrijk stuk belangenafwe-
ging, afstemming en draagvlak heeft plaatsgevonden in de ontwerpfase 
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van een project, dan levert dit minder discussie en gedoe op als een ver-
zoek om bijvoorbeeld een wijziging van het omgevingsplan (dat in plaats 
komt van het bestemmingsplan) eenmaal bij de overheid ligt.

Terug naar het masterplan. De samenleving had zelf regie op de inhoud, 
de planning en de deelnemers aan het proces. Dit zorgde ervoor dat 
meermaals het volledige theater afgehuurd moest worden omdat er geen 
vergaderzaal in Nijverdal groot genoeg was voor de steeds verder uitdij-
ende groep. Uiteindelijk is na een half jaar het proces afgerond, waar  
300 Nijverdallers actieve input in gehad hebben. Het masterplan was 
groots en ambitieus, op verschillende punten strijdig met het coalitie-
akkoord, financieel voor geen meter sluitend en door de gemeenteraad 
unaniem … aangenomen. En dat was een prachtig moment. Een raadslid 
vatte het samen als: “dit plan kan wel tegen onze eigen kaders zijn, maar 
als jullie als samenleving nou massaal zeggen dat we het masterplan 
moeten uitvoeren, wie zijn wij dan nog als volksvertegenwoordigers om 
daar iets van te vinden?”

Dit was het moment waarop het vertrouwen tussen ondernemers, 
pandeigenaren en centrumbewoners definitief hersteld werd. Vanaf dat 
moment trokken we gezamenlijk op. Om het plan te financieren stelden 
winkeliers voor om de reclamebelasting in het centrum fors te verhogen, 
en pandeigenaren zijn met de pet rondgegaan en hebben over de komen-
de 10 jaar voor 400.000 euro aan vrijwillige bijdragen opgehaald aan het 
masterplan bij een groot deel van de pandeigenaren.

Ik heb vier belangrijke lessen geleerd in dit proces:
1.  Verzeker jezelf ervan, ook als je niet zelf aan tafel zit, dat alle verschil-

lende belangen een plek hebben in het proces. Op het moment dat er 
een groep stakeholders wordt vergeten bijvoorbeeld, voelen wij ons 
als overheid vaak verplicht deze belangen achteraf in het proces in te 
voegen, ook als dit afbreuk doet aan het eindresultaat.

2.  Wees helder over kaders en richtlijnen. Het niet geven van kaders is 
een fors risico. Als wethouder in Hellendoorn ben ik er verrassend 
goed mee weggekomen omdat de gemeenteraad volledig meeging in 
het verzoek tot overschrijden van onze financiële kaders en het coali-
tieakkoord, maar het tegenoverstelde was ook denkbaar.

3.  Accepteer dat als je de samenleving verantwoordelijk maakt om be-
paalde keuzes te maken, dat zij dat op een andere manier doen, en met 
een andere blik, dan de overheid. Dit klinkt als een open deur maar 
het is oprecht lastig voor mensen die in gemeenteland werken om te 
accepteren dat de samenleving bezig is met het maken van plannen op 
hun vakgebied.

4.  Als je bereid bent de samenleving serieus te nemen, ontstaan initi-
atieven en samenwerkingsverbanden die groter, sterker en breder 
gedragen zijn dan je ooit als overheid zelf voor elkaar krijgt. Belangrijk 
hierbij is wel dat er rechtstreekse belangen voor de deelnemers zijn. 1
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feiten & cijfers · Geen vierkante meter onbenut

Aan elk stukje Nederland  
hangt een label. Nederlanders 
zijn zuinig op de schaarse 
stukken land waar 17,2 miljoen 
inwoners moeten wonen,  
werken en ontspannen.  
Iedere vierkante meter heeft 
wel één, twee of meerdere  
keren van bestemming gewis-
seld. Om een zinnig gesprek  
te voeren over de invulling van  
de (publieke) ruimte, brengt 
idee u in herinnering wat de 
feiten en cijfers vertellen over 
de inrichting van Nederland. 
Ontdek bijvoorbeeld dat  
Nederland niet zo bebouwd  
is als u wellicht dacht.  
Of verbaas u dat Nederland  
als ‘waterland’ uit bijna drie 
keer zoveel bos en natuurlijk 
terrein bestaat dan uit water.

Samenstelling Laura van Dijk
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Groen vs. Grijs 

Nederland is een groen land. Vier vijfde van de oppervlakte wordt ge-
bruikt voor landbouw, bos, natuur en recreatie, waarvan (nog steeds) het 
merendeel voor landbouw is gereserveerd (cbs, 2016). Minder dan 15% 
van het land bestaat uit versteend gebied: infrastructuur, woongebied, 
bouwterreinen en overig bebouwd gebied (cbs, 2016). Het mag geen ver-
rassing zijn dat de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
bovengemiddeld veel woonfunctie hebben, net zoals Gelderland wint 
met de hoeveelheid bosgebied als thuisprovincie van de Veluwe. In totaal 
wonen Nederlanders op nog geen 7% van de totale ruimte (cbs, 2016). 
42,5% van de Nederlanders doet dat in een rijtjeshuis, tegenover 23% 
van de mensen die wonen in een vrijstaand huis (cbs, 2015). De totale 
infrastructuur beslaat slechts 3% van het Nederlands grondgebied – be-
stuurders die elke dag in de file staan, ervaren dat vast anders. Vertaald 
in lengte is dit 139.000 km weg. Daarvan zijn 85% gemeentelijke wegen, 
waaronder dus de straat voor uw huis (cbs, 2016). 

Ruimtegebruik 
per provincie
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Openbare ruimte delen 

Wat betreft infrastructuur hebben inwoners van dunbevolkte provincies 
meer weg ‘per hoofd van de bevolking’ dan de inwoners van de Randstad. 
Natuurlijk ligt de dichtheid van het aantal wegen wel hoger dan gemid-
deld in dichtbevolkte gebieden, dit geldt ook voor spoorwegen. In totaal 
is het spoorwegnet in Nederland 3.000 km lang (cbs, 2016). Gelderland is 
de kampioen van het spoor met 544 km en in Flevoland ligt slechts voor 
67 km aan spoorweg. Gemiddeld heeft Nederland één station op 7,6 km 
spoor (cbs, 2016).

Nederlanders moeten hun ruimte en bijbehorende openbare voorzienin-
gen, zoals het spoor, steeds meer delen. Door de enorme bevolkingsgroei 
van 5,1 miljoen (1900) naar 17,2 miljoen (2018) is de beschikbare ruimte 
per inwoner met meer dan twee derde afgenomen (cbs, 2016). Vooral in 
de Randstad komt steeds meer druk op de beschikbare vierkante meters 
groen. Zo hebben inwoners van Friesland of Drenthe meer dan acht keer 
zo veel landbouwgrond ‘per hoofd van de bevolking’ dan inwoners van 
Zuid-Holland (cbs, 2016).

Ruimte per inwoner  
in Nederland
per vierkante meter 
1900 – 2012

In de periode vóór 1970 is de 
hoeveelheid stedelijk gebied 
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Herbestemming

Hoewel landbouw nog steeds meer dan 70% van de totale grond in 
Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Overijssel beslaat, neemt de 
landbouw in Nederland gestaag af – en dat terwijl Nederland als tweede 
landbouwexporteur ter wereld blijft groeien (cbs, 2016; 2017). Veel van de 
voorheen agrarische grond wordt gebruikt voor woningbouw, maar ook 
komt er veel natuur- en recreatiegebied bij. In tegenstelling tot de perio-
de 2006-2008 hebben de recente verdwenen landbouwgronden zelfs va-
ker een groen karakter, dan dat de oude weilanden worden volgebouwd 
met nieuwbouwwijken (cbs, 2016). 

Ook het watergebied binnen Nederland neemt toe en dit zal alsmaar 
meer worden. Eén van de ruimtelijke ordening hoogstandjes waar Ne-
derland om wordt geroemd, is het project ‘Ruimte voor de Rivier’. Om 
hoge waterstanden van de rivieren de baas te kunnen, wordt op ruim 
dertig plaatsen langs de Rijntakken meer ruimte voor het water gecre-
eerd. Daarnaast is het hergraven van gedempte grachten een heuse trend 
als klimaatadaptatie in steden. Zo wordt elk stukje Nederland steeds 
herbestemt en herbestemt naar de doelstellingen van dat moment.

Bestemming 
van verdwenen 
landbouwgrond 
2000 – 2010

Bron: CBS
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“Daarom ga ik een vergaand, vereenvoudigd en gebundeld  
omgevingsrecht als geheel neerzetten, dat niet alleen de  
knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke 
basis biedt voor de maatschappelijke opgave van morgen.”

Met deze boodschap kondigde Rutte I in 2011 de komst van een eenvou-
diger en beter omgevingsrecht aan. Inmiddels zijn we zeven jaar verder. 
Welke balans kunnen we opmaken? De Omgevingswet is door de Tweede 
en Eerste Kamer aangenomen, maar nog niet in werking getreden. De 
wetgever heeft al diverse wetten en regelingen voorgesteld om de Om-
gevingswet te repareren. De inwerkingtredingsdatum is uitgesteld van 
2018, naar 2019 en … staat nu gepland voor 2021. En, last but not least: 
we hebben een nieuw verantwoordelijk bewindspersoon: D66-minister 
Ollongren.

Eenvoudig beter
De Omgevingswet wordt gezien als één van de meest omvangrijke wet-
gevingsoperaties van de Nederlandse geschiedenis. Gezien de taakstel-
ling voor de gemeenten, wordt de wet zelfs vergeleken met de vierde 
decentralisatie, volgend op de drie binnen het sociale domein. Voor de 
invoering van de Omgevingswet gaf Rutte I ons diverse overtuigende 
argumenten. Zo zou de wet beter aansluiten bij de behoefte en Europese 
wet- en regelgeving en zouden de instrumenten uit de wet leiden tot een 
meer integraal afwegingskader. Ook werd ons een betere rechtsbescher-
ming beloofd.

De bedoeling van de nieuwe Omgevingswet was 
en is om het omgevingsrecht eenvoudiger en  
beter te maken. Mariëtta Buitenhuis verwoordt 
waarom dat volgens haar niet is gelukt en het  
geheel juist complexer is geworden. 
Door Mariëtta Buitenhuisw

Mariëtta Buitenhuis · Eenvoudig en beter of onnodig en complex?
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Het belangrijkste en meest genoemde argument vóór de invoering van de 
Omgevingswet is de vereenvoudiging en verbetering van het ruimtelijk 
bestuursrecht en zo’n beetje alles wat daarbij komt kijken. Kortgezegd 
zorgt de Omgevingswet voor een Eenvoudiger en Beter stelsel in het orde-
nen van ruimte. Hieraan ligt de probleemstelling ten grondslag dat het 
huidige omgevingsrecht is uitgegroeid tot een complex stelsel aan wette-
lijke kaders, waar zelfs deskundigen het speelveld niet meer van kunnen 
doorgronden. De Omgevingswet zou daarin alles veranderen.

Niet elke verandering is een verbetering
De oorspronkelijke argumenten voor de invoering van de Omgevings- 
wet overziend en de laatste ontwikkelingen aanschouwend, betwijfel  
ik soms of we de oorspronkelijke doelstelling van de Omgevingswet  
– Eenvoudig en Beter – niet uit het oog zijn verloren. Hierna bespreek ik 
een aantal argumenten die tegen de stelling pleiten dat de Omgevings-
wet het huidige omgevingsrecht vereenvoudigt.

Geen behoefte aan vereenvoudiging
De Omgevingswet gaat uit van de veronderstelling dat het omgevings-
recht baat heeft bij een reductie aan regels. Deze veronderstelling kan 
in twijfel worden getrokken. In dit opzicht is het interessant dat op het 
gebied van vergunningverlening in 2010 reeds een belangrijke vereenvou-
digingsslag heeft plaatsgevonden, namelijk de invoering van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (ook wel bekend als de Wabo). Ik geef 
in het kader een voorbeeld dat illustreert wat de Wabo precies veranderde.

Stel iemand wil aan zijn huis een serre bouwen, in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Voorheen moesten voor het tot uitvoering brengen van 
deze ontwikkeling verschillende vergunningen worden aangevraagd: een 
bouwvergunning en een vergunning voor het afwijken van het bestem-
mingsplan. Was de woning een monument, dan kwam daar ook een monu-
mentenvergunning bij. Met de komst van de Wabo hoeft voor de bouw van 
de serre in principe nog maar één vergunning te worden aangevraagd: de 
omgevingsvergunning.

Eén vergunning voor een project in plaats van diverse deelvergunnin-
gen: dat klinkt voor velen als muziek in de oren. Door de politiek werd 
de komst van de allesomvattende omgevingsvergunning dan ook met 
veel lof ontvangen. Dit terwijl uit de praktijk bleek dat burgers en be-
drijven juist graag dankbaar gebruik maakten van de mogelijkheid om 
deelvergunningen aan te vragen. Zo hoorden zij van het bevoegd gezag 
bijvoorbeeld graag eerst of de ontwikkeling in overeenstemming met het 
bestemmingsplan was, voordat zij met het bouwen begonnen. Met de 
komst van de Wabo werd de aanvraag van de deelvergunning bemoeilijkt.
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Achteraf  
gezien was  
het beter  
wanneer iets 
minder haast 
was gemaakt 
met de  
Omgevingswet

Vereenvoudiging heeft in dit opzicht voor de praktijk dus niet altijd tot 
verbetering geleid. Een oorzaak van het blindelings uitgaan van deze 
veronderstelling is dat aan de Wabo geen uitgebreide probleemanalyse 
ten grondslag lag. Voor er nog maar enige ervaring met de Wabo was 
opgedaan, werd in 2011 de Omgevingswet aangekondigd. Zou de Omge-
vingswet niet opnieuw een geromantiseerd idee zijn van vereenvoudi-
ging? Ook bij de Omgevingswet blijkt een gefundeerde probleemanalyse 
afwezig. Achteraf gezien was het beter wanneer iets minder haast was 
gemaakt met de Omgevingswet – die uiteindelijk toch tot 2021 is uitge-
steld; zoveel haast was er dus blijkbaar niet – en deze probleemanalyse 
en eerste ervaringen met de Wabo waren afgewacht. 

Stelsel van amvb’s en ministeriële regelingen leidt tot complexiteit
Het omgevingsrecht bestaat momenteel naar schatting uit 35 wetten, 
4700 wetsartikelen, 120 algemene maatregelen van bestuur (hierna: am-
vb’s) en 120 ministeriële regelingen. Met de Omgevingswet wordt een po-
ging gedaan de honderden bepalingen op het gebied van het omgevings-
recht terug te brengen naar één wet: de Omgevingswet. Daarnaast komen 
vier amvb´s en een aantal ministeriële regelingen te gelden. Veel van wat 
nu in formele wetten is geregeld, wordt naar deze amvb’s en ministeriële 
regelingen overgeheveld. 
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Het regelen van meer zaken op niveau van amvb en ministeriële rege-
ling beoogt meer overzichtelijkheid, waar op zich niemand tegen kan 
zijn. Toch heeft het stelsel van amvb’s en ministeriële regelingen diverse 
nadelige gevolgen. Ten eerste kan worden opgemerkt dat doordat in de 
Omgevingswet slechts normen worden opgenomen, die vervolgens in 
amvb’s en ministeriële regelingen worden uitgewerkt, de Omgevingswet 
niet duidelijker wordt ten opzichte van de huidige situatie. Voor gebrui-
kers van de Omgevingswet wordt het daardoor alsnog lastig hun weg 
te vinden in het woud aan regels in de Omgevingswet, diverse amvb’s 
en ministeriële regelingen. Zeker nu die regels op een andere plaats 
teruggevonden moeten worden en soms een andere inhoud hebben. Ten 
tweede leidt het stelsel van amvb’s tot rechtsonzekerheid bij zowel de 
gemeenten als burgers, omdat zij geen rechtstreeks beroep op de amvb’s 
en ministeriële regelingen kunnen doen. Ten derde zijn de Tweede en 
Eerste Kamer met het stelsel van amvb’s en ministeriële regelingen 
grotendeels buiten spel gezet, omdat zij over uitvoeringsbesluiten niets 
te zeggen hebben. Mijns inziens was het achteraf gezien beter geweest 
meer zaken rechtstreeks in de Omgevingswet zelf te regelen.

Flexibiliteit gaat ten koste van duidelijkheid 
Een doelstelling van de Omgevingswet is dat het omgevingsrecht flexibe-
ler wordt ten opzichte van het huidige systeem van wet- en regelgeving. 
Met flexibiliteit wordt bedoeld het verruimen van wettelijke kaders met 
het doel meer algemene wettelijke doelstellingen te verwezenlijken. Een 
voorbeeld is de ruimte die aan bestuursorganen wordt geboden om van 
algemene voorschriften af te wijken. Hiermee wordt het voor gemeenten 
makkelijker duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Iets waar iedere 
D66’ers alleen maar voorstander van kan zijn. Deze afwijkingsruimte 
gaat echter ten koste van voorspelbaarheid, inzichtelijkheid en rechtsze-
kerheid. Ik illustreer dit met een voorbeeld.

Een voorbeeld is het omgevingsplan dat de gemeenteraad onder vigeur van 
de Omgevingswet voor het gehele gemeentelijk grondgebied gaat vaststel-
len. Voor het centrum kan de gemeenteraad bijvoorbeeld bewust besluiten 
geen bestemmingen aan te wijzen waarbinnen een XL-supermarkt kan 
worden gerealiseerd. Van deze regels kan het college in de toekomst afwij-
ken, zonder toestemming van de gemeenteraad. Op dat moment weten de 
centrumbewoners minder goed waar zij aan toe zijn ten opzichte van de 
situatie dat de gemeenteraad hier de regie in handen heeft.

Omgevingsplan niet werkbaar
Duidelijk is dat de gemeente een van de belangrijkste spelers is in het 
omgevingsrecht. Met de komst van de nieuwe wet komen alle gemeen-
ten in 2021 te beschikken over één omgevingsplan voor het gehele ge-
meentelijk grondgebied, in plaats van de diverse bestemmingsplannen 
en beheersverordeningen die de gemeenteraad daar nu voor vaststelt.

Op de komst van het omgevingsplan is veel kritiek geuit. Zo wordt 
gewaarschuwd dat de introductie van het omgevingsplan leidt tot het 
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‘slaan van een nietje’ door de grote stapel verordeningen en voorschrif-
ten over de leefomgeving. Verder is er ook veel onduidelijkheid over wat 
voor regels er nu wel en niet in het omgevingsplan thuishoren. Zo is 
bepaald dat regels over openbare orde geen plaats in het omgevingsplan 
krijgen.

Neem nou de marktverordening waar veel gemeenten over beschikken, 
die tevens het oogmerk heeft de verrommeling van het staatbeeld tegen te 
gaan. Valt deze verordening onder de zorg voor de fysieke leefomgeving? 
Het antwoord lijkt te zijn dat de regels uit deze marktverordening uit elkaar 
moeten worden getrokken: delen gaan op in het omgevingsplan en het 
overige blijft opgenomen in de marktverordening. Gewaarschuwd wordt 
dat het omgevingsplan mogelijk een slagveld aan verordeningen achterlaat, 
waaruit happen zijn genomen die in het omgevingsplan terecht komen.

Tot slot zal de democratische rol van de gemeenteraad met de komst 
van de Omgevingswet naar mijn mening beperkter worden. Zo kan de 
gemeenteraad zijn bevoegdheid om delen van het omgevingsplan vast te 
stellen aan het college delegeren en kan het college zonder toestemming 
van de gemeenteraad van de regels uit het omgevingsplan afwijken. Dat 
is kwalijk, zeker vanuit D66-perspectief, omdat de het enige democra-
tisch gelegitimeerde orgaan in de gemeente is dat rechtstreeks door zijn 
inwoners wordt gekozen. Ik denk dat het goed zou zijn in dit opzicht in 
meer waarborgen voor de gemeenteraad te voorzien. Dit zou op lande-
lijk niveau geregeld kunnen worden door de amvb’s of de in voorberei-
ding zijnde invoeringsregelingen te wijzigen, op zodanige wijze dat de 
gemeenteraad toch haar vvgb-bevoegdheid 1 behoudt. Tegelijkertijd heeft 
de gemeenteraad de beschikking over diverse instrumenten om zelf zijn 
regie te behouden, bijvoorbeeld door beleidsregels te formuleren over 
hoe en wanneer hij actief in kennis wil worden gesteld van de aange-
vraagde omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit waar-
mee van het omgevingsplan wordt afgeweken.

Conclusie
In deze bijdrage is de stelling tegen het licht gehouden dat de Omgevings-
wet het ruimtelijk bestuursrecht eenvoudiger maakt. Met tenminste vier 
argumenten kan worden betoogd dat de komst van de Omgevingswet het 
omgevingsrecht niet vereenvoudigt, maar juist complexer maakt:
• Eén regeling is niet altijd duidelijker;
• Het opnemen van meer regels op niveau van AMvB maakt het  
 omgevingsrecht juist complexer;
• Flexibiliteit gaat ten koste van duidelijkheid;
• Het omgevingsplan is voor gemeenten onwerkbaar.

Ik trek hieruit de conclusie dat het idee om het omgevingsrecht te ver-
eenvoudigen goed was, aangezien over het huidige omgevingsrecht veel 
klachten bestaan over bijvoorbeeld de hoeveelheid en complexiteit van 
regels. Op de uitwerking van dit idee is naar mijn mening echter veel aan 
te merken. 1

1 | vvgb: verklaring van  
geen bezwaar
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Minister Ollongren informeert binnenkort de Tweede en Eerste Ka-
mer over het advies van de Raad van State op de Algemene Maatregelen 
Van Bestuur van de nieuwe Omgevingswet (ow). De Omgevingswet gaat 
onder andere over de vergunningverlening van grootschalige en com-
plexe projecten, projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten die in ons 
dichtbevolkte en mondige land bijna altijd tot sociale en politieke onrust 
en daarmee hoge kosten leiden. Niet alleen voor de initiatiefnemer, 
maar ook voor de overheid en daardoor voor de burger. Bij het ontwerp 
van deze wet is onvoldoende gekeken naar het doelmatig betrekken van 
burgers bij besluiten die zijn leefomgeving aangaan en zijn bewezen 
oplossingen in vergelijkbare landen niet onderzocht. De nieuwe wet gaat 
op het gebied van burgerparticipatie uit van goede intenties en stelt geen 
eisen aan het participatieproces, uniek in de wereld. In andere landen 
wordt in toenemende mate een internationale standaard succesvol ge-
hanteerd, onderschreven door tientallen maatschappelijke organisaties, 
gehanteerd door honderden bedrijven en met biljarden aan kapitaal als 
bewijs. Ik houd daarom een dringend pleidooi om deze ernstige weef-
fout in de amvb te herstellen en sluit af met een pleidooi om voor de nog 
geen 100 projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten per jaar een klei-
ne maar zeer effectieve wijziging aan te brengen. Wordt dit niet serieus 
overwogen, kan er maar een verklaring zijn: het bestuur in Nederland 
wil regentesk blijven en dit kan D66 electoraal duur komen te staan.

De Omgevingswet stelt geen inhoudelijke eisen aan 
het participatieproces en laat burgerparticipatie dus 
afhangen van goede intenties. Een grote fout, betoogt 
Eelco de Groot, terwijl er over de grens genoeg voor-
beelden zijn van hoe het wel kan.

Herstel weeffout 
burgerparticipatie 
in Omgevingswet
Door Eelco de Groot
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Pleidooi voor een democratisch en kosteneffectief besluitvormingsproces
De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking zal treden, is de meest 
ingrijpende stelselherziening sinds de invoering van de grondwet in 
1848. De oude situatie, weergegeven in 26 wetten en vele amvb’s is steeds 
lastiger te hanteren voor bedrijven, burgers en overheid. Het is daarom 
goed dat dit ingewikkelde stelsel herzien wordt. In dit essay focus ik in 
op een klein maar essentieel onderdeel van de Omgevingswet, namelijk 
burgerparticipatie. Ook dit onderdeel vraagt modernisering, vanuit zowel 
een democratisch als kosteneffectief oogpunt. Ik wil in dit essay ingaan 
op in hoeverre die modernisering van burgerparticipatie in de nieuwe 
ow en amvb’s tot stand is gekomen en welke democratische en financiële 
effecten dit heeft. Hierbij focus ik op de besluitvorming van complexe 
projecten, bestaande uit projecten met een significante impact en schaal 
op de leefomgeving, gedefinieerd als (1) projectbesluiten, projecten 
van nationaal belang zoals vliegvelden, hoogspanningstracé’s en grote 
windparken op land; en (2) m.e.r.-plichtige projecten, projecten met een 
significante impact en schaal zoals wegen, zonneparken, brzo-bedrij-
ven, geothermie en intensieve veehouderij. Dit soort projecten, in totaal 
nog geen honderd per jaar, hebben vanuit een democratisch en kostenef-
fectief oogpunt een slecht trackrecord in Nederland. Te denken valt aan 
de A4 bij Delft/Schiedam, de Betuwelijn en hsl, de discussies rondom 
Schiphol en Lelystad, windparken op land, co2 opslag en vele andere. 

Burgerparticipatie was al wettelijk verplicht in vele westerse en niet-wes-
terse landen, en is dat vanaf 2021 ook in Nederland. Maar in Nederland 
is iets unieks aan de hand. Wat burgerparticipatie is wordt niet genor-
meerd in de amvb. De Raad van State schreef in haar publiek beschikbare 
advies in 2014 over de Omgevingswet het volgende: “Volgens de toelich-
ting zou een weigering van een aanvrager om mee te werken aan een 
ingepast inspraakmoment het bevoegd gezag aanleiding kunnen geven 
om te oordelen dat niet in voldoende mate tot een afgewogen besluit kan 
worden gekomen over de aanvaardbaarheid van de activiteit. Dat zou 
kunnen leiden tot een weigering van de aanvraag. Een dergelijke wei-
gering behoeft een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, waarin de Awb 
noch enige andere wet voorziet”. 

Maar die weigeringsgrondslag is er niet. Dat betekent dat wanneer een 
initiatiefnemer een vergunning aanvraagt waarin burgerparticipa-
tie ontbreekt of van onvoldoende kwaliteit is, het Bevoegd Gezag een 
vergunning niet kan weigeren. De burger kan geen verhaal halen bij de 
rechter, ook niet bij de hoogste bestuursrechter van ons land; de Raad 
van State. Zij moet de bal terugkaatsen, het is aan het Bevoegd Gezag zelf 
om de kwaliteit van participatie te beoordelen. De burger die dacht dat 
zijn rechten nu wettelijk waren geborgd staat opnieuw met lege handen. 
Het laat zich raden wat voor effect dit heeft op de kloof tussen burger en 
overheid en het vertrouwen van de burger in politiek en overheid, dat 
met deze nieuwe wet juist moest verbeteren!
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De kosten van vertragingen, scopewijzigingen, afstel en reputatieschade 
zijn fors, voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, en dus voor 
de burger. Rijkswaterstaat becijferde in 2009 al dat de bovenwettelijke 
inpassingskosten voor rijkswegen 5-20% van de technische realisatie-
kosten bedragen, met uitschieters van 100%. Deze zijn grofweg 50-50 
verdeeld over verfraaiingen (die de burger wil) en gedoe (dat de burger 
niet wil) om het ontwerp maatschappelijk gedragen te krijgen. Dit be-
tekent concreet dat voor de A6 van Schiphol naar Lelystad 500 miljoen 
euro betaald wordt aan overleg en gedoe. Dat is internationaal gezien 
fors. Wanneer het besluitvormingsproces 20% effectiever zou zijn, wordt 
alleen al op dit project €100 miljoen bespaard. Voor de kleine honderd 
projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten per jaar betekent dit mil-
jarden aan besparingen. 

Wordt dit er straks beter op? De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen 
en goede intenties van initiatiefnemer, overheid en burgers op lokaal 
niveau. De juiste plannen en uitvoering volgen dan op natuurlijke wijze 
vanzelf. In hoeverre dit Kantiaans principe in praktijk werkt wanneer het 
spannend wordt (en dat zijn complexe projecten per definitie) is zeer de 
vraag. In eerder genoemde advies merkte de Raad van State reeds op:“De 
Afdeling kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de huidige uitvoe-
ringspraktijk zelden gebruik maakt van de mogelijkheid om gelegenheid 
tot inspraak te bieden in de gevallen waarin dat niet wettelijk voorge-
schreven is.” Waarschuwingen op het gebied van capaciteiten: “burgers 
en bedrijven zijn niet steeds zelf in staat adequate gedragsregels te 
formuleren,”; rechtsonzekerheid: “Bedrijven en burgers kunnen gecon-
fronteerd worden met rechtsonzekerheid, doordat in verschillende pro-
vincies of gemeenten uiteenlopende voorschriften worden vastgesteld,”; 
en kosteneffectiviteit: “Extra bestuurslasten kunnen ook voortkomen uit 
de mogelijkheid dat burgers en bedrijven een beroep doen op gelijkwaar-
digheidsbepalingen,” zijn tot op heden niet beantwoord. De Raad van 
State sluit af met: “Tot slot bestaat nadrukkelijk het risico dat de moge-
lijkheden tot flexibilisering leiden tot een complex van regels dat voor 
betrokkenen moeilijk inzichtelijk en voorspelbaar zal zijn. Als voor elke 
situatie specifieke voorschriften kunnen worden gesteld, zullen daar-
over ook weer vragen rijzen en nadere regels kunnen worden gesteld”.
Genoeg democratische vragen dus. Maar wat zijn de financiële effecten 
van de regeldruk van de amvb’s? In opdracht van het Ministerie van i&m 
zijn deze onderzocht door het consultancybureau sira. Het rapport ‘Fi-
nanciële effecten amvb’s Omgevingswet’ werd in oktober 2016 publiek. 
Hoewel wordt benadrukt dat onder andere op het terrein van burger-
participatie de financiële effecten niet kwantitatief kunnen worden 
ingeschat, komt men toch met cijfers: bedrijven besparen tussen de €450 
en 900 miljoen, overheidsinstellingen tussen de €75 en 130 miljoen. De 
Minister heeft de kamer hierover per brief geïnformeerd op 18 november 
2016. De onderzoekers zijn aanmerkelijk positiever dan de Raad van State 
en verwachten dat de kosten voor bezwaar- en beroepsprocedures enkele 
jaren zullen stijgen, maar door de zorgvuldige voorbereiding zullen 
uiteindelijk “voordelen worden behaald voor zowel bedrijven, overhe-
den en waarschijnlijk ook burgers”. De onderzoekers gaan ervanuit dat 
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vereenvoudiging van regelgeving leidt tot lagere kosten, maar hoe wordt 
nooit duidelijk. De respondenten verwachten bij projectbesluiten “dat de 
tijd voor het vastleggen van het doorlopen proces beperkt zal zijn omdat 
alle afwegingen al zijn gemaakt”. Dat is nou niet bepaald in de geest van 
het vroegtijdig betrekken van burgers. 

Voor een representatief onderzoek verwacht je dat stakeholders worden 
benaderd die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met ingewikkel-
de burgerparticipatie. Naast 25 overheids- en semioverheidsinstellingen 
heeft sira 8 stakeholders uit het bedrijfsleven geraadpleegd (p. 111): de 
Koninklijke Metaalunie, zlto (boeren en tuinders), hiswa, ion, bovag, 
Nederlandse Fruitteler Organisatie, Nederlandse Rubber- en Kunststof-
industrie en arn Amsterdam (een auto recyclingbedrijf). Het is onbegrij-
pelijk dat geïnformeerde stakeholders zoals de energie-, infra-, bouw- en 
brzo-bedrijven, academici en maatschappelijk middenveld (bijv. Vereni-
ging Eigen Huis, npbo, milieuorganisaties), de commissie m.e.r. en de 
Raad van State, die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met burger-
participatie en zich hier zorgen over maken, nooit zijn geraadpleegd. 
De ernst van het probleem en het vergevorderde stadium van de besluit-
vorming rondom de ow, vraagt om een krachtige en effectieve herstel-
maatregel. Gelukkig is Nederland niet het enige land ter wereld dat 
projecten met een significante impact op de leefomgeving moet reali-
seren in een beperkte ruimte met een mondige bevolking die sceptisch 
staat tegenover overheid en bestuur. Tegelijkertijd met het ontstaan 
van de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de jaren ’70 is het sociale zusje 
ontstaan, de social impact assessment (sia). In die tijd werd de sia 
vooral gehanteerd in Angelsaksische landen. Inmiddels wordt de sia 
wereldwijd uitgevoerd en is in zo’n 40 landen wettelijk verplicht, naast 
eerdergenoemde landen bijvoorbeeld ook in Chili, Zuid-Afrika, de Filip-
pijnen en Groenland. In Europa wordt de sia in o.a. Finland, Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Oostenrijk en Oost-Europese landen toegepast. Ook in 
Suriname, onder andere door het staatsoliebedrijf, en Aruba. Maar niet 
in Nederland, Duitsland en België. 

Wereldwijd is de meest gebruikte sia-norm die van de ifc. Deze wordt 
door bijna alle toonaangevende commerciële banken gehanteerd, waar-
onder in Nederland de ing, abn en de Rabobank, door multilaterale in-
stellingen als de Wereldbank en Europese Investeringsbank en door mul-
tinationals als Shell. De sia onderzoekt de sociaaleconomische effecten 
en beheersmaatregelen van complexe projecten met omwonenden. Ef-
fecten worden beheerst binnen technische en financiële mogelijkheden, 
over de aanvaardbaarheid van overblijvende effecten beslist het bevoegd 
gezag, net als bij de m.e.r. De sia kent een representativiteitseis om om-
wonenden te betrekken, zij ondervinden immers de effecten, gebaseerd 
op een robuuste sociaaleconomische nulmeting. Deliberatieve principes 
als tijdigheid, complete en begrijpelijke niet-technische samenvattingen 
over aard, duur en start van het project en een besluitvormingsproces dat 
omwonenden gelegenheden biedt om hun opvattingen met betrekking 
tot de risico’s, effecten en mitigerende maatregelen van het project te for-
muleren, zijn verplicht. Dat betekent dat alle belanghebbenden evenredig 
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en geïnformeerd worden betrokken in het besluitvormingsproces.
Jaarlijks worden honderden sia’s wereldwijd uitgevoerd, met biljarden 
aan kapitaal. Dit aantal is groeiende, vanwege de bewezen effectieve en 
professionele risicobeheersing. De sia gaat niet uit van intenties, maar 
stelt eisen aan onderdelen in een logisch en systematisch proces. 

De sia is uiteraard te vinden in de ‘Inspiratiegids Participatie’ van de ow, 
naast vele andere ongelijksoortige methoden en technieken waaruit het 
ingewikkeld kiezen is. Nederland hanteert daarmee de best beschikbare 
internationale normen niet, een onwaardige positie voor een gidsland 
op het gebied van democratie, recht en vrede. Ook loopt Nederland een 
groot risico op nog hogere kosten door verwachtingen van burgers ten 
aanzien van burgerparticipatie niet waar te kunnen maken. Suriname 
overweegt om de sia net als de m.e.r. binnenkort wettelijk verplicht te 
stellen. Laten we dat voorbeeld volgen, en daarmee het democratisch 
gehalte versterken, het vertrouwen van de burger herwinnen en de 
bespaarde kosten nuttiger inzetten. Minister Schultz Verhagen kon zich 
op vragen van D66 Eerste Kamerlid Petra Stienen op 30 mei 2017 goed 
voorstellen dat voor complexe projecten voor een sia wordt gekozen. 

In het regeerakkoord schitteren democratische vernieuwingen door 
afwezigheid. Minister Ollongren kan met een eenvoudige maatregel 
burgerparticipatie voor deze complexe projecten op het best beschikbare 
internationale niveau brengen.  

Dit kan zij doen door bij de invoeringsregeling de aanvraagvereisten voor 
projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten te laten voldoen aan de 
Europese mer Richtlijn en aan de breed gehanteerde internationale ifc 
norm. Dat betekent concreet dat een milieu- en sociaaleffectrapport en 
een milieu- en sociaalmanagementplan voortaan voor deze projecten 
verplicht wordt gesteld. Dit is democratisch en kosteneffectief, en daar 
moet een meerderheid voor te vinden zijn. 1

Eelco de Groot  
werkt als senior lector 
en onderzoeker Risk 
Management aan de 
TU Delft. Eerder werkte 
hij voor Royal Has-
koningDHV, Cordaid, 
Artsen Zonder Grenzen 
en Accenture.
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Ik woon al sinds 2002 met veel plezier in de Grasstraat in Utrecht- 
Noordoost. Toen we daar 16 jaar geleden kwamen wonen, zonder kinde-
ren, woonden er nog voornamelijk vrijgezellen en weduwen in de straat 
en gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Twee auto’s door de straat was een 
drukke dag. Dat is in 16 jaar wel veranderd. Bij goed weer is de straat 
het domein van zeker twintig kinderen tussen 1 en 15 jaar. Maar ook de 
jonge ouders leven veel meer met elkaar en op straat bij gebrek aan een 
achtertuin. Al zolang we er wonen is het een woonerf en staat er een 
parktafel van de gemeente. Ontzettend gezellig en daar ontstond dan ook 
het idee om de straat helemaal autovrij te maken, of een echte ‘Gras-
straat’ zoals we samen fantaseerden. Toen de gemeente Utrecht vervol-
gens het idee van een “Leefstraat” lanceerde, hebben we met een groepje 
buren de stoute schoenen aangetrokken en een plan ingediend. Je mag 
dan je straat in de zomermaanden tijdelijk voor autoverkeer afsluiten 
en intensiever gebruiken voor buurt- en straatactiviteiten. Voor onze 
straat eigenlijk niets nieuws dachten we. Er werd al jaren volop op straat 
geleefd en het weinige autoverkeer werd in de zomer vaak door spelen-
de kinderen en hun rondslingerende speelgoed toch al gedwongen een 
stukje om te rijden. Veiliger en dus beter, dachten we... 

Mensen meer regie geven over hun omgeving klinkt 
goed, maar teveel regelgeving en formele eisen zijn 
funest voor menselijke interacties. Een kleine groep 
kan het voor de rest verpesten. 
Door Mark Sanders
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Na de eerste draagvlakmeting in de eigen straat bleken enkele van onze 
buren zich eigenlijk al jaren heimelijk behoorlijk te irriteren aan al dat 
kinder- en volwassenenplezier. Daar wilde men echter niets van zeggen 
“om niet voor zeikerd” te worden aangezien, maar het Leefstraat voorstel 
was blijkbaar een mooie gelegenheid om dat ongenoegen wel kenbaar 
te maken. Dat was even schrikken. We dachten iets leuks voor te stellen 

voor iedereen en dan blijk je ineens toch meer 
een Tokkie dan je ooit gedacht had. Maar als 
niemand ooit iets zegt, kun je, weet ik nu uit 
ervaring, zonder het te weten anderen behoor-
lijk irriteren. De inspraakavond klaarde na een 
uurtje de lucht. Irritaties werden uitgesproken, 
besproken en eigenlijk was vanaf dat moment de 
situatie al meteen anders. We leven nog steeds 
lekker op straat en de kinderen spelen nog 
steeds buiten. Maar ze voetballen niet meer te-
gen de muur en hangen niet meer tegen het hek. 
En de ouders houden elkaar en hun kroost, zeker 
na 22.00 uur, bijna automatisch meer in toom. 

Toch kun je het nooit iedereen helemaal naar de zin maken. En wat in-
teressant is om te zien, is hoe mensen, als ze eenmaal geklaagd hebben, 
ook niet gemakkelijk in een positieve, constructieve houding te manoeu-
vreren zijn. Het plan is aangepast en nogmaals besproken. Zoals de ge-
meente ook van initiatiefnemers vraagt. En uiteraard is aan de bezwaren 
en zorgen zoveel mogelijk tegemoetgekomen. Maar er blijft een kleine 
harde kern van vier tegenstanders vanuit de aangrenzende straat die op 
basis van behoorlijk vergezochte en grotendeels verzonnen en veronder-
stelde problemen formele bezwaren maakt en zelfs met een kort geding 
dreigt. Om te voorkomen dat men moet toegeven dat er met de buren 
best te praten valt, zoekt men zijn heil in formele procedures. Wat daar 
de uitkomst ook van moge zijn, de schade is al gedaan. Net zoals de ver-
beteringen in de leefbaarheid al waren gerealiseerd nog voordat het plan 
was ingediend, juist omdat men wel constructief het gesprek aanging.

De burger meer regie geven in de openbare ruimte en zijn eigen leef-
omgeving klinkt op papier heel mooi. En er zijn ook vast veel mensen 
die betogen dat dit netjes en goed formeel geregeld moet worden. Mijn 
stelling is dat dat niet kan. Formele rechten en plichten (bureaucratie) 
staan menselijke interactie in de weg. Warren Buffet zei ooit dat elk pro-
bleem zich laat oplossen zolang je er de juristen (regels) en de accoun-
tants (geld) buiten laat. Meer regie voor de burger in zijn eigen omgeving 
is voor de samenleving een oefening in samen leven. En dat vraagt van 
bestuur, politiek en pers dat ze op gepaste afstand alleen ongelukken 
voorkomen. Die les voor de samenleving is hard nodig en de gemeente 
Utrecht verdient naar mijn bescheiden mening lof en navolging met haar 
programma. 1    

Mark Sanders is econoom en hopelijk deze zomer leefstraatbewoner.
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De inrichting van de publieke ruimte kan leiden tot 
controverse. Hoe dienen we als democratische sa-
menleving om te gaan met de rol van het verleden, 
binnen de publieke ruimte, zonder bij te dragen aan 
verdere polarisering van de samenleving? 
Door Gerben Bakker & Gert Jan Geling

Toen in 2011 het standbeeld van Jans Pieterszoon Coen in Hoorn 
werd omgereden door een vrachtwagen, startte een activistische groe-
pering direct een petitie tegen de terugplaatsing ervan. De indieners 
vroegen daarmee aandacht voor de ‘wrede daden’ van Coen en stelden 
voor om een tekstbord bij het beeld te plaatsen, of het te vervangen door 
een stadgenoot ‘op wie Hoorn wel trots kon zijn’. De gemeente koos voor 
terugplaatsing, met een nieuw, verklarend tekstbord. 1

Omgekeerd viel in Urk waar te nemen hoe juist pogingen om het verle-
den uit te wissen een nationalistische tegenreactie in de hand werkte. 
Hier wilde men juist de controversiële episodes uit het verleden zicht-
baarder maken zonder nuance. In Urk pleitte een lokale partij er inmid-
dels voor om juist nieuwe straten te vernoemen naar ‘helden uit het 
verleden’ zoals Michiel de Ruyter en Johan Maurits: ‘Wij hebben ze hoog 
in het vaandel staan en willen ze eren in plaats van wegdenken”. 2

Dergelijke tegengestelde gebeurtenissen illustreren dat de inrichting van 
de publieke ruimte, daar waar het de aanwezigheid van standbeelden 
of straatnamen die herinneren aan personen of gebeurtenissen uit het 
verleden die controverse kunnen veroorzaken in het heden betreft, een 
voedingsbodem is geworden voor polarisatie. De nieuwe identiteits-
politiek, de multi-etnische samenleving en de opkomst van identitaire 
partijen, geven voeding aan de huidige culture wars die zich sterk richten 
op de traditionele identiteit van Nederland. 

De publieke ruimte  
als voedingsbodem  
voor maatschappelijke 
polarisatie

1 | ‘Petitie tegen standbeeld 
Jan Pieterszoon Coen’, 
Historiek 10-09-2011 http://
historiek.net/petitie-tegen 
-standbeeld-jan-pieterszoon 
-coen/12704/  

2 | ‘Urkers willen straten ver-
noemen naar ‘helden uit het 
verleden’, WNL.tv, 23-01-2018 
https://wnl.tv/2018/01/23/
urkers-willen-extra-straten 
-vernoemen-naar-helden 
-verleden/  
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Hoewel mensen doorgaans niet erg op de hoogte meer zijn over de pre-
cieze geschiedenissen die te maken hebben met monumenten, beschou-
wen velen deze aanvallen als een affront, gericht op het ondermijnen 
van de oude symbolische orde van Nederland. Hieronder ligt de cruciale 
kwestie in hoeverre Nederland toebeweegt naar de multi-etnische sa-
menlevingseisen, of dat zij zich het ‘morele gewoonterecht’ voorbehoudt 
om oudere tradities te eerbiedigen. 

De controverses rondom monumenten laten zo een dieper probleem zien 
van polarisatie, oftewel, het verschijnsel dat de publieke ruimte steeds 
meer uiteenvalt in (radicale) tegenstelling. We zullen moeten nadenken 
over hoe we deze discussies op een productieve manier kunnen regisse-
ren, zonder dat de polarisatie oorlogszuchtige proporties aanneemt.
We zetten een aantal van deze controverses op een rijtje, en doen sugges-
ties voor enkele benaderingen in relatie tot de vraag hoe men hiermee in 
de toekomst kan omgaan. 

Beeldenstorm van buitenaf
‘Hoog tijd voor een beeldenstorm in de lage landen’, zo kopte De Corre- 
spondent bij monde van Tomas Vanheste, correspondent Europa in 
augustus 2017. Daarmee schaarde hij zich achter Amerikaanse activis-
ten die standbeelden van zuidelijke oorlogshelden uit de burgeroorlog 
wilden verwijderen. 3 Dergelijke standbeelden zouden ook in de Lage 
Landen verwijderd moeten worden, want ‘We geven straatnamen aan 
mensen die we willen eren’. 4 Het plaatsen van bordjes met uitleg over 
koloniale misdaden was niet afdoende, omdat ze in het niet vallen bij de 
‘imposante monumenten die heroïek uitstralen’. 5 

3 | Tomas Vanheste,  
‘Hoog tijd voor een beelden-
storm in de lage landen’,  
De Correspondent, 18-08-2017. 
 
4 | Ibidem.  
 
5 | Ibidem.
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In 2016 deed ook actiegroep ‘De Grauwe Eeuw’ weer een duit in het 
zakje door een standbeeld van Coen te bekladden. Ook de beelden van 
de Scheepsjongens van de Bontekoe en de stoep voor het voc-schip ‘De 
Halve Maen’ waren de klos. 6 Eerder werd al gepleit voor een nieuwe 
naam voor de Coentunnel. Zonder succes overigens, omdat de Gemeente 
Amsterdam het veranderen van de namen van straten en tunnels als een 
operatie zag die teveel geld zou kosten. 7 Gemeentes die zich weinig raad 
weten met dit type discussie zijn misschien snel bereid om de aandacht 
te verleggen naar praktische kwesties.

Incidenten in het buitenland voeden overduidelijk de discussies in 
Nederland, hoewel de contexten vaak ver uit elkaar liggen. In Zuid-Afri-
ka werd heftig geprotesteerd tegen de aanwezigheid van het standbeeld 
van John Cecil Rhodes aan de Universiteit van Kaapstad. ‘Rhodes moet 
vallen’, was de strijdkreet, omdat hij volgens studenten een ‘wrede racist’ 
was geweest. 8 Tegen de achtergrond van de Zuid-Afrikaanse geschiede-
nis is deze claim heel anders dan tegen de achtergrond van de context 
van de Universiteit van Oxford waar men Rhodes ook van zijn sokkel 
wilde trekken. Maar waar ook verzet ontstond. 
Welbekend zijn de protesten, die gevolgd werden door rellen en een 
aanslag, rondom het standbeeld van generaal Robert E. Lee op de campus 
van de Universiteit van Virginia in Charlottesville. In Baltimore, New 
Orleans, en op de campus van Duke University zijn eveneens standbeel-
den verwijderd. 9 Net als dat in Polen op dit moment de publieke ruimte 
gezuiverd wordt, op last van de huidige conservatieve regering, van 
straatnemen die herinneren aan het communistische verleden. 10 

In Canada ging men zelfs zo ver dat een Afrikaanse studentenorganisatie 
opriep tot het verwijderen van een standbeeld van Mahatma Gandhi van-
wege vermeende anti-zwarte opvattingen. 11  Maar hoe kunnen gekwetste 
Canadezen Gandhi werkelijk slechts op zijn racistische eigenschappen 
beoordelen als ze daarmee zijn bredere betekenis maar even tussen 
haakjes plaatsen?

Blikvernauwing
Het opgezweepte activisme wordt op ongenuanceerde manier geïmpor-
teerd naar regionale context, alwaar de discussie snel ontaardt. Mensen 
weigeren dat hun historische identiteit op de korrel wordt genomen 
door militant slachtofferschap.
Tegenstanders van koloniale heldenverering krijgen bovendien niet 
méér gelijk op het moment dat ze het beeld van hun voetstuk trekken.  
Ze scheppen vooral aversie rondom hun dwingende manier van doen,  
en daarmee dienen ze hun punt niet, namelijk dat sommige discussies 
over oorlogsmisdaden in het verleden best gevoerd mogen worden.
Monumenten, mét de context van uitlegborden, kunnen een levende 
herinnering zijn aan zaken uit ons verleden waar we vandaag de dag niet 
meer trots op hoeven te zijn. Want monumenten zijn er niet alleen om trots 
te zijn op onze geschiedenis, maar ook om ons te herinneren aan de zwarte 
bladzijdes ervan. Wie alleen maar zint op censuur pleit feitelijk voor ge-
schiedvervalsing en demonstreert zijn radicaal eenzijdige zaakvoorstelling.

6 | ‘Actiegroep bekladt 
standbeeld Jan Pieterszoon 
Coen’, Historiek 25-10-2016  
http://historiek.net/actie  
groep-bekladt-standbeeld 
-jan-pieterszoon-coen/64841 
 
7 | ‘Coentunnel Amsterdam 
houdt zijn omstreden naam’, 
Algemeen Dagblad 21-01-2015 
http://www.ad.nl/amsterdam 
/coentunnel-amsterdam 
-houdt-zijn-omstreden-naam 
~a8487c5b/   
 
8 | ‘De koloniale held moet 
van de sokkel eisen studen-
ten’, NRC Handelsblad  
19-03-2015 https://www.nrc.
nl/nieuws/2015/03/19/de 
-koloniale-held-moet-van 
-sokkel-eisen-studenten 
-1479614-a1227435 
 
9 | ‘Trump keer zich in 
tweets tegen verwijdering 
beelden uit slavernijtijd’, 
Volkskrant, 17-08-2017  
https://www.volkskrant.nl 
/buitenland/-beeldenstorm 
-tegen-confederate 
-monumenten-laait-op-na 
-charlottesville~a4511539/ 
?hash=6198336cd38223ee1e4 
43c618061a9c703d409a0   
 
10 | ‘Polen is klaarmet het 
communistische verleden en 
verandert de straatnamen’,  
Volkskrant, 06-05-2018 
https://www.volkskrant.nl/
nieuws-achtergrond/polen 
-is-klaar-met-het-commu 
nisme-en-verandert-de 
-straatnamen~ba0616b1/ 
 
11 | ‘African student body in 
Ottawa calls to remove sta-
tue of ‘anti-black’ Gandhi’, 
Hindustan Times, 07-04-2018 
https://www.hindustantimes 
.com/world-news/african-
student-body-in-ottawa-
calls-to-remove-statue-of 
-anti-black-gandhi/story 
-oXyr7h3JxdQ9ymar8Qp6PI.
html  
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Dat er een heftig debat woedt over deze kwesties is niet problematisch. 
Maar de eenzijdige morele zaakvoorstelling is dat wel degelijk. De dis-
cussie ontaardt in een strijd tussen activisten die de koloniale erflast 
willen ‘oplossen’ door te streven naar een definitief soort geschiedenis-
herschrijving, en anderzijds ‘reactionaire symbolisten’ die menen dat 
Nederland toe is aan de herwaardering van nationalistische symbolen. 
Het strijdgeweld van beiden legt beslag op de open onderhandelings-
ruimte. Zij zijn een bedreiging omdat zij met hun onvoorwaardelijke 
claims het open discussieproces overstemmen. Sterker nog: als er al 
eventuele schuldvereffening plaats zal moeten vinden in de multi-et-
nische samenleving, dan kan deze alleen ontstaan vanuit een radicale 
bereidwilligheid om standpunten van de ander welbegrijpend te verwer-
pen, of zelfs te omarmen. 

Zo hoort dat ook in een open samenleving waarin men elkaar verbaal 
aan het kruis kan nagelen, maar waarbij er altijd mogelijkheid blijft om 
het dossier te heropenen en de waarheid van de ander te ontkrachten op 
grond van feiten. 

Verschillende politieke wegen  
Hoe kan men politiek omgaan met de gevoelige discussie omtrent histo-
rische monumenten? Er zijn meerdere wegen. Maar ze zijn niet allemaal 
even verkiesbaar. 

De eerste weg is de status quo behouden. Hierbij kiest men ervoor om zich 
niets aan te trekken van het boegeroep van beide kampen. De verwach-
ting is dat deze struisvogelstrategie vroeg of laat verzet verder aanwak-
kert. Maar ook wordt een open samenleving kwetsbaar en stug wanneer 
het zich niets aantrekt van tegengeluid, niet in staat is om strijd te ontze-
nuwen, noch om zichzelf te onderzoeken.

De tweede weg is het zuiveren van de publieke ruimte. Men zal de publie-
ke ruimte zuiveren van aanstootgevend materiaal, uit angst om anders 
racistisch te zijn. Het probleem hier is een kritiekloze aanpassing aan 
dogmatici. Die leidt tot zelfondermijning omdat je de onuitgesproken 
achterban van je vervreemdt. Men verliest draagvlak van iedereen die de 
eisen overtrokken vindt.

De derde weg is het nationale verleden vol in de schijnwerpers plaatsen.  
Dit is doorgaans populistisch. Het voordeel is duidelijkheid voor de 
bühne. Monoculturele eigenwaardering, politiek geuit, is een daad van 
verzet tegen multiculturalisme. Tegelijkertijd committeert deze strategie 
zich volledig aan de tegengestelde eenzijdige voorstelling van het verle-
den en provoceert daarmee iedereen die zich daar niet in vindt. 

Deze drie wegen zijn niet verkiesbaar maar worden in de praktijk snel 
gevolgd. Het hoofddoel zou echter moeten zijn dat bovengenoemde blik-
vernauwing voorkomen wordt en dat er oog blijft voor contextualiteit. 
Geslaagd is in dit geval wel degelijk de strategie om historische toelich-
ting te bieden bij monumenten. Hierdoor verschuift het accent binnen 
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de discussie naar de vraag welke kwalijke historische aspecten onderbe-
licht zijn, in plaats dat men zich blind staart op het verwijderen van wat 
aanstootgevend is. 

Daarnaast kan men ook een accent leggen op hoe men nieuwe symboli-
sche eenheid kan scheppen in het drastisch diversifiëren van de publieke 
ruimte. Tegenover de afbraakstrategie van activisten tegen alle tradities 
en monumenten, zou men sneller moeten durven nadenken over de 
richting van het toekomstig historisch bewustzijn. 

De liberale filosofe Martha Nussbaum bevestigde in haar boek ‘Politieke 
emoties’ dat een positieve vorm van nationalisme verbindt en identiteit 
verschaft. Met nieuwe kunstwerken op een meer monumentale schaal 
geven we op een eigen manier continuïteit aan de geschiedenis onder 
de maatschappelijke voorwaarden van vandaag. Zij noemt het prachtige 
cloud gate van Annish Kapoor, in het Millennium Park in Chicago als 
voorbeeld. Denken over de toekomst (zonder het verleden te willen her-
schrijven) genereert een productieve discussie over betekenis en hoe we 
perspectief geven aan onze geschiedenis van de toekomst.

Bovenstaande wegen zijn suggesties, en geen volwaardige strategie om 
maatschappelijke polarisatie op dit vlak te voorkomen. Waakzaamheid 
is geboden in relatie tot groeperingen die zich verschansen achter een 
verabsoluteerd eigen gelijk. Daartegenover is het onderwerp van natio-
nale identiteit niet te onderschatten. Er zal beter gezocht moeten worden 
naar hoe hier op een productieve manier invulling aan gegeven kan 
worden. 1
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Tegenover me zit Alexandra van Huffelen, een dynamisch 
ogende 49 jarige vrouw die op 1 juni 2018 al weer 4 jaar de 
directie voert over het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf van 
de gemeente Amsterdam. Ons gesprek begint met gebak 
bij de koffie. Niet vanwege ons interview maar omdat het 
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf een hoog cijfer – 7,6 – heeft 
gescoord in het klanttevredenheidsonderzoek.  
 
Tijdens ons gesprek blijkt snel dat in haar hele carrière 
een aantal thema’s de hoofdrol hebben gehad, waarbij  
het gedachtegoed van D66 onderdeel van het werk vervult. 
Van meet af aan zowel in de energiesector als wethouder 
 en nu als directeur ligt haar focus op duurzaamheid, 
leefbaarheid en op het tegengaan van de tweedeling in  
de samenleving.  
 

Door Piet van Mourik

Wie ben je? Alexandra valt lachend met de deur in huis: “Ik ben een 
“hardcore D66-er”. Al tijdens mijn studie Bestuurskunde ben ik in 1989 
overtuigd lid geworden en gebleven. Naast mijn maatschappelijke activi-
teiten heb ik verschillende rollen in de partij vervuld. Tegenwoordig wat 
meer achter de schermen als voorzitter van de fondsenwerving-commis-
sie.”

Wat drijft je? “Al sinds de jaren 90 word ik gedreven door het behoud van 
de planeet, energie-efficiency, duurzame energie en luchtkwaliteit. Een 
zaak die weliswaar veel meer mainstream is geworden maar waar er ook 
nog een wereld is te winnen. Daarom ben ik ook blij dat ik onderdeel ben 
geworden van de Transporttafel die voorstellen moet doen om de Parijse 
klimaatafspraken in Nederland waar te maken.” 

Welk sociaal-liberaal kompas speelt de hoofdrol? “De sociale kant over-
heerst. Ik raak steeds meer gericht op het aanpakken van het verschil 
tussen mensen die wel, en die veel minder kansen hebben. Ik ben van 
mening dat niet alleen de politiek maar ook een bedrijf als het mijne een 
belangrijke rol hierbij moet spelen.” 

Wat vind je er belangrijk bij? “Het hebben van een baan is extreem be-
langrijk voor het welzijn van mensen en om zich te ontwikkelen. On-
derwijs is een basisvoorwaarde, maar we moeten er ook voor zorgen dat 
mensen aan het werk kunnen. Dus niet alleen zorgen dat er werk is maar 
vooral mensen een stap verder helpen die al een tijd uit het arbeidsproces 
zijn of uit een omgeving komen waar generaties lang niet gewerkt wordt.” 
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Wat betekent dit vanuit GVB? “Ik voel me thuis bij het “Radicale Midden” 
(groep jonge D66-ers die vindt dat D66 een progressievere koers moet 
varen) en vind dat leefbaarheid en het verbeteren van sociale omstan-
digheden hoog op de agenda moeten staan. Ik ben duidelijk geraakt door 
mijn verleden als wethouder in Rotterdam waar mensen in bepaalde 
delen van de stad 7 jaar eerder sterven als gevolg van een combinatie 
van een laag opleidingsniveau, slechte voeding, niet genoeg bewegen 
en een slechte luchtkwaliteit. Plekken waar kinderen gewoonweg geen 
kans hebben. De enige manier van echt helpen is op individueel niveau 
zonder te pamperen”.

Wat kan GVB er aan doen? Alexandra stelt klip en klaar: “Gvb is een 
openbaar vervoer bedrijf dat zich in eerste instantie bezig houdt met 
mobiliteit en bereikbaarheid gekoppeld aan de leefbaarheid van de stad. 
Het taartje bij de koffie geeft aan dat de inwoners van Amsterdam blij 
met ons zijn. Ik vind het ongelofelijk belangrijk dat onze reizigers en de 
Amsterdammers ons positief waarderen terwijl we het met minder sub-
sidie, meer leveren. Op gastvrijheid, veiligheid, comfort, reisinformatie, 
kortom vinden onze reizigers het fijn om met gvb door de stad te reizen. 
Daar scoort gvb dus met een 7,6 erg goed op.” 

Wat betekent GVB voor Amsterdam? “Amsterdam is een wereldstad in 
klein formaat waar gvb mensen op een veilige en comfortabele manier 
bij elkaar brengt. We willen gastvrij, betrouwbaar en verbindend zijn. De 
context van dit bedrijf gaat enorm veranderen nu Amsterdam tussen de 
100.000 tot 150.000 woningen gaat bouwen. Verdichting en nieuwbouw 
lopen gelijk op. Toen ik begon vervoerden we 730.000 reizigers en nu 
900.000 reizigers per dag. Dat zijn bewoners, werknemers en bezoekers. 
Alles met hetzelfde netwerk en materieel. Nu de westelijke tuinsteden 
worden verdicht en we Zeeburgereiland en IJburg II ontwikkelen is het 
mijn grote wens om een oost-west metro verbinding aan te leggen.”

Welk obstakel voorzie je voor het GVB? “Amsterdam kent ‘Koers 2025’ 
waar de grote uitbreidingen in staan. Het nieuwe college van b&w staat 
voor de opdracht een nieuwe visie op mobiliteit te ontwikkelen. Er zijn 
al veel plaatjes en ideeën maar kern is wel dat we een helder toekomst-
beeld moeten hebben. Veel geld zal dan nodig zijn om te investeren waar 
het Rijk niet alleen in kan voorzien. Ook de stad en private investeringen 
zullen nodig zijn.” 

Wat gaat met mobiliteit veranderen? “Mobiliteit was altijd lopen, fietsen, 
auto of openbaar vervoer. In heel Europa zien we een nieuwe serie van 
gebruiksvormen opdoemen zoals deelauto, deelfiets of driverless busjes. 
De snelle mobiliteitsgroei tast – als we niets doen – de leefbaarheid van 
de stad aan. In de historische binnenstad wordt het nu al onmogelijk 
om alle vervoersvormen naast elkaar te handhaven. Wat mij betreft 
mogen er veel minder auto’s in de binnenstad. Tegelijk neemt in de rest 
van de stad de auto, en de fiets, en de tram en de voetgangers in enorme 
hoeveelheden toe. We hebben dus nieuwe circulatieplannen nodig om 
al dat verkeer te accommoderen. En we moeten investeren in nieuwe 
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metroverbindingen en een fijnmazig netwerk met zogeheten ‘Mobility as 
a Service’ concepten. Een combinatie met het traditionele ov met nieuwe 
mobiliteitsvormen als deelauto’s, deelfietsen, etc.”

Wat moet in jouw optiek gebeuren? “Leefbaarheid voorop. Zorgen dat we 
aan de emissies werken want dat heeft groot effect op de gezondheid van 
mensen. Zo blijft de stad aangenaam en prettig. Vooral investeren in me-
troverbindingen, lopen, fietsen en wat ik noem gedeeld vervoer. Nieuwe 
vormen die het extra aantrekkelijk kunnen maken. Dan kan je denken 
aan combinaties zoals trein en ov-fiets, metro met een driversbusje of 
tram of Car2Go. Mooi voorbeeld is Kopenhagen met een autovrije bin-
nenstad waar alleen wordt gefietst en gewandeld ondersteund door met 
name een metro netwerk.” 

GVB heeft groei in nieuwe wijken in kaart maar hoe zit het met de regio?
“Er zijn eigenlijk drie niveaus tegelijk waar ik aan werk. Naast het 
verbeteren van de doorstroming in het huidige mobiliteitssysteem van 
de stad, is er de aansluiting van nieuwe woonwijken. Eerst tram, bus of 
metro voordat er mensen komen wonen. Dit is belangrijk zodat mensen 
gaan kiezen voor andere vormen van vervoer dan de auto. Daarnaast het 
verbeteren van de verbindingen met de regio. Knelpunten zijn Schiphol, 
Zaanstad/Purmerend en in mindere mate Almere. Door de stijgende wo-
ningprijzen in de stad gaan steeds meer mensen in de regio wonen, maar 
blijven ze wel binnen de stad werken. Deze verbindingen vragen extra in-
vesteringen in doortrekken van metro’s en intensiveren bestaande trein-
netwerk. Daarbij wordt samengewerkt met ns, de vervoerbedrijven uit 
de regio Amsterdam, maar ook htm en ret. Samen hebben we een visie 
voor de hele Randstad ontwikkeld. Deelvervoer als onderdeel van MaaS 
(Mobility as a Service) koppelen aan traditionele openbaar vervoer. Het is 
van belang dat dit collectief gebeurt. Iedereen wil met dezelfde reisinfor-
matie en zelfde betaalsysteem overal in Nederland kunnen reizen.” 

Welke rol speelt GVB hierbij? “Gvb is grote een maatschappelijke on-
derneming met ongeveer 4000 fte’s. Weliswaar een nv, maar gvb heeft 
geen winstoogmerk en heeft de gemeente Amsterdam als enige aan-
deelhouder. Als grote en zichtbare werkgever kunnen we bijdragen aan 
sociale veiligheid, het creëren van werkgelegenheid (ook voor mensen 
die een tijdje uit de arbeidsmarkt weg zijn geweest), mensen opleiden, 
ontmoetingsplekken in de stad creëren, een bijdrage leveren aan een 
goede luchtkwaliteit door werken met schone voertuigen , afvalstromen 
te verminderen en een bijdrage te leveren aan een circulaire economie, 
duurzame energie te stimuleren door de daken metrostations vol leggen 
met zonnepanelen. Kortom gvb kan enorme boost geven om Amsterdam 
een mooiere plek te maken. En die rol moeten we ook spelen.” 

Hoe vind je dat terug in jouw aanpak? “Door ons mvo (Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen) programma, dat bestaat uit drie poten. 
Naast groen, energie efficiency en het voorkomen van uitstoot uiteraard 
door het geven van werk en opleidingen. Ik vind het heel belangrijk dat 
mensen via gvb aan het werk komen. We leiden op om vervolgens naar 
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een baan door te stromen en interesseren vooral jonge mensen om voor 
gvb te werken. Wij zetten ook heel actief mensen in om via de Partici-
patiewet weer in het arbeidsproces terug te komen. Last but not least 
zetten wij in op innovatie om daarmee efficiënter te worden, beter aan 
te sluiten op de wensen van onze reizigers en om mobiliteit toegankelijk 
te maken voor iedereen: voor mensen met een grote of kleine beurs of 
mensen die minder makkelijk kunnen lopen of zien.”

Waarom moet GVB vooroplopen? “Noblesse oblige. Als zichtbaar onder-
deel van de stad. Er werken heel veel mensen bij ons en iedereen kent 
ons. We werken samen met lokale ondernemingen van de catering tot 
de rai, cultuurinstellingen en Amsterdam Marketing. Veiligheid is ook 
niet te onderschatten. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich vaak veiliger 
voelen in het openbaar vervoer dan op de straat.” 

Hoe maak je afweging tussen maatschappelijk, organisatie en individu-
eel belang? “Mensen moeten plezier hebben in hun werk, zich gewaar-
deerd voelen, en de ruimte krijgen hun eigen verantwoordelijkheid te 
krijgen. gvb heeft alleen succes als mensen het oké vinden om hier te 
werken. Alleen mensen die met plezier hun werk doen kunnen een goe-
de service verlenen. Dat geldt voor de hele onderneming.”

Hoever kan vrijheid en verantwoordelijkheid in dit bedrijf? Alexandra: 
“Van oorsprong is gvb een bedrijf dat strikte regels kent. Lange tijd was 
wantrouwen de factor die heerste tussen medewerker en management. 
Hierdoor zijn zoveel regels gemaakt dat elke flexibiliteit uit de organi-
satie is geperst. Ik steek veel tijd in werken op basis van vertrouwen. De 
kern van wat ik de komende tijd wil bereiken is dat vertrouwen voorop 
staat. En iedere medewerker van gvb de verantwoordelijk krijgt en neemt 
om zijn of haar werk op de beste manier in te richten.”. 

Hoe pak je dat aan? “Ingewikkeldste blijft bouwen aan vertrouwen. De 
balans vinden hoe mensen zich senang voelen terwijl regels worden af-
gebroken. Soms vormen regels immers ook een fijn huis. Het begint met 
veel praten, ook met de Ondernemingsraad. Zo zie ik de samenwerking 
met de or zoals een wethouder met de gemeenteraad werkt. Als kritische 
medestanders. Onze medewerkers zijn mijn partners die in de or hun ei-
gen gerechtvaardigde belang verdedigen, samen met ons gemeenschap-
pelijk belang: de continuïteit van onze onderneming. Daar hebben we in 
de afgelopen tijd al mooie stappen in gezet.” 

Hoever gaat dat op de schaal van protocollenfabriekje of laissez-faire?  
Duidelijker kan Alexandra niet zijn: “Zo weinig mogelijk regels. Samen-
werken op basis van vertrouwen en een paar basisprincipes: transparan-
tie en het nakomen van afspraken. Gebaseerd op de overtuiging dat ieder 
van ons erop uit is om van zijn eigen werk en van onze onderneming met 
veel plezier een zo groot mogelijk succes te maken!” 1
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#verontwaardiging

Inwoners van een gemeente die protesteren tegen de komst van een 
asielzoekerscentrum, de Groningers die zich verzetten tegen gaswinning 
en bewoners rondom Lelystad die de komst van een vliegveld willen 
tegenhouden. Het is niet moeilijk om recente voorbeelden te vinden van 
burgers die verontwaardigd of zelfs woest zijn op de overheid. Voor het 
openbaar bestuur lijken deze eigenwijze burgers soms een hinderlijke, 
storende factor.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verontwaardiging van burgers 
veel aandacht krijgt in het publieke debat. Hoewel sommige politici, 
bestuurders en ambtenaren de boze burger op het schild hijsen, spre-
ken andere gezagsdragers over de boze burger alsof het een bijzondere 
burgersoort betreft. Deze ‘civis iratus’ zou niet voor rede vatbaar zijn, en 
daarom niet serieus genomen hoeven te worden. Men spreekt ook wel 
over het nimby gevoel bij burgers: Not In My BackYard. Geen asielzoekers 
in mijn achtertuin, gaswinning onder mijn bodem of vliegtuigen boven 
mijn hoofd.

Vaak liggen achter de verontwaardiging van burgers echter terechte 
zorgen, frustraties en idealen. Zo kunnen zij het gevoel hebben dat zij 
continu aan het kortste eind trekken, onvoldoende in processen worden 
betrokken of soms zelfs door het openbaar bestuur worden geschoffeerd. 
Hun verontwaardiging laat zien waar burgers belang aan hechten, waar 
zij voor staan en waar zij voor in actie willen komen. Verontwaardiging 
an sich is dan ook geen gevaar voor de democratische rechtsstaat. Het 
kan voor de democratie juist een informatieve functie hebben, doordat 
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het politici, bestuurders en ambtenaren een beter beeld geeft van wat er 
leeft in de samenleving.

In de democratische rechtsstaat kunnen gevoelens van verontwaardi-
ging, als het goed is, door bestaande mechanismes, zoals verkiezingen 
en referenda, in goede banen worden geleid. Zo hebben burgers de 
mogelijkheid om verontwaardiging te tonen door op andere of nieuwe 
politieke partijen te stemmen of zelf politiek actief te worden. Verder 
hebben zij dankzij het recht op demonstratie bijvoorbeeld mogelijkhe-
den om hun verontwaardiging te uiten buiten deze traditionele politieke 
kanalen om.

Als verontwaardigde burgers echter de grenzen van de democratische 
rechtsstaat overschrijden, ontstaat een probleem. Zij kunnen dan bij-
voorbeeld de openbare orde verstoren en, in extreme gevallen, geweld 
gebruiken tegen politieke vertegenwoordigers, medewerkers van de 
overheid of medeburgers. Denk aan de burgers die de gemeenteraad in 
Geldermalsen bestormden toen deze vergaderde over de komst van een 
azc of de demonstranten bij de Oostvaardersplassen die medewerkers 
van de provincie en Staatsbosbeheer intimideerden.

Dit roept vragen op over hoe een democratische rechtsstaat in het alge-
meen, en het openbaar bestuur daarbinnen in het bijzonder, het beste 
om kan gaan met de verontwaardiging van burgers. 

#antifragiliteit

De democratische rechtsstaat zou enerzijds voldoende veerkrachtig 
moeten zijn om zich te kunnen aanpassen aan snel veranderende 
omstandigheden, zoals de opkomst van mondige burgers en nieuwe 
communicatie- en mobilisatiemiddelen die zij tot hun beschikking heb-
ben. Deze middelen kunnen de gebiedsgebonden betrokkenheid (bij een 
bepaalde politieke gemeenschap) en issuegebonden betrokkenheid (bij 
een bepaald onderwerp) van burgers niet alleen efficiënter en effectie-
ver maken, maar ook leiden tot nieuwe combinaties en meer spontane 
vormen van betrokkenheid. Zo kunnen de tegenstanders van het ene 
lokale vliegveld zich organiseren in netwerken met tegenstanders van 
het andere lokale vliegveld en kunnen zij leren van elkaars ervaring en 
expertise. En lokale issues, zoals de komst van een vliegveld of het niet 
bijvoederen van dieren bij de Oostvaardersplassen kunnen niet alleen 
een kristallisatiepunt vormen waarop burgers meer vage, onbestemde en 
latente gevoelens van onbehagen projecteren en afreageren, maar kun-
nen omgekeerd dit onbehagen ook voeden als mensen het gevoel hebben 
dat zij de grip op hun eigen omgeving lijken te verliezen.

Behalve veerkrachtig zou de democratische rechtsstaat ook voldoende 
weerbaar moeten zijn om haar kernwaarden te beschermen. Helaas laten 
Polen en Hongarije zien dat de democratische rechtsstaat niet altijd 
opgewassen is tegen de krachten die haar dreigen te ondermijnen. Het 
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gaat daarbij bijvoorbeeld om krachten die de democratie, soms zelfs via 
democratische weg, aantasten door het (liberaal) democratische ideaal 
aan te tasten van vrije gedachtevorming en politieke concurrentie van 
ideeën, waardoor er steeds minder ruimte komt voor diversiteit en afwij-
kende meningen.

Wat echter opvalt aan de termen veerkracht en weerbaarheid is dat het 
vooral lijkt te gaan om verdedigingsmechanismes. De democratische 
rechtsstaat dient te reageren op schokken die haar bedreigen door zich 
hiervan te herstellen, zich hieraan aan te passen of hiertegen weerstand 
te bieden. De vraag is of dit voldoende is voor de gewenste omgang met 
verontwaardiging. Het zijn immers reflexen of reacties die vaak pas 
komen wanneer de eerste klap al is verkocht of de eerste schok al heeft 
plaatsgevonden. En de veerkracht en weerbaarheid worden pas op de 
proef gesteld als burgers hun verontwaardiging uiten en daarbij grenzen 
opzoeken of overschrijden.

Maar bovenal is verontwaardiging niet iets waartegen de democratische 
rechtsstaat zich altijd moet verdedigen, het is ook iets waar de democra-
tische rechtsstaat haar voordeel mee kan doen. Wat dat betreft heeft de 
econoom en filosoof Taleb een interessant begrip geïntroduceerd. Taleb 
(2013) spreekt over ‘antifragiliteit’: een antifragiel systeem weet zich niet 
alleen te herstellen van schokken, zich hieraan aan te passen of hier-
tegen weerstand te bieden, maar weet hiervan zelfs sterker te worden. 
Taleb geeft als voorbeeld het veelkoppige monster Hydra uit de Griekse 
mythologie waarvan voor elke afgehakte kop er twee terug groeiden.
Als de democratische rechtsstaat deze lijn van denken volgt, zou zij niet 
alleen moeten kijken hoe zij veerkrachtig of weerbaar kan zijn tegen ver-
ontwaardiging, maar hoe zij deze in haar eigen voordeel kan omzetten 
en zichzelf ermee kan versterken. Dit vereist dat zij niet alleen reactief, 
maar ook proactief opereert. Haar instituties dienen de kernwaarden van 
de democratische rechtsstaat niet alleen te beschermen, maar ook actief 
uit te dragen. Hierbij ligt een belangrijke rol weggelegd voor het open-
baar bestuur. 

#hoedan

Ten eerste heeft het openbaar bestuur een voorbeeldfunctie. Politici, 
bestuurders en ambtenaren dienen zelf de spelregels van de democratie 
te allen tijden te respecteren en dienen de kernwaarden van de demo-
cratische rechtsstaat actief uit te dragen. Ten tweede heeft het openbaar 
bestuur een rol als steunpilaar van de democratie. Politici, bestuurders 
en ambtenaren dienen burgers duidelijk te maken waar democratische 
grenzen liggen, en wanneer deze grenzen worden opgezocht of zelfs 
overschreden. En ten derde dienen zij actief op zoek te gaan naar de 
oorzaken van de verontwaardiging van burgers en te kijken hoe zij deze 
verontwaardiging een plek kunnen geven in het democratisch proces. 
Wanneer dit laatste lukt, versterken zij de democratische rechtsstaat en 
maken zij deze antifragiel.
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Hoe kan het openbaar bestuur het beste deze rollen vervullen? Om een 
antwoord op deze vraag te formuleren is het belangrijk te onderkennen 
dat verontwaardiging zich manifesteert in fasen, en dat de rollen die het 
openbaar bestuur kan innemen en de instrumenten die het kan inzetten 
per fase verschillen. Op basis van bestaand onderzoek hebben Sarah de 
Lange en ik in de essaybundel #WOEST een model geïntroduceerd met 
vijf fasen in de metafoor van een storm.

De eerste fase is het ‘stormklaar’ maken van een politieke gemeenschap. 
Tijdens deze fase is er binnen een politieke gemeenschap niet of nau-
welijks sprake van verontwaardiging. Dit is de fase waarin het openbaar 
bestuur de politieke gemeenschap kan voorbereiden op mogelijke on-
rust. Hierbij valt te denken aan het cultiveren van democratisch ethos en 
burgerschap. Deze kunnen worden bevorderd via burgerschapsvorming 
in het onderwijs, via inburgeringcursussen of het oefenen van burger-
schap in de praktijk, zoals in wijkcomités.

De tweede fase is ‘de stilte voor de storm’. Tijdens deze fase is er binnen 
een politieke gemeenschap sprake van verontwaardiging, maar heeft 
deze zich nog niet gemanifesteerd aan de oppervlakte of is deze nog niet 
zichtbaar voor het openbaar bestuur. Dit is de fase waarin het openbaar 
bestuur waakzaam dient te zijn en de verontwaardiging van burgers zo 
vroeg mogelijk moet proberen te signaleren. Het openbaar bestuur kan 
hiervoor zijn oor te luister leggen bij burgers zelf of bij professionals in 
de wijk, die zicht hebben op de verontwaardiging van burgers. Andere 
mogelijkheden zijn verder peilingen, (online) monitoring van onvrede 
en andere ‘thermometers’.

De derde fase is het ‘opkomend stormtij’. Tijdens deze fase is er binnen 
een politieke gemeenschap sprake van oplopende spanningen en strijd. 
Groepen burgers komen hier tegenover elkaar of tegenover het openbaar 
bestuur te staan. Dit is de fase waarin het openbaar bestuur escalatie 
van conflicten kan proberen te voorkomen of conflicten kan proberen te 
de-escaleren met behulp van bemiddeling of mediatie. Het openbaar be-
stuur kan bijvoorbeeld een dialoog organiseren via een inspraakavond of 
zij kan een referendum organiseren om mensen mee te laten beslissen.
De vierde fase is ‘de storm’. Tijdens deze fase is er binnen een politieke 
gemeenschap sprake van geweld of de dreiging daarvan. Het openbaar 
bestuur dient dan de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat 
er gelegenheden zijn om ongestraft geweld te plegen en ervoor te zorgen 
dat alle betrokkenen zich veilig voelen, zodat zelfverdediging geen argu-
ment kan zijn voor geweld. Indien nodig, kunnen autoriteiten gebruik-
maken van een samenscholings- of een verenigingsverbod of zelfs het 
geweldsmonopolie om een situatie weer onder controle te brengen. Zij 
dienen deze instrumenten echter altijd proportioneel in te zetten en een 
balans te vinden tussen het faciliteren van politieke vrijheden en het 
bewaken van de openbare orde en veiligheid.

De vijfde fase is ‘na de storm’. Tijdens deze fase is er binnen een politieke 
gemeenschap sprake van maatschappelijke breuklijnen, polarisatie en/
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of aanhoudende vijandigheden. In deze fase dient het openbaar bestuur 
de fysieke en sociale schade op te maken en te kijken hoe de politieke 
gemeenschap zich kan herstellen. Het openbaar bestuur kan in deze fase 
bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren waar burgers via gemeenschap-
pelijke doelen en projecten weer nader tot elkaar kunnen komen en 
elkaar niet als vijanden, maar als politieke tegenstanders gaan beschou-
wen. 

#sterkerdoorstrijd

In zijn klassieker Il Principe (De heerser) stelt Machiavelli (2012) dat een 
succesvolle heerser ‘virtù’ nodig heeft om met de ‘fortuna’ om te kunnen 
gaan. De fortuin – de omstandigheden die niet te controleren zijn – is 
notoir wisselvallig, maar een succesvolle heerser weet op haar te antici-
peren door zijn handelen aan te passen aan de omstandigheden. Ma-
chiavelli vergelijkt de fortuin daarbij met een onstuimige, woeste rivier 
die buiten haar oevers kan treden. Deze wijze les van Machiavelli is ook 
relevant voor gezagsdragers die in de 21ste eeuw geconfronteerd worden 
met burgers die boos, ontevreden of teleurgesteld zijn. 

Net als een kabbelend beekje dat plotseling een onstuimige, woeste 
rivier kan worden, heeft de verontwaardiging van burgers de potentie 
aan te zwellen tot voor het openbaar bestuur onbeheersbare proporties. 
Enerzijds kan de kracht van deze verontwaardiging de democratische 
rechtsstaat verzwakken of vernielen, anderzijds kan deze de democra-
tische rechtsstaat vernieuwen en versterken. Verontwaardigde burgers 
vormen dus niet alleen een gevaar voor de democratische rechtsstaat, 
maar ook een kans omdat zij het openbaar bestuur dwingen zich open te 
stellen en te werken aan een antifragiel politiek systeem.

De uitdaging voor gezagsdragers is dat zij zich enerzijds kwetsbaar en 
zelfkritisch durven op te stellen als de situatie daar om vraagt, maar dat 
zij tegelijkertijd ook daadkrachtig blijven staan en strijden voor de kern-
waarden van de democratie. Zij dienen zich onbevreesd voor te bereiden 
op de verontwaardiging van burgers. Het is de aanvaarding en organisa-
tie van diversiteit en conflicten die de democratische rechtsstaat sterk 
maakt. Machiavelli (2007) stelde in zijn andere werk Discorsi (Verhan-
delingen) al dat het juist de tegenstellingen waren tussen het volk en de 
senaat in Rome die de Romeinse Republiek vrij en machtig maakten. 
Dit verrassende inzicht laat zien dat een staatsvorm met ruimte voor de 
wrijving tussen geregeerden en regeerders een ideaal is dat het waard is 
om voor te blijven strijden. 1
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Een van de meest afschuwelijke films die je ooit in je leven kunt 
bekijken, is Salò, or the 120 days of Sodom van Pier Paolo Pasolini (1975).  
Zelf zag ik de film tijdens mijn studie, in een cursus over het kwaad in de 
kunst. “Als het jullie teveel wordt, mag je weglopen”, vertelde de docent, 
“Maar probeer de hele film af te kijken.” Het werd al snel duidelijk waar-
om hij dit zei: ik heb nog nooit met zoveel hoofdpijn en walging naar een 
film gekeken. Enkele studenten werden ziek en liepen weg. Beelden die 
we eerder in de cursus hadden bekeken van vernietigingskampen, poli-
tieke moorden en terroristische aanslagen vielen er bijna bij in het niet. 

Dat laatste doet me denken aan een bekende uitspraak van Benjamin 
Franklin, bekend vanwege zijn rol als medeopsteller van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring en zijn wetenschappelijke experimenten 
met elektriciteit: “Vertel me en ik vergeet. Leer me en ik onthoud. Betrek 
me erbij en ik begrijp.” De grootste kracht van een verhaal, in welke vorm 
dan ook, is dat het degene aan wie het wordt verteld meeneemt naar een 
voorheen vreemde wereld van onbekende personen. Het laat je voelen en 
denken vanuit een ander.

In het geval van Salò, or the 120 days of Sodom wordt de toeschouwer be-
trokken bij het verhaal van achttien tieners die gedurende vier maanden 
op alle mogelijke manieren worden vernederd en mishandeld door vier 
fascistische hoogwaardigheidsbekleders. Deze mannen – een hertog, een 
magistraat, een bisschop en een voorzitter – trekken zich terug in een 
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Deze film is Pasolini’s meest gruwelijke en tevens zijn laatste. Vlak voor 
de vrijgave ervan werd hij doodgeschoten. Salò,or 120 days of Sodom was 
ongelooflijk controversieel en werd in veel landen verboden – het is dat 
in sommige landen nog steeds. Meest misselijkmakend is misschien nog 
wel dat de vier heren ogenschijnlijk ‘beschaafde’, intelligente mensen 
zijn. Er hangt moderne kunst aan de muren, er worden dagelijks ver-
halen verteld, er is muziek en de heren zijn belezen. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog – maar nu stiekem nog steeds – werd geloofd dat bescha-
ving door middel van kunst en filosofie zou leiden tot beschaafde men-
sen met een moreel kompas. Kunst zou de mens zuiveren en beteren. 
Schrijvers als Oscar Wilde betwijfelden dit al eerder in werken als The 
Picture of Dorian Gray (1890), waarin het hoofdpersonage degenereert en 
corrumpeert, ondanks zijn verwoede pogingen zijn ziel te zuiveren met 
een ongelooflijke kunstverzameling.

Het lijkt of Pasolini wil laten zien dat al onze beschaving slechts een dun 
laagje vernis is over een verdorven wezen. Het komt uiteindelijk neer op 
de aloude vraag of de mens intrinsiek goed of intrinsiek slecht is: is de 
mens iets wat tegen zichzelf beschermd moet worden of iets wat vrijheid 
gegund moet worden? Liberalen gaan uit van de goedheid van de mens 
en gunnen hem zijn vrijheid. Vrijheid impliceert verantwoordelijkheid, 
ook voor anderen. De vier fascistische hoogwaardigheidsbekleders uit 
Pasolini’s film lijken het schoolvoorbeeld van het ultieme kwaad. Als je 
alleen naar hen zou kijken, zou je meteen zeggen dat de mens intrinsiek 
slecht is en voor zichzelf beschermd zou moeten worden. Alle kunstzin-
nige en culturele vorming ten spijt. 

Liberalen gaan uit van de goedheid van de mens. En dat is iets moois, 
want hoe zouden we burgers anders hun vrijheid kunnen geven? Tegelij-
kertijd zorgt dat uitgangspunt ervoor dat we mensen zien als onbeschre-
ven bladen die we nog kunnen opvoeden. We zien mensen als potenties: 
met de juiste opvoeding en het beste onderwijs, zou iedereen het maxi-
male uit zichzelf kunnen halen. Maar een belangrijke vraag die we ons 
moeten stellen is: als de mens goed is, hoe kan het dan dat sommigen in 
staat zijn tot zulke slechte daden – denk aan terroristen, nazi’s, moorde-
naars, mishandelaars, gijzelnemers en verkrachters? En vooral: hoe kun-
nen we voorkomen dat mensen zulke slechte daden plegen? Salò zou ons 
kunnen leren dat morele waarden pas tot stand komen wanneer indivi-
duen op elkaar botsen, in de publieke of politieke ruimte. Als niemand 
nog ooit tegengesproken zou worden, zou iedereen er zijn eigen moraal 
op leren nahouden. Terwijl een verschil van mening of van levensstijl, 
vaak tot discussie leiden – en discussie leidt tot reflectie.

Dat is ook de reden waarom films als deze nergens verboden zou  
moeten zijn, maar juist door iedereen moeten worden bekeken. Zodat  
we daarna kunnen praten over de vraag waarom zulke goede mensen 
zulke slechte dingen kunnen doen en vooral: hoe we dat kunnen voor- 
komen. 1
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Ik erger me er altijd aan als mensen wijsneuzig tegen mij beginnen 
over de Eerste Kamer als ‘chambre de réflexion’. Dat is het niet, het zou 
nog eerder kloppen om over de Eerste Kamer als ‘chambre d’inspecti-
on’ of ‘chambre de correction’ te spreken, al zou ik niet weten waarom 
dat ook zo nodig in het Frans zou moeten. De Eerste Kamer is net als 
de Tweede Kamer een politiek orgaan en dat is ook altijd zo geweest, al 
viel dat vroeger wat minder op dan nu. Dat had meer te maken met de 
voorspelbaarheid van de politieke verhoudingen toen dan met de be-
voegdheden van de Eerste Kamer. In de lange, lange jaren dat de politieke 
verhoudingen nog zo waren dat de samenstelling van de Eerste Kamer 
wat de fracties betreft bijna het spiegelbeeld van de samenstelling van 
de Tweede Kamer was, viel het oordeel van de Eerste Kamer uiteraard 
zelden anders uit dan wat aan de andere kant van het Binnenhof voor 
juist werd gehouden. Als de Eerste Kamer al een andere keuze maakte, 
was dat toch vooral omdat de voorgestelde wet technisch of juridisch 
tekortschoot. Hoewel, bijna 45 jaar geleden zag ik vanaf de publieke 
tribune hoe de door mij geschreven initiatiefwet abortus van pvda en 
vvd door toedoen van Haya van Someren-Downer sneuvelde. In de Nacht 
van Wiegel haalde in 1999 het correctief referendum het niet in de Eerste 
Kamer. Ruim vijf jaar later was er de Nacht van Van Thijn waarin een 
grondwetswijziging die een gekozen burgemeester mogelijk zou maken 
de grond in werd geboord. Thom de Graaf trad toen af als minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing. In alle drie de gevallen waren de overwegin-
gen en de uitkomsten vooral of zelfs helemaal politiek van karakter.  

‘Nachten’ zijn er in de politiek niet meer zoveel, maar de vanzelfspre-
kendheid van een instemmende Eerste Kamer is er ook overdag niet 
meer. In beide Kamers zijn de coalitiepartijen maar met één zetel in de 
meerderheid en soms zal de oppositie niet nodig zijn om een wetsvoor-
stel af te stemmen of minstens in de gevarenzone te brengen. Formeel 
zijn de fracties van de regeringspartijen in de Eerste Kamer niet gebon-
den aan een regeerakkoord dat in de Tweede Kamer gesloten is. In de 
praktijk is van de vrijheid die we als oppositiepartij tijdens Rutte II had-
den nu natuurlijk geen sprake meer. Omgekeerd is een partij als de pvda 
nu als oppositiepartij in de Eerste Kamer naar verhouding twee keer zo 
groot als in de Tweede Kamer. Het soortelijk gewicht van de senaatsfrac-
tie is daardoor uiteraard ook toegenomen, zowel intern in de eigen partij 
als extern in relatie tot het kabinet en de regeringspartijen. Forum voor 
Democratie en denk zijn nu nog niet in de Eerste Kamer vertegenwoor-
digd, maar dat zou na de Provinciale Statenverkiezingen heel goed wel 
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het geval kunnen zijn. D66 keerde in 2015 na de vorige PS-verkiezingen 
met een dubbel zo grote fractie als derde grote partij terug in de Eerste 
Kamer, maar er is geen enkele zekerheid dat het ook in 2018 weer tien of 
zelfs meer zetels zullen worden. Overigens geldt mutatis mutandis het-
zelfde voor bijna alle andere partijen. In feite zijn ze met uitzondering 
van de sgp allemaal onderhevig aan het regime dat D66 vanaf de oprich-
ting heeft gekend: in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie 
voor de toekomst. Anders gezegd, het is allerminst ondenkbaar dat de 
Eerste Kamer in juni 2019 een heel andere partijverdeling zal kennen dan 
nu. Ook anders bovendien dan nu in de Tweede Kamer het geval is. De 
vliesdunne meerderheid van het huidige kabinet indachtig is dat geen 
comfortabel vooruitzicht.  

In de tijden dat de senatoren voor het betreden van de vergaderzaal – in 
zijn soort de oudste (1650) ter wereld – hun bolknakjes in het sigaren-
kastje op hun terugkomst konden laten wachten, zal wel nooit iemand 
het lef hebben gehad te vragen of het ‘leuk’ is in de Eerste Kamer. Dat 
wordt mij met regelmaat gevraagd en de verwachting is meestal dat ik 
zal zeggen dat het vooral zwaar, druk of moeilijk is. Dat is het natuurlijk 
soms ook, zeker als je woordvoerder bent bij een omstreden wetsvoor-
stel, maar leuk is het gelukkig ook. Dat geldt zeker voor de contacten en 
het overleg in de eigen fractie op dinsdagmorgen voor de plenaire verga-
dering en de commissievergaderingen. Nu D66 regeringspartij is gewor-
den, is het onderling overleg zowel politieker als intenser geworden. De 
oppositierol was gemakkelijker dan de huidige rol als coalitiepartij. Er is 
meer nog dan onder Rutte II overleg met de fractie van D66 in de Tweede 
Kamer. Nieuw is het overleg met onze bewindslieden in het kabinet en 
met de woordvoerders van de coalitiepartijen. In de Eerste Kamer is het 
gesprek tussen de fracties altijd al vrij gemakkelijk en collegiaal, maar de 
rolwisseling van oppositie naar coalitiepartij was toch wel wennen. Net 
als in de hele partij schuurt het ook bij ons regelmatig.

Het gezicht van de Eerste Kamer raakt sterker politiek getekend. Dat 
brengt als vanzelf ook de discussie mee over de juiste verhouding tot de 
Tweede Kamer. Wij hebben geen recht van initiatief of amendement en 
wij zijn niet direct gekozen. Het eerste beperkt je in je handelingsmoge-
lijkheden, het tweede noopt tot een zekere bescheidenheid. Het primaat 
ligt toch duidelijk bij de Tweede Kamer, maar als je kijkt naar het aantal 
vragen dat er aan bewindspersonen gesteld wordt, het aantal moties dat 
wordt ingediend en het aantal expertmeetings rond belangrijke politie-
ke thema’s, is het begrijpelijk dat men elkaar onderling toch regelmatig 
maant om niet op de stoelen van de Tweede Kamer te gaan zitten. Als het 
om wetgeving gaat, wordt van de Eerste Kamer uiteindelijk een ja of een 
nee verwacht, maar voor het zover is, zijn er toch nog heel wat moge-
lijkheden om de bewindspersoon uit te nodigen, te verleiden of zelfs te 
dwingen de interpretatie en de implementatie van de nieuwe wet meer 
in overeenstemming met het gevoel van de Eerste Kamer te brengen. 
Uitvoerige vragenrondes met memories van antwoord van soms tiental-
len bladzijden zijn zeer gebruikelijk, soms zelfs bij wetsvoorstellen die 
uiteindelijk als hamerstuk worden afgehandeld. De memories van ant-
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woord hebben direct betekenis voor de uitleg van de wet. Als de minister 
of staatssecretaris toezeggingen doet worden die door de griffie van de 
Eerste Kamer nauwkeurig vastgelegd en regelmatig wordt nagegaan of 
aan de toezeggingen al is voldaan. 

Het is voor de Eerste Kamer niet altijd en misschien zelfs wel steeds min-
der mogelijk als medewetgever op te treden. Er is een sterke neiging om 
steeds meer te regelen via convenanten, akkoorden of tafels van overleg. 
De overheid is dan een partij naast maatschappelijke organisaties of 
bedrijven. Ook in de wetgeving wordt veel geregeld via maatregelen van 
bestuur (MvB0, die nog niet bekend en ook niet geformuleerd zijn op het 
moment dat de wet in de Kamer ter discussie staat. Meestal wordt dan 
gevraagd om de MvB niet alleen bij de Tweede Kamer ‘voor te hangen’, 
maar ook bij de Eerste Kamer. Dan kunnen er ook weer vragen over 
gesteld worden. Uiteraard liggen daar vooral voor de oppositiepartijen 
kansen om de bewindspersoon het vuur aan de schenen te leggen. 
D66 heeft een voorkeur voor een parlementair systeem zonder Eerste 
Kamer. Niettemin accepteert de partij het bestaan van de Eerste Kamer 
en als fractie proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk de taken van de 
Eerste Kamer vorm te geven. Wij zijn de laatste beslissers in het wetge-
vingsproces, maar tegelijkertijd de eersten die het uiteindelijke wets-
voorstel in zijn geheel te zien krijgen. Dat helpt nog weleens om fouten 
en inconsistenties aan het licht te brengen. Voor mij in de drie jaar dat 
ik lid van de Eerste Kamer ben nooit leuker dan op het moment dat ik 
zag dat in een wetstekst over de titels die universiteiten mogen verlenen 
stond dat de jonge doctor in het Engels de titel ‘doctor of philopsophy’ 
zou mogen voeren. Die malle ‘p’ is toen schielijk verwijderd, ook een 
beetje stiekem trouwens, want de Eerste Kamer mag een wet immers niet 
veranderen. 1
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Als we spreken over genoomediting – crispr/Cas, het ingrijpen in 
ons dna, “precisiemacht” daarover, in de woorden van Hub Zwart – dan 
roept dat vaak weerstand op. Vooral de toepassing van genoomediting op 
het terrein van de voortplanting. Het idee dat wij aan het dna sleutelen 
van embryonale cellen, en daarmee een eigen hand hebben in een kind 
dat zal worden geboren, brengt onrust met zich mee. Waarom is dat? 
Voor wetenschappelijk onderzoekers zoals ik is dat soms moeilijk te be-
grijpen. Dan kan het nuttig zijn om ons de verschillende typen bezwaren 
onder de tegenstanders van genoomediting, te proberen te doorgronden. 
Ik zal drie typen bezwaren bespreken.  

Ten eerste bestaat er een vrees voor de risico’s – voorziene en onvoor-
ziene risico’s – voor het toekomstige kind, en ook voor de eventuele 
kinderen van dat kind. Vaak is er een gemakkelijk antwoord op een 
dergelijk bezwaar: we gaan alleen verder met de ontwikkeling van ge-
noomtechnologie als de risico’s voldoende worden begrepen, én kunnen 
worden geminimaliseerd. Dit bezwaar is van consequentialistische aard: 
de voordelen moeten opwegen tegen de nadelen. En hoewel we in een 
vroeg stadium niet altijd weten wat de voor- en nadelen van een nieuwe 
technologie zijn, kunnen we daar meestal wel achter komen, juist door 
het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit bezwaar is dus oplosbaar.

Ten tweede bestaat er een principieel bezwaar ten aanzien van het 
gebruik van embryo’s, een bezwaar dat is verbonden met uiteenlopende 
opvattingen over de morele status van het embryo. Als zelfs het meest 
vroege, het meest prille begin van het leven wordt beschouwd als in 
zekere zin heilig en in ieder geval beschermwaardig, dan is ieder ‘gerom-
mel’, zelfs het meest zorgvuldige, omzichtige onderzoek, problematisch. 
Dit bezwaar is helder. Stelt u zich eens voor dat wij het onderzoek dat wij 
moeten doen om genoomediting verder te ontwikkelen niet met em-
bryo’s maar met pasgeboren baby’s zouden moeten uitvoeren. Dat zou 
overduidelijk onaanvaardbaar zijn. Voor veel mensen is er – in moreel 
opzicht – echter een levensgroot verschil tussen een pasgeboren baby 
en een met het blote oog onzichtbaar groepje cellen. We mogen best met 
cellen doen wat we met levende personen niet zouden doen. Maar dat 
onderscheid wordt niet door iedereen gezien. En dat is niet – of in ieder 
geval niet eenvoudig – te veranderen. Niet door nieuwe feiten te presen-
teren of nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

Betekent dit dat we moeten stoppen met het onderzoek? Niet per se. 
Principiële bezwaren zoals deze zijn niet absoluut. Soms moeten ze 
wijken voor zwaarwegender belangen. De gezondheid kan een zwaarwe-
gend belang zijn, het voorkomen van ernstig lijden.. Soms is het nodig 
om het ene leed met het andere leed te bezweren. Veel mensen zullen 
dat begrijpen. En bovendien kunnen mensen soms toch ‘schuiven’ met 
hun principiële bezwaren. Een Gestalt-switch noemde Wittgenstein 
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dat: u ziet iets plotseling in een ander licht, en dan is het voor u ook iets 
anders. Als u een tijdje kijkt naar een kleine verzameling cellen in een 
petrischaaltje, misschien zijn die cellen opeens toch niet meer ‘leven’ of 
‘een persoon’ voor u. Overigens geeft ook Guido Pennings in zijn bijdrage 
aan de bundel aan dat niet voor alle typen kiembaanmodificatie em-
bryo’s nodig zijn: genoomediting kan ook op de geslachtscellen worden 
toegepast, voordat een bevruchting tot stand wordt gebracht.

En een derde en – voor nu – laatste categorie bezwaren heeft te maken 
met ons mensbeeld, ons wereldbeeld. Er bestaat de angst dat wij ‘te ver 
gaan’. Het gaat om een angst voor grenzenloosheid. Te ver gaan is eigen-
lijk iets bijzonders dat alleen wij mensen kunnen, in tegenstelling tot al 
het andere dat leeft in de natuur: wij kunnen natuurlijke grenzen open-
breken, het ene in het andere laten overgaan, wij kunnen dat wat buiten 
ons bereik lag, daarbinnen trekken. En dat hebben wij altijd al gedaan. 
Wij zijn Homo faber, de makende mens. En juist omdat we dat altijd al 
gedaan hebben, vraag ik mij wel eens af waarom dit bezwaar telkens 
weer terugkomt bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Waarom 
willen wij onszelf toch altijd op de grenzen wijzen? 

De controversiële bioethicus Julian Savulescu draait het graag om. Hij 
stelt dat wij mensen het aan onszelf verplicht zijn om gebruik te ma-
ken van alle technologie die voorhanden is om ons nageslacht de beste 
kansen te geven. Ook genoomediting. In een artikel in Journal of Medical 
Ethics geeft een van zijn collega’s aan Oxford, Michael Parker, felle kritiek 
op dit morele imperatief van Savulescu, en haalt daarbij Shakespeare aan:

The web of our life is of mingled yarn,  
good and ill together; our virtues would  
be proud if our faults whipp’d them not, 
and our crimes would despair if they  
were not cherish’d by our virtues.    

Mingled yarn, een gemende textuur, goed en slecht, zwart en wit. Zo oud 
is het idee al dat geluk niet bestaat in perfectie, maar in een balans tus-
sen het goede en het slechte, het zieke en het gezonde. Om het goede, het 
schone, het ware te kunnen zien, hebben we het slechte, het lelijke, het 
onware nodig. Het streven naar perfectie is daarom verkeerd, zegt Par-
ker. En daar ziet u ook meteen de grote tekortkoming van een dergelijk 
argument: er wordt gesuggereerd dat genoomtechnologie wordt ingezet 
met het doel om perfectie te bereiken, en óók dat het mogelijk is om met 
technologie perfectie te bereiken. En dat is niet het geval. Savulescu zou 
zeggen: er zal heus genoeg tegenslag en ziekte zijn in een mensenleven. 
Maar we kunnen – daar waar we kunnen, daar waar we dat veilig en doel-
treffend kunnen – de natuur best een handje helpen door de grootste 
obstakels voor een goed leven weg te nemen. 

“
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Dna is niet een glazen bol gebleken, niet in de mate waarin werd ver-
wacht. De mogelijkheden om op grond van dna onze medische toekomst 
te voorspellen, zijn beperkt door een biologie die veel te complex blijkt 
te zijn. Zo ook zullen de mogelijkheden om onszelf te verbeteren door 
aan dna te sleutelen, biologisch begrensd zijn. We zullen bij sommige 
mensen ernstige, zeldzame ziekten kunnen herstellen, bij ons alle-
maal wellicht dragerschap van dergelijke ziekten kunnen verwijderen. 
Misschien dat we onszelf een heel klein beetje slimmer, mooier, moreler 
kunnen maken. Maar dan echt maar een heel klein beetje. En dat is maar 
goed ook, misschien, want met een beetje imperfectie blijven zwart en 
wit grijs, en daarmee een stuk interessanter. 1
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Slappe knieën
Deze maand is het vier jaar geleden dat  
ik, nieuw in de politiek en als jong  
bestuurder, vol goede moed begon aan 
mijn opdracht om in Amsterdam de 
chaotische financiën op orde te brengen. 
Met het coalitieakkoord in de hand en met 
mijn financiële ervaring en kennis maakte 
ik samen met ambtenaren een ambitieus 
plan. Nieuw management, twee reorgani-
saties, concernadministratie, control op 
orde, nieuw ict-systeem, begrotingsregels 
– all or nothing en het liefst morgen af. 

In zijn recente boek ‘Grote jongen zijn’ 
beschrijft Frank de Grave, een van mijn 
voorgangers als Amsterdams wethouder 
financiën, hoe politiek een overlevings- 
spel is geworden. Bestuurders lopen als 
angsthazen rond, verlammen en van  
ellende komt er weinig substantieels  
meer uit hun handen.  

Mijn moment van slappe knieën kwam 
vorig jaar. Na twee jaar intensieve voorbe-
reiding stond de Amsterdamse belasting-
dienst op het punt om de stekker uit het 
twintig jaar oude gammele ict-systeem te 
trekken en over te stappen op een nieuw 
systeem om daarmee elk jaar een half 
miljard euro aan belastingen te innen. De 
risico’s waren bekend en onder controle, 
maar langzaam bekroop mij de angst dat 
er toch iets mis zou gaan met dit extreem 
complexe project. Stel dat een aantal van 
de honderdduizenden belastingbetalers de 
aanslag van zijn buren toegestuurd krijgt? 

Krantenkoppen, heisa, raadsdebatten, mo-
ties … ik zag het allemaal voor me. De kans 
was klein, maar niet nul. Doormodderen 
met een systeem dat al jaren op instorten 
stond was geen optie, maar toch … Er is een 
moment geweest dat ik hoopte ergens in 
de honderden pagina’s memo’s en rappor-
ten een aanleiding te vinden om het uit te 
stellen. 

Bestuurders moeten beleid maken en 
uitvoeren en dat laatste is een stuk lastiger 
dan het eerste. 
Een veteraan in het openbaar bestuur 
vertrouwde mij ooit toe: “Slecht beleid 
is niet erg, dat voer je gewoon niet uit. 
Slechte uitvoering van goed beleid, dat is 
funest.” Maar zelfs een goede uitvoering 
is geen garantie voor succes, want elk 
incident wordt uitvergroot en verkleint de 
kans op overleven. Het invoeren van een 
belastinginningssysteem in een grote stad 
als Amsterdam is dermate complex dat het 
voor de meeste mensen niet te bevatten is. 
Een incidentloze uitvoering is uitgesloten. 

Maar het is goed afgelopen. De slappe 
knieën waren tijdelijk en grote incidenten 
bleven uit. Het lijstje voor de komende 
vier jaar ligt klaar en met een beetje geluk 
en iets meer geduld kan ik het helemaal 
afwerken. 1

Udo Kock  
wethouder Financiën en Economie  
in Amsterdam
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Misschien verbaast het u  
dat een sociaal-liberaal blad als idee be-
sluit zich intensief bezig te houden met 
religie. Tussen beide zit een zekere span-
ning. Onder sociaal-liberalen valt zelfs 
enig ongemak te ervaren over religieuze 
zaken. Oh my God, religie? De Franse soci-
aal-liberale president Emmanuel Macron 
riep recent op deze kramp te laten varen: 
“Onze tijdgenoten, of zij nu geloven of 
niet geloven, hebben het nodig ook een 
ander perspectief op de mens te horen 
dan alleen het materiële. Er moet een 
andere dorst worden gelest, de dorst naar 
het absolute. Het gaat niet om bekering, 
maar om een geluid vanuit religie, samen 
met anderen, dat nog steeds over de mens 
durft te spreken als een levende geest.” 
 
De centrale vraag van deze idee luidt: is 
religie een verrijking of een bedreiging 
voor het sociaal-liberalisme? Deze vraag 
roept direct een andere cruciale vraag op, 
namelijk wat religie is. In de artikelen 
van Manuela Kalsky en Boris van der Ham 
wordt beschreven hoe divers het religieus 
landschap is. Kalsky spreekt derhalve over 
religieuze pelgrims. Men bindt zich niet 
meer aan een specifieke religie, maar is 
telkens weer op zoek naar nieuwe inspi-
ratiebronnen. De groep niet-geaffilieerde 
religieuzen stijgt sterk in Nederland. De 
religieuze mens van nu is volstrekt anders 
dan de kerkelijke mens van weleer. 

In hoeverre kan religie het sociaal-libera-
lisme verrijken? Religie draait om verbin-
dingen leggen (de oorspronkelijke beteke-
nis van ‘religere’ is ‘verbinden’), waarden 
versterken, en een besef hebben van het 
transcendente (iets dat ons eigen leven 
overstijgt). Deze elementen brengt religie 
tot uiting door middel van verhalen en 
rituelen. Voor sociaal-liberalen ligt hier 
een kans tot verrijking. Johan Goud wijst 
in zijn verhaal op het gevaar van een al te 
rationele en pragmatische benadering van 
politieke zaken. In religies valt het nodige 
te ontdekken waar ook het sociaal-libera-
lisme haar voordeel mee kan doen. 

Wij hebben ervoor gekozen om ons niet 
primair te richten op hete politieke hangij-
zers. Deze vertroebelen immers het maat-
schappelijke gesprek over religie, zoals 
Maurits Berger in zijn verhaal beschrijft. 
Wij hebben schrijvers uitgenodigd om te 
reflecteren op een sociaal-liberale visie op 
religie. In de hoop dat de primaire reactie 
van een sociaal-liberaal op religie niet ‘oh 
my God’ zal zijn, maar dat op basis van 
kennis en zonder ongemak het gesprek 
gevoerd kan worden over concrete onder-
werpen waar religie een rol in speelt.

Tenslotte, dat mijn eerste nummer als 
hoofdredacteur van idee over religie gaat, 
is volstrekt toevallig. Ik laat in het midden 
of het gepredestineerd is. De redactie be-
paalt de onderwerpen van tevoren en laat 
zich daarbij leiden door wat volgens hen 
relevant is voor sociaal-liberalen. Voor 
mij was het een schot in de roos: ik ben 
theoloog en religie is al jaren mijn core 
business. Het was een groot genoegen om 
dit blad samen te stellen met de redactie, 
en met name met oud-hoofdredacteur 
Tonko van Leeuwen die mij zorgvuldig 
door het gehele proces begeleidde rond  
de totstandkoming van dit nummer. 

Joost Röselaers 
hoofdredacteur idee
joostroselaers@d66.nl
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Uit zijn twintig jaar ervaring met islam in Nederland 
komt Maurits Berger tot de voorlopige conclusie  
dat de cultuur van religieuze ingetogenheid, in  
combinatie met de sterk afgenomen religiositeit 
onder Nederlanders, ertoe heeft geleid dat vooral 
niet-zo-religieuze Nederlanders heel schichtig zijn 
geworden in hun omgang met religie.

In een sociaal-liberaal systeem zoals we dat kennen in Ne-
derland, is er de vrijheid om religie te belijden, net zo goed als er de 
vrijheid is om daar niets mee van doen te hebben. Dit betekent wel dat 
de burger de opdracht heeft tot tolerantie: niet-gelovigen of anders-ge-
lovigen zullen zich manifestaties van religie moeten laten welgevallen, 
hoezeer zij daar ook aanstoot aan nemen. En gelovigen moeten bepaald 
taalgebruik van zich af laten glijden, of moeten accepteren dat bepaalde 
godsdienstige voorschriften door anderen met de voeten worden getre-
den. Tolerantie is dus het verdragen van iets dat eigenlijk tegen de borst 
stuit. Althans, aldus schrijft het juridische plaatje voor: zo hebben we het 
georganiseerd. Maar de werkelijkheid is stukken weerbarstiger.  

Die weerbarstigheid ligt niet aan de regels, maar aan de cultuur. Volgens 
de dominante cultuur in Nederland is religie een privézaak, die men bij 
voorkeur niet publiekelijk laat zien. Zo hebben wij diverse politieke par-
tijen met een christelijke grondslag, hoewel slechts weinig christelijke 
politici zich in de Tweede Kamer of tijdens publieke bijeenkomsten zul-
len bedienen van godsdienstig taalgebruik, of citaten uit de Bijbel. Hoe 
anders is dat in een land als Amerika, waar men dergelijke partijen niet 
kent, maar waar religie een wezenlijk onderdeel is van het publieke en 
politieke debat. Sterker nog, je wordt geen president wanneer je niet heel 
duidelijk aangeeft hoe je denkt over religie. Is religie dan zoveel anders 
geregeld in Amerika dan in Nederland? Nee, de systemen zijn juridisch 
bijna hetzelfde. Maar de mores en cultuur zijn anders. Wij in Nederland 
doen dat gewoon niet, niet omdat het zo voorgeschreven is, maar omdat 
deze religieuze ingetogenheid in onze cultuur is ingebed.  

Ook al hebben wij het zuilenstelsel nog niet zo lang geleden achter ons 
gelaten, en heeft de ontkerkelijking een enorme kaalslag teweeggebracht 
in ons religieus landschap, deze cultuur van religieuze ingetogenheid 
gaat al een tijd terug. Een voorbeeld is het processieverbod. In steden en 
dorpen waar protestanten in getal domineerden gold een verbod voor 
katholieken om processies buiten de kerk te houden. De protestanten 
namen namelijk enorm aanstoot aan het publiek ronddragen van beelte-
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nissen in grote optochten met clerus en koorknapen in allerlei kleur-
rijke godsdienstige gewaden. Dat verbod was nogal ingrijpend voor de 
katholieken voor wie deze processies een wezenlijk onderdeel waren van 
hun godsdienstige viering. Maar blijkbaar was hier voor de protestanten 
een grens bereikt, en die afkeer was dusdanig dat dit verbod pas in 1983 is 
opgeheven. 

De cultuur van religieuze ingetogenheid is dus altijd een vanzelf-
sprekendheid geweest, totdat zij werd geconfronteerd met de recente 
introductie van islam in de Nederlandse samenleving. Niet alleen de 
eeuwenoude beeldvorming rond deze religie speelde ons parten; het was 
vooral het uiterlijk vertoon ervan. Het is niet voor niets dat de heftigste 
discussies over islam juist daarover gaan: het dragen van een hoofddoek, 
het geven van een hand, het bouwen van een moskee met minaret. In-
teressant is dat het vooral reacties van afkeuring zijn, meer dan afke-
ring. Afkering van de islam als iets verwerpelijks en onverenigbaar met 
Nederland is beperkt tot de felle columnisten die de boventoon voeren. 
Afkeuring, daarentegen, bemerk ik vooral onder het bredere publiek: ‘Hè, 
moet dat nou, zo’n hoofddoek?’; ‘Is dat nou nodig, dat je per se geen hand 
wilt geven?’ Dit zijn reacties die zijn ingegeven vanuit de cultuur van re-
ligieuze ingetogenheid. We hebben instinctief een afkeurende reactie op 
mensen die ostentatief hun religie uitdragen. Wij vinden dat belastend, 
soms zelfs ondraaglijk, net als de protestanten dat vonden van katholie-
ke processies.

Opvallend is dat deze cultuur zich lijkt te beperken tot religie. Op andere 
gebieden zijn wij stukken liberaler in hoe wij ons uiterlijk manifesteren. 
Denk aan punkers, hiphoppers, tattoos, anarcho’s, en politici zonder 
das – en dan heb ik het nog niet eens over de opkomst van travestieten, 
transgenders en andere personen die hun seksuele geaardheid accentu-
eren met kleding. Deze uiterlijkheden vinden wij misschien ook aan-
stootgevend, belachelijk of lachwekkend, maar dat laten wij makkelijker 
van ons afglijden dan de gelovige – vaak keurig geklede – moslima of 
moslim. Wat is het dan, dat religie zo anders maakt? 

Hier is geen eenduidig antwoord op. Uit mijn twintig jaar ervaring met 
islam in Nederland kom ik tot de voorlopige conclusie dat de cultuur van 
religieuze ingetogenheid, in combinatie met de sterk afgenomen religio-
siteit onder Nederlanders, ertoe heeft geleid dat vooral niet-zo-religieuze 
Nederlanders heel schichtig zijn geworden in hun omgang met religie. 
Laat ik dit illustreren met enkele voorbeelden.

Een studente aan de pabo besluit in haar derde jaar dat zij haar religie, is-
lam, sterker wil belijden. Zij gaat een hoofddoek dragen, bidt vijf keer per 
dag, en houdt zich aan de spijswetten. Maar zij meent ook dat zij geen 
muziek meer mag beluisteren of beoefenen. Dat is nu problematisch 
voor iemand die de opleiding voor onderwijzer volgt, en het veroorzaak-
te discussies onder de docenten: is hier nu sprake van vrijheid van religie 
op grond waarvan haar een vrijstelling verleend moet worden van dit 
onderdeel van haar opleiding? 

Ik noem een ander voorbeeld: De kleine Mohammed van tien jaar roept, 
tijdens het uitdelen van zakjes chips voor een verjaardag van een van de 
kinderen uit de klas: ‘Dat mag niet, dat is haram!’ De juf weet niet hoe 
hierop te antwoorden: is het inderdaad haram, en moet ze het uitdelen 
van deze versnapering dan maar niet door laten gaan, omdat anders een 
van haar leerlingen in religieuze problemen zou kunnen raken? 
 
En als laatste voorbeeld benoem ik de bekende kwestie van de advocaat 
die vanwege zijn geloofsovertuiging niet wilde opstaan voor de rechter: 
niemand zou moeten opstaan voor een ander persoon, meende hij, net 
zoals de profeet niet wilde dat mensen voor hem opstonden, bogen of 
knielden. Het voorval leidde tot een interne hoorzitting bij de orde van 
advocaten.

Opvallend was dat bij degenen die met deze situaties werden geconfron-
teerd, steeds twee emoties door elkaar speelden: verwarring en irritatie. 
De verwarring betrof de vraag wat te doen. De kwestie was immers reli-
gieus, zo meende men, en gold daar niet een speciale vrijstelling? Ofwel, 
als iemand zich beriep op religie, dan kon je eigenlijk nooit ‘nee’ zeggen. 
En dat was de bron van de tweede emotie, namelijk irritatie: men had 
het gevoel voor het blok gezet te worden. Beide emoties leidden ertoe dat 
men in een soort religie-spasme schoot die verlammend werkte. Terwijl 
de reactie echt niet zo ingewikkeld hoefde te zijn. 

In het geval van de pabostudente zou ik menen dat zij vrij was om te 
denken en geloven wat zij wilde, maar als dat betekende dat zij bepaalde 
wezenlijke onderdelen van het curriculum niet kon vervullen, dan kon 
zij de opleiding dus ook niet afmaken. Mijn vraag aan de leraren was 
daarom niet: wat vinden jullie van een vrijstelling op grond van religie? 
Maar ik stelde de vraag: hoe wezenlijk is muziek voor de opleiding? In 
het geval van de kleine Mohammed zou ik zeggen dat hij de chips niet 
hoeft te eten, maar nog meer wezenlijk vond ik de verstarde reactie van 
de juf. Hoe zou zij gereageerd hebben als die jongen had geroepen: ‘Dat 
mag niet, dat is vies!’; ‘Dat mag niet, die zakjes zijn niet duurzaam!’ Dan 
zou er geen probleem zijn, antwoordde zij, want daar zou ze makke-
lijk een gesprek over kunnen voeren met de klas. En over het geval van 
de advocaat heb ik mij hogelijk verbaasd, omdat ik mij nog goed kan 
herinneren hoe Amsterdamse advocaten, die sympathiseerden met de 
krakersbeweging met als motto ‘jullie rechtstaat is de onze niet’, in de 
rechtszaal ook weigerden op te staan voor de rechter. Toen was er geen 
probleem, nu blijkbaar wel. 

Maar het meest opmerkelijke was misschien wel dat deze en vele an-
deren gevallen werden gedomineerd door de vraag: ‘Wat zegt de islam 
daarover?’ De voorzitter van de pabo, de juf van de lagere school en de 
deken van de orde van advocaten wilden weten of het volgens de islam 
klopte wat die moslims zeiden. Waartoe diende die vraag, wat zou men 
opschieten met die kennis? Zou het antwoord bepalend zijn voor de 
beslissing of men dan een uitzondering zou maken? Als je van de islam 
inderdaad geen muziek mag maken, chips mag uitdelen, of opstaan voor 
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Frankrijk gold zeer lang als een bij uitstek katholieke natie, eer-
ste in de rangorde na Rome. De legalisering daarvan vond al ruim vijf 
eeuwen geleden plaats, bij de sluiting van het concordaat van Bologna 
(1516) tussen de paus en de ‘zeer christelijk’ geheten Franse vorst. De 
laatste kreeg in vergelijking met zijn Europese collegae uitzonderlijk 
grote macht over de kerk in zijn koninkrijk – onder andere door het hem 
toegekende recht om kandidaten voor bisschopsbenoemingen voor te 
dragen. De bloedige vervolging van ketters en protestanten versterkte het 
katholieke karakter van de Franse natie. De absolute monarchie die Lode-
wijk XIV in de 17de eeuw modelleerde, zette de kroon op deze ontwikke-
ling: ‘één God, één koning, één volk’. In de loop van de 18de eeuw kwam 
dit alles steeds meer onder vuur te liggen. Befaamd is Voltaire’s inzet ten 
behoeve van Jean Calas, een protestant die in 1762 op barbaarse wijze 
terecht werd gesteld. Hij was het slachtoffer, aldus Voltaire, van religieus 
fanatisme en van ‘het duistere bijgeloof dat zwakke geesten ertoe brengt 
om misdaden toe te schrijven aan wie niet denkt zoals zij’ (slotzin van 
zijn Traité sur la Tolérance, 1763, hoofdstuk 25). 

Het ideaal van de neutraliteit verdient ongetwijfeld 
ruim baan op het terrein van de staat, dus op het ter- 
rein van wat we de wetgevende en uitvoerende mach-
ten noemen. Maar er komt zoveel meer te pas bij de 
vorming en uitvoering van beleid. Denk aan het vele 
dat aan het ‘neutrale’ beraad vooraf gaat of dat erop 
volgt: het onderwijs, het overleg in politieke partijen, 
het onderling beraad in maatschappelijke organisa-
ties, kerken en andere religieuze instellingen. Het is 
onontkoombaar dat daarbij ook uitgangspunten van 
filosofische en religieuze aard serieus worden genomen.  
Door Johan Goud

Voors en tegens  
van neutraliteit   
de grenzen van  
het Franse model

de rechter, zou dat enige invloed hebben op de reacties van de omgeving? 
Ik denk van niet. Meer begrip zou er niet van komen, en de irritatie zou 
zeker niet verminderen.

Maar meer dan de juridische positionering leek die vraag van belang van-
wege de kwestie van het gelijk. Degenen die geconfronteerd werden met 
de religieuze stellingname, wilden weten of het ‘waar’ was. Klopt het, 
dat je volgens de islam geen muziek mag maken, geen chips mag eten of 
niet mag opstaan voor een rechter? Want als dat niet zo was, dan kon dat 
aan die moslim worden tegengeworpen. Die fascinatie of iets wel of niet 
mag van de islam wordt breed gedeeld door niet-islamitische Nederlan-
ders. Grappig genoeg onderscheiden zij zich daarmee nauwelijks van 
de orthodoxe moslims die evenzo een obsessie hebben met de vraag of 
iets haram of halal is. Maar het is een fascinatie waar de niet-gelovige 
buitenstaande niets mee opschiet. Religie heeft zijn leerstellingen, en 
zijn afwijkende scholen, stromingen en interpretaties. Dus waarom zou 
de regel dat je volgens de islam niet mag opstaan minder waar zijn als 
het slechts de opvatting van een minderheid zou zijn? En nog belangrij-
ker: wil de niet-moslim nu echt met en moslim in discussie over wat wel 
of niet de juiste islam is? Daar zal nooit een bevredigend antwoord uit 
komen, want een gelovige zal niet snel zijn ongelijk toegeven, en zeker 
niet aan een niet-gelovige.

We zijn dankzij de islam in de paradoxale situatie beland dat religieus 
ingetogen of niet-zo-religieuze Nederlanders, die weinig moeten hebben 
van manifestaties van religie, juist de religieuze discussie aangaan. 
Omdat die discussie bij voorbaat gedoemd is om te mislukken, is dit 
een heilloze weg. We moeten ons niet fixeren op religie, maar die fixatie 
loslaten. Dat kan bijvoorbeeld door religie niet een status aparte te geven 
temidden van alle motivaties die mensen kunnen hebben om iets wel 
of niet te doen. De orthodoxe moslim die geen hand wil geven, is dan 
niet anders dan de boeddhist, Japanner, Thai of orthodoxe jood die dat 
evenmin doet. De orthodoxe christen die tegen vaccinaties is, is dan niet 
anders dan de niet-religieuze grachtengordel-Amsterdammer die daar 
ook niets van moet hebben. Natuurlijk, het probleem is dat er wordt af-
geweken van de norm. Maar alleen de gelovige kan een oplossing binnen 
zijn of haar religie vinden; voor de niet-gelovige ligt de oplossing buiten 
de religie. 1 
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De Revolutie van 1789 maakte een krachtdadig en bloedig eind aan dit 
heilloze verbond van Koninkrijk en Kerk. Een radicale scheiding van kerk 
en staat werd doorgevoerd. Weliswaar bracht dat een nieuwe ideologie 
met zich mee. De Fransen werden niet langer als katholieke geloofsge-
noten beschouwd, maar als vrije ‘citoyens’: mondig, redelijk en volstrekt 
gelijk. Dat wat we ‘laïcité’ noemen volgt rechtstreeks uit deze kenmer-
ken van de republikeinse burger. De staat is strikt neutraal. Niemand 
– geen individu en geen organisatie – heeft het recht om zijn of haar 
levensovertuiging in de publieke ruimte aan anderen op te leggen. Dit 
betekent overigens niet dat religieuze uitingen in de publieke sfeer taboe 
zouden zijn. In een column in Trouw attendeerde Ger Groot terecht op 
het misverstand dat daarover zowel in Nederland als bij Franse burge-
meesters aan de mediterranée die de boerka verbieden, blijkt te bestaan. 
De publieke ruimte die de staat is wordt gemakkelijk verward met al het 
publieke leven buiten de voordeur. ‘Wie niet oppast haalt ze gemakkelijk 
door elkaar. Dat draagt ongetwijfeld bij tot de eeuwige verleiding van het 
totalitarisme […]: de gelijkstelling van staat en maatschappij.’ 1

Het rapport van de commissie Stasi (2004)
De onhelderheid die Ger Groot bij enkele burgemeesters aan de Franse 
zuidkust (bijgevallen door de Franse premier Valls en de Nieuw-Vlaamse 
Alliantie) vaststelde, lijkt overigens nogal wijd verbreid te zijn. 2 In 2003 
stelde de toenmalige president Chirac de commissie-Stasi in, genoemd 
naar haar voorzitter Bernard Stasi, nationaal ombudsman. Opdracht van 
die commissie was het om de actuele status van het principe van de ‘la-
icité’ te onderzoeken, in het licht van het beroep op een eigen invulling 
van de religieuze vrijheden, die in het bijzonder van Frans-islamitische 
zijde naar voren werd gebracht. Het verloop van het commissie-beraad 
en de uiteindelijk bereikte resultaten zijn uitermate interessant. Zo 
bracht bijvoorbeeld Saïda Kada (voorzitter van de organisatie voor ‘Ge-
engageerde Franse en islamitische vrouwen’) naar voren hoezeer zij zich 
van harte verbonden voelde met de waarden van het Franse burgerschap: 
de vrijheid het eigen leven in te richten, de gelijkheid van man en vrouw, 
etc. Zij pleitte echter voor de ruimte om eigen invullingen daarvan, 
geleid door religieus gemotiveerde overwegingen, een legitieme plaats te 
geven. Islam en burgerschap konden naar haar overtuiging zonder meer 
samengaan. 

De conclusies waartoe de commissie in haar rapport kwam, waren in 
dit licht beschouwd opmerkelijk. Of eigenlijk niet. Men hield vast aan 
het traditionele concept van de Franse ‘citoyen‘. De gelijkheid die daarin 
besloten ligt, moest het kader vormen dat aan de andere waarden, zoals 
vrijheid, uitingen van religiositeit, de relatie tussen man en vrouw, een 
legitieme plaats en betekenis geeft. Natuurlijk onderschreef men artikel 
9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 
en de daarin vastgelegde vrijheden van mening, geweten en godsdienst. 
Maar de speelruimte in het tweede lid van dat artikel werd niet minder 
belangrijk geacht: 

‘De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te bren-
gen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die 
bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzake-
lijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming 
van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescher-
ming van de rechten en vrijheden van anderen.’

Plaats geven aan wat uiteenlopende sociale groepen wensen zou naar het 
gevoel van de commissie onvermijdelijk tot ‘tribalisme’ leiden. Dat wat 
in de traditie van de ‘laïcité’ als kenmerkend voor Frans burgerschap is 
vastgelegd, moest daarom voor de godsdienstvrijheid bepalend blijven. 
‘Laïciteit is het Franse kader waarbinnen de vrijheid van godsdienst en 
de vrijheid van expressie van alle spirituele opties ten volle gegarandeerd 
is.’ (‘La laïcité constitue le cadre français dans lequel est pleinement 
garantie la liberté de culte et d’expression de toutes les options spirituel-
les.’) 3

Macron: open laïciteit (2018)
De uitspraken die de huidige president Emmanuel Macron onlangs deed, 
in ontmoetingen met de Franse bisschoppen en met Paus Franciscus, 
liggen tot op zekere hoogte in deze lijn. De ‘laïcité’ is geen antireligie, 
twitterde hij op 26 juni, maar biedt een kader aan voor de expressie van 
overtuigingen, van religies, en voor ieders vrijheid om te geloven of niet 
te geloven. Toch markeerden zijn toespraken een nieuwe richting. Ze rie-
pen in oppositionele kringen dan ook commotie op. De linkse politicus 
Mélenchon vond het zelfs nodig hem als ‘onderpastoor’ te kwalificeren. 

1 | Ger Groot, ‘Weten Fransen  
wel wat scheiding tussen 
kerk en staat betekent?’, in 
Trouw 17–08–16. 
 
2 | Ze zijn geanalyseerd  
door Pieter Dronkers in  
zijn doctoraalscriptie  
‘Wees vrij, maar geloof met 
mate. Een ethische evalu-
atie van het rapport Stasi’, 
Kampen 2006. Vervolgens, 
minder uitvoerig, in zijn 
boek Tamar. Een reisverhaal 
over Turkse en Franse hoofd-
doeken, Kampen 2008. 
 
3 | B.Stasi, Laïcité et 
République. Rapport de la 
commission de réflexion sur 
l’application du principe de 
laïcité dans la République, 
Paris 2004, p.137. Gec.  
door P. Dronkers, ‘Wees vrij, 
maar geloof met mate’, p.39.
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3 | B.Stasi, Laïcité et 
République. Rapport de la 
commission de réflexion sur 
l’application du principe de 
laïcité dans la République, 
Paris 2004, p.137. Gec. door 
P.Dronkers, ‘Wees vrij, maar 
geloof met mate’, p.39.
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De aanleiding daarvoor lijkt geen andere te zijn dan dat Macron een ‘open 
laïcité’ voorstaat, zoals de journalist Alain Duhamel het typeerde, 4 in af-
wijking van het positieve secularisme van Sarkozy of de passieve laïciteit 
van Hollande. 

Macron is erop uit de band met de katholieke kerk en met andere religies 
actief te herstellen; ze zijn immers, zoals hij opmerkte, uitingen van een 
antropologische en metafysische behoefte die mensen altijd en overal 
gestempeld heeft. Zoals op een andere manier ook overtuigingen van fi-
losofische en agnostische aard er uitdrukking aan geven. Deze aandacht 
voor de gelijktijdigheid van invalshoeken en voor de noodzaak van dia-
loog, lijkt kenmerkend voor het politieke denken van Macron. Hij werd 
in hoge mate beïnvloed door de filosofie van Paul Ricoeur (1913–2005), 
de liberaal-protestantse denker wiens assistent hij gedurende enkele 
jaren geweest is. Ricoeur heeft zijn wereldwijde faam onder meer te dan-
ken aan de subtiele manier waarop hij de kunst van het interpreteren (de 
hermeneutiek) verder ontwikkelde, maar ook aan zijn scherpe oog voor 
de betekenis van mythologische en religieuze taal. Hij stelde als geen 
ander de waarde van interpretatie, deliberatie en dialoog centraal. 5

Neutraliteit en de grenzen daarvan
Aan dit perspectief van openheid en dialoog voeg ik zeer in het kort 
enkele overwegingen van meer inhoudelijke aard toe. Want er zijn meer 
redenen dan alleen deze om het ideaal van de ‘laïcité’ te relativeren. Ik 
doel dan op laïciteit in een ruimere dan alleen de tot nu toe besproken 
historische en staatsrechtelijke betekenis – namelijk als het ideaal van 
een politieke discussie die neutraal, rationeel en pragmatisch is. In feite 
verbreed ik het daarmee in links-liberale richting. Over ‘laïcité’ in de 
striktere zin van de theorie van de religieus neutrale staat hebben zich 
in ons land (voor zover ik de discussie overzie) alleen rechts-liberale au-
teurs als Frits Bolkestein, Paul Cliteur, Herman Philipse instemmend uit-
gelaten. Maar de breder opgevatte laïciteit heeft veel meer aanhangers. 

Het ideaal van de neutraliteit verdient ongetwijfeld ruim baan op het 
terrein van de staat, dus op het terrein van wat we de wetgevende en 
uitvoerende machten noemen. Maar er komt zoveel meer te pas bij de 
vorming en uitvoering van beleid. Ik doel op het vele dat aan het ‘neu-
trale’ beraad voorafgaat of dat erop volgt: het onderwijs, het overleg in 
politieke partijen, het onderling beraad in maatschappelijke organisa-
ties, kerken en andere religieuze instellingen. Het is onontkoombaar dat 
daarbij ook uitgangspunten van filosofische en religieuze aard serieus 
worden genomen. Het Nederlandse systeem heeft tot nu toe zijn kracht 
voor een belangrijk deel ontleend aan de ruimte die het biedt voor dit 
aan waarden georiënteerde overleg.

Ik zet nog een stap verder. Het is niet alleen onontkoombaar dat deze uit-
gangspunten ter sprake komen. Het is zakelijk geboden. Vele problemen 
die we tot de belangrijkste rekenen, hebben het karakter van een aporie, 
een impasse. Dat wil zeggen: wie ze met de middelen van de neutrale en 
pragmatische ratio analyseert, komt tot conclusies die meerdere ant-

woorden open laten of die ons zelfs laten wanhopen aan de mogelijkheid 
van een overtuigende oplossing. Op dat aporetische punt aangekomen, 
beseffen we dat iets anders nodig is: een intuïtie die ons boven de twijfel 
of het dilemma uittrekt, een inspiratie die ons tot actie maant. Precies 
deze gedachtegang of beter: gedachtesprong, treffen we bij de zojuist 
genoemde filosoof Ricoeur dikwijls aan. Hij wijdde bijvoorbeeld een uit-
voerige analyse aan de manier waarop filosofen en theologen geprobeerd 
hebben om de evidentie van het kwaad in de wereld te verzoenen met het 
bestaan van het Goede of God. 6 Ze slaagden daar niet in, concludeerde 
hij, hoe ingenieus hun oplossingen ook waren. Wie dat feit op zich laat 
inwerken, komt uit bij een aporie. We doen er beter aan, zo argumen-
teerde hij, de onbeantwoordbaarheid te aanvaarden en de strijd tegen 
het concrete kwaad aan te gaan – zonder op succes te rekenen. Het zijn 
onder meer de wijzen, overal ter wereld, die ons daarbij tot voorbeeld 
kunnen dienen.

Iets soortgelijks geldt op het praktische, politieke niveau, bijvoorbeeld 
wanneer het om de strijd voor het behoud van de natuur gaat. In zijn 
schitterende boek Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur 
(2018) analyseert Kester Freriks de manier waarop de natuur benaderd 
wordt in de nota ‘Zicht op mooi Nederland. Structuurvisie voor de 
snelwegomgeving’ (2008) van het ministerie voor vrom. In deze nota – 
waaraan talloze instellingen, variërend van de anwb tot de Universiteit 
Wageningen, hun medewerking hebben verleend –, wordt naar toegan-
kelijkheid van het Nederlands landschap gezocht door de aanwijzing 
van negen zogenaamde Snelwegpanorama’s. ‘De “zichtbaartijd” en de 
“zichtbaartijdskaarten” (let op het woordgebruik) zijn gemeten met een 
snelheid van 120 kilometer per uur en zijn uitgedrukt in seconden, van 
0–5 sec. tot 150 sec.’ ‘Aandacht en ontvankelijkheid verdragen zich niet 
met hoge snelheden’, merkt Freriks terecht op. 7 Maar een louter rationele 
en pragmatische benadering van de natuur sluit conclusies als deze niet 
uit, bevordert ze veeleer. Het zijn vage intuïties die we aanduiden met 
woorden als ‘aandacht’ en ‘ontvankelijkheid’, waardoor onze analyses op 
een ander spoor kunnen komen, en waardoor we andere rapporten gaan 
schrijven. 8 Maar om zo ver te komen, zullen we nieuwe – in veel geval-
len overigens oude en oeroude – bronnen moeten raadplegen.

In zijn eigen omgang met de natuur laat Freriks zich bepalen door filo-
sofische en levensbeschouwelijke visies als die van Joke Hermsen (Stil de 
tijd, 2009) en Henry David Thoreau (Walden; or, Life in the Woods, 1854). 
Uit het werk van de laatstgenoemde citeert hij: ‘I wish to speak a word for 
Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a free-
dom and culture merely civil – to regard man as an inhabitant, or a part 
and parcel of Nature, rather than a member of society. I wish to make an 
extreme statement.’ Het ziet ernaar uit, dat zonder ‘extreme’ posities als 
deze de werkelijkheid tekort wordt gedaan. 1
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6 | Paul Ricoeur, Le mal: 
un défi à la philosophie et à 
la théologie, Genève 1986. 
Nederl. vert. Het kwaad: een 
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7 | De citaten zijn te vinden 
op resp. p. 159 en 160 van 
het in de hoofdtekst vermel-
de boek. 
 
8 | A.w., p.40.

4 | Zie https://www.rtl.fr/
actu/politique/macron-c-est-
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duhamel-7793885566. 
 
5 | De relatie Ricoeur – 
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Philosophe et le Président, 
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Sociologen waren er heilig van overtuigd dat religie een aflopende 
zaak was. Volgens de secularisatietheorie zou religie door de toenemen-
de welvaart en technologische vooruitgang wereldwijd verdwijnen. Een 
van de grondleggers van deze theorie, de befaamde Oostenrijks-Ameri-
kaanse socioloog Peter Berger, zei in 1968 in de New York Times: ‘In de 21e 
eeuw zijn gelovigen waarschijnlijk alleen nog maar in kleine sektes te 
vinden, schuilend bij elkaar om weerstand te bieden tegen een wereld-
wijde seculiere cultuur.’ 1 Inmiddels weten we dat de secularisatietheorie 
op een eurocentrisch wereldbeeld berust en niet is uitgekomen. Een blik 
naar Afrika, Latijns-Amerika en Azië had Berger en zijn collega’s de ogen 
kunnen openen. Maar de bril waardoor zij naar de wereld keken, miste 
multifocale glazen. Europa was hun maatstaf voor wat er mondiaal te 
gebeuren stond. 

In de meeste Europese landen is ontkerkelijking een feit. De gevolgen 
hiervan zijn in Nederland duidelijk zichtbaar. Kerken worden gesloten 
en de onwetendheid inzake religie is groot, vooral onder jongere genera-
ties. Wereldwijd daarentegen blijft religie groeien, zo tonen onderzoeken 
van het Pew Research Center in de Verenigde Staten aan. Zij voorspelden 
in 2015 dat in 2050 ongeveer 87 procent van de wereldbevolking religieus 
zal zijn; de meeste mensen zullen bij een van de grote wereldreligies ho-
ren. 2 Zal deze voorspelling wel uitkomen? Het is niet denkbeeldig dat de 
mondiaal voortschrijdende emancipatie van vrouwen tot een daling van 
het aantal geboorten zal leiden, met als gevolg een minder hoog groei-
percentage van christenen en moslims in 2050 dan voorspeld. Of deze 
emancipatie ook in landen als Afrika, Azië en Latijns-Amerika gepaard 
zal gaan met individualiseringstendensen, waardoor geïnstitutionali-
seerde vormen van religie minder aanhang krijgen, blijft af te wachten.

In Nederland zag het er lang naar uit dat de seculari-
satietheorie uit zou komen. Maar ontkerkelijking  
betekende niet automatisch afscheid van religiositeit. 
Religie blijkt niet verdwenen, maar is getransformeerd  
in allerlei nieuwe gedaanten.  
Door Manuela Kalsky

 
In Nederland zag het er lang naar uit dat de secularisatietheorie uit zou 
komen. Mensen keerden de geïnstitutionaliseerde religie in de afgelo-
pen decennia massaal de rug toe. Maar ontkerkelijking betekende niet 
automatisch afscheid van religiositeit. Zelfs in de geseculariseerde Lage 
Landen blijkt religie niet verdwenen maar getransformeerd in allerlei 
nieuwe gedaanten. Ook Peter Berger is inmiddels van mening dat niet 
secularisatie maar diversificatie de drijvende kracht van de 21ste eeuw is. 

Sinds enkele jaren zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en Brussel 
super divers, en Antwerpen staat op de nominatie het binnenkort te wor-
den. In bijvoorbeeld Amsterdam leven mensen met 180 verschillende 
nationaliteiten samen, met alle verschillende gewoontes en levensover-
tuigingen van dien. Geen enkele etnische groep in de stad vormt nog een 
meerderheid. 3 De vraag waarin je dan moet integreren, houdt niet alleen 
de nieuwkomers bezig vanwege hun verplichte integratiecursus, maar 
uiteraard ook de stadsbesturen. Hoe verbind je al deze verschillen?

Superdiversiteit wordt meestal met migratie en nieuwe Nederlanders 
geassocieerd. Maar behalve een diversiteit ‘van buitenaf’, die we vooral 
in de steden zien, kent Nederland ook een diversiteit ‘van binnenuit’. 
Terwijl aan het begin van de 20ste eeuw zo goed als iedereen lid was 
van een kerkgemeenschap, geldt dat vandaag nog voor een kwart van de 
bevolking. Van alle Nederlanders is 14 procent theïst, 28 procent ‘ietsist’, 
34 procent agnost en 24 procent atheïst, blijkt uit het meest recente 
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1 | ‘A Bleak Outlook is Seen 
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2 | Zie Pew Research Center, 
The Future of World Religions: 
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2010–2050. http://www.
pewforum.org/2015/04/02/
religious-projections-2010 
-2050/(bezocht 17–8–2018).

3 | M. Crul, Superdiversiteit. 
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onderzoek God in Nederland. 4 Ook al suggereren deze getallen een helder 
overzicht hoe het in Nederland is gesteld met religie, in werkelijkheid 
zijn de grenzen tussen de verschillende levensbeschouwelijke overtui-
gingen vloeiender. Kerkelijken blijken minder recht in de leer dan vaak 
gedacht en humanistisch en atheïstisch georiënteerden zijn bij nader 
inzien toch wel ‘spiritueel’ geïnteresseerd. Als we bijvoorbeeld de 12 
procent rooms-katholieken in ons land onder het vergrootglas leggen, 
blijkt nog maar 17 procent van hen theïst te zijn. Bijna de helft, namelijk 
46 procent, noemt zich ‘ietsist‘, 30 procent is agnost en 7 procent zelfs 
atheïst. Ook mensen die tot een kerkelijke gemeenschap behoren, zijn 
dus zeer divers qua levensbeschouwelijke overtuigingen. Anders gezegd: 
het is alles behalve helder, waar de rooms-katholieke Nederlander die u 
op straat of bij de bakker ontmoet, wel of niet in gelooft.

De van oorsprong christelijke Nederlander is in grote getale een levens-
beschouwelijke pelgrim geworden, op zoek naar een spiritualiteit en 
religiositeit voorbij de confessionele grenzen en hiërarchische vormen 
van traditionele religies. Niet alleen in Nederland, ook in de landen om 
ons heen nemen mensen de vrijheid om flexibel met religie om te gaan 
en zelf te kiezen op welke manier zij zingeving in hun leven vormgeven.
  
Sinds 2013 leid ik samen met prof. André van der Braak aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam een nwo-onderzoeksprogramma naar het 
fenomeen multiple religious belonging (mrb). Dit onderzoek richt zich op 
mensen die uit verschillende spirituele en/of religieuze bronnen putten 
en elementen daaruit combineren. De een doet dat door twee of meer 
religieuze tradities met elkaar te verbinden en zich bijvoorbeeld als 
boeddhist én christen te beschouwen, een ander door de religie waarin 
hij of zij is opgegroeid te verrijken met elementen uit andere levensbe-
schouwingen, en een derde door elementen samen te voegen tot een 
nieuwe spirituele weg. 5 Uit ons onderzoek blijkt dat zo’n 3,1 miljoen 
Nederlanders (24 procent van de volwassen bevolking) op deze manier 
mixen en matchen. 6 Er ontstaan religieuze bricolages en transreligieuze 
identiteiten. En niet alleen religies vloeien vandaag de dag in elkaar over, 
ook de grens tussen seculier en religieus vervaagt. Zo heeft bijna de helft 
van de leden van het Humanistisch Verbond behoefte aan rituelen op 
belangrijke momenten in hun leven en zijn jonge humanisten minder 
uitgesproken over het niet-bestaan van hogere machten. 7 Ook zijn er, 
volgens godsdienstfilosoof Taede Smedes, religieuze atheïsten, religieu-
ze naturalisten en post-theisten te vinden, die tegenover een toenemend 
nihilisme de wereld juist als ‘heilig’ beschouwen. 8 

Centraal staan verhalen en rituelen die mensen door de eeuwen heen 
hebben geholpen zin te geven aan hun bestaan. Religieuze tradities wor-
den zo tot een open bron van wijsheid, waaruit het individu vrijelijk put. 

Een voorbeeld van zo’n aanpak is te vinden bij de Nederlands-Turkse 
cabaretière en columniste Nilgün Yerli. Zij is een van de mrb’ers die 
in het boek Flexibel geloven centraal staan. 9 Samen met haar broers en 
zussen kreeg zij een vrije islamitische opvoeding, waarin de soefi-mys-

ticus Rumi (1207–1273) ter inspiratie diende. Voor Yerli is liefde de kern 
van alle religies. Levensbeschouwingen richten zich volgens haar op 
belangrijke waarden zoals eerlijkheid, goedheid, begrip, vertrouwen en 
geduld. Daarom put zij uit alle religies, zonder zich aan een specifieke 
religie te binden. Rituelen, symbolen en metaforen geven een diepere 
dimensie aan haar bestaan. Zo koestert ze het ‘dienbladritueel’ waarmee 
ze opgroeide. Op zondagmorgen droeg haar moeder een dienblad met 
rijst (vruchtbaarheid), geld (rijkdom), bloemen (leven), tarwe (hoop), 
goud (waarde van liefde) en honing (zoetheid) door het huis. De kinde-
ren moesten dan voelen, ruiken en een hapje honing nemen. Als kind 
irriteerde het haar, maar nu begrijpt ze de diepere betekenis en waar-
de ervan. Ze voedt ook haar zoon op met dit ritueel in de hoop dat het 
hem doet beseffen dat er ‘meer in het leven is dan iPads en games’. Ook 
elementen uit de joodse traditie neemt Yerli mee in haar dagelijks leven. 
Haar oma was joods, wat Yerli tot voor kort niet wist. Pas nu beseft zij  
dat het wekelijkse familiediner op vrijdagavond erg op een sabbatvie- 
ring leek. Ook aan dit ritueel houdt zij vast. Rituelen en verhalen zorgen 
voor continuïteit, regelmaat en lichamelijk en geestelijk welbevinden  
in haar leven. Ze zijn er om het leven te vieren en troost en geborgenheid 
te bieden bij tegenslag en ze helpen haar om met compassie in de wereld 
te staan. 

Individualisering, secularisering, globalisering en migratie, en niet te 
vergeten het internet, hebben het culturele en religieuze landschap 
van Nederland ingrijpend veranderd. Geïndividualiseerde religiositeit, 
geïnstitutionaliseerde religie(s), humanistische en atheïstische wereld-
visies staan naast elkaar, tegenover elkaar en vloeien in elkaar over. Een 
chaotisch en onoverzichtelijk geheel van op het eerste gezicht tegenstrij-
dige en elkaar uitsluitende visies en praktijken, die niet passen in ons 
geordende westerse denkkader van: het is óf zus óf zo. Superdiversiteit 
brengt hybride vormen van cultuur en religie voort, die de gangbare 
logica van het binaire denken ondermijnen. Daar liepen we ook in het 
mrb-onderzoek tegenaan. Hoe breng je de superdiverse religiositeit van 
mrb’ers, zoals bijvoorbeeld die van Nilgun Yerli, adequaat in beeld als die 
zich per definitie onttrekt aan de conceptuele modellen van het gangbare 
wetenschappelijk onderzoek? Of simpeler gezegd: hoe meet je ‘vloeibaar’? 

De voortschrijdende diversificatie van onze samenleving noodzaakt 
wetenschappers en politici in veelvoud te leren denken omwille van 
een goed leven voor allen. Het betekent recht doen aan de culturele en 
levensbeschouwelijke diversiteit van alle burgers, en tegelijkertijd op 
verbinding gericht zijn door verschillen vruchtbaar te maken in plaats 
van ze in een binair wij-zij-frame te plaatsen. Verbindend denken, 
verschillen in levensbeschouwelijk/religieus opzicht leren omarmen en 
op basis van gedeelde waarden samenwerken, zijn voorwaarden om de 
superdiverse steden van de toekomst te kunnen besturen. Wie zich nu 
nog afvraagt of religie ook een stem moet krijgen bij het bouwen aan dit 
goede leven voor allen in Nederland, is nog niet gearriveerd in het Euro-
pa van de 21ste eeuw. 1
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‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig 
laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den 
einden staan’. Marsmans beroemde gedicht dateert van 1936 en sindsdien 
is het Nederlandse landschap ingrijpend veranderd. Maar nog steeds 
stromen de rivieren traag door een oneindig laagland en nog steeds lijkt 
het alsof zij nooit hun loop zullen verleggen. Dus ja, er verandert veel, 
maar de grote stromen van tijd en geschiedenis, van opvattingen, lijken 
soms nauwelijks te stromen door de bedding van andere tijden. IJle 
populieren staan als wachters langs de oude stromen en voorkomen dat 
het bed van de rivier zich verlegt. Dat is met name het geval met de op-
vattingen over het verband tussen liberalisme en religie. Au fond dateren 
veel liberale ideeën dienaangaande nog steeds uit de 19e eeuw en zijn 
zij gebaseerd op het feit dat elke keuze voor een bepaalde godsdienstige 
overtuiging een individuele keuze is. Voor die keuze is alleen het indivi-
du verantwoordelijk en niemand heeft zich daarmee te bemoeien. Zeker 
niet de staat en elke wederzijdse band tussen religie en de staat is dan 
ook uit den boze. Dat is het principe van de scheiding van kerk en staat, 
dat in veel landen in de 19e eeuw of iets later werd geformuleerd. In Ne-
derland is dat principe als zodanig evenwel nooit in de wet vastgelegd, in 
tegenstelling tot bij voorbeeld Frankrijk waar in 1905 de befaamde wet op 
de laïcité werd uitgevaardigd. In Nederland is de praktijk zo gegroeid en 
is de belangrijkste formulering te vinden in de grondwet die de gods-
dienstvrijheid uitdrukkelijk formuleert in artikel 6, dat zijn uitgangspunt 
neemt in de rechten van het individu uit die tijd. Dat is de ene kant. De 
andere kant was dat het liberalisme uit de tijd ook sterk leunde op de 
het gedachtegoed van de Verlichting en het destructuren van het Ancien 
Régime, als overal in Europa aanwezig, graag zo ver mogelijk achter zich 
wilde laten. Structuren die in de ogen van velen niet alleen een institu-
tionele kant hadden, maar ook een inhoudelijke. Die laatste gold als niet 
minder achterhaald dan de eerste. Want geloof in een opperwezen dat 
invloed had op een werkelijkheid die intussen geheel rationeel verklaard 
kon worden, dat was volstrekt overbodig. Meer iets voor de wat minder 
ontwikkelden, die nog geen deel hadden aan de Verlichting. Dat is grosso 
modo de achtergrond van de liberale opvattingen over religie: ten eerste 
is religie een persoonlijke en individuele zaak; ten tweede is religie 

Religie is een van de belangrijkste vormgevers van 
cultuur, terwijl omgekeerd de cultuur ook weer  
vormgever is van religie. Gaat het over religie, dan 
gaat het heel vaak volstrekt niet over een persoon-
lijke opvatting, maar over een culturele dimensie. 
Helaas, dat ontgaat ons zolang we blijven denken 
dat religie zoiets is als de persoonlijke overtuiging 
waarmee je je spiritueel bekleedt.
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lering van artikel 1 natuurlijk schrappen, maar weet dan dat je artikel 1 
schrapt en niet de particuliere opvatting van de wetgever. Je schrapt een 
bepaalde waarde die je wellicht nu juist hoog zou willen houden.  

Die focus op het persoonlijk aspect van geloof (de confessionele kant en 
niet de culturele), zorgt ervoor dat het liberalisme in Nederland niet in 
staat is het debat over religie naar een niveau te brengen als in Duitsland 
(Die Zeit en de FAZ), het Verenigd Koninkrijk (Westminster Faith Debates) 
en Frankrijk. Dat is een achterstand die getuigt van intellectuele luiheid 
die bij uitstek schadelijk is. Want zolang religie en geloof een individu-
ele aangelegenheid zijn, zijn het ook bij uitstek elementen die kunnen 
dienen als bevestiging van de eigen identiteit en dan een rol kunnen 
gaan spelen in een populistisch identiteitspolitiek. Zie Salvini in Italië., 
de leider van de Lega en huidige minister van binnenlandse zaken, 
tevens vice-premier van Italië, die zich graag als conservatief katholiek 
afficheert. Wat er dus gebeurt, is dat juist de ouderwetse liberale bena-
dering van religie als iets dat achter de voordeur thuishoort ons blind 
maakt voor het feit dat we daarmee religie in het zadel helpen van de 
populistische identiteitspolitiek. Want juist die 19e eeuwse opvatting, 
onze blindheid inzake religie, helpt, paradoxaler wijze, religie zich onge-
merkt te transformeren en een onvermoede rol te spelen in het cultu-
rele debat. Terwijl de issues at stake belangrijk genoeg zijn. Wie wil niet 
weten waarom evangelicale christenen massaal Trump steunden en nog 
steeds steunen? Echt niet vanwege diens persoonlijk geloof, echt niet 
omdat hun persoonlijk geloof wordt verstrekt door Trump. Wel omdat 
religie en politiek daar een gezamenlijk cultureel offensief beginnen 
waar je wellicht zeer ongelukkig mee kunt zijn, maar dat iets zegt over de 
transformaties in het huidige Amerika. Om dat soort ontwikkelingen te 
zien, zowel de positieve als de negatieve, moet je echter de opvatting van 
religie als een exclusief persoonlijk gegeven, achter je laten. 

Mijn conclusie derhalve. Juist liberalen zouden in staat moeten zijn om 
in een globaliserende samenleving de culturele rol van religie serieus te 
nemen. Ten tweede, dat houdt in dat we oog krijgen voor de wederzijdse 
beïnvloeding van religie door cultuur en omgekeerd. Juist dat aspect 
blijft onzichtbaar zolang we religie louter als confessie, als individuele 
overtuiging, zien. Tenslotte, wie oog heeft voor de dynamiek van het po-
pulisme, zowel in Europa als in de vs, zal de rol van religie daarin graag 
nader onder de loep nemen. De religies van het Boek worden worldwide 
grosso modo conservatiever, ze worden grosso modo geschikter voor 
identiteitspolitiek (zie Israël, waar een nieuwe wet het land definieert als 
Joodse natie-staat, een wet die op gespannen voet staat met een demo-
cratische staatsinrichting), al dan niet in combinatie met populisme; 
de liberaal die daar tegenwicht aan wil bieden, zal die ontwikkelingen 
nauwgezet willen volgen en daarbij bedenken dat het tijdperk van de 
secularisatie vreemd genoeg achter ons ligt. Nog steeds stromen de 
rivieren traag door een oneindig laagland. De bedding is niet verlaten. 
Daar kun je van genieten, van de poëzie, schoonheiden bemoediging van 
religie. Maar ook luisteren naar de ‘stem van het water’ die steeds anders 
klinkt en waarvoor je je niet doof moet houden. 1 

inhoudelijke een gepasseerd station. Standpunten die bevestigd leken te 
worden door de 20 eeuwse secularisatie: minder kerk, minder gelovigen, 
einde van de religie. 

Maar met die opvatting werd religie echter wel geheel in de confessi-
onele sfeer getrokken, dat wil zeggen in de sfeer van de persoonlijke 
geloofsovertuiging. Religie was blijkbaar iets dat ging over een indivi-
duele levensbeschouwing, niet over een cultureel dragende structuur 
die inderdaad religieuze taal gebruikt om tijden te overspannen. Religie 
als de bedding van bepaalde aspecten van een cultuur die een verhaal 
nodig hebben om overgedragen te kunnen worden. Voor die culturele 
dimensie is in het Nederlandse debat over de religie nauwelijks oog. 
Sterker, ik schrijf wel ‘debat’, maar een debat is er überhaupt niet. Er is 
hier geen adjunct-hoofdredacteur van Le Monde die de onwetendheid 
van de intelligentsia aanklaagt omdat zij geen benul meer heeft van de 
sociale en culturele rol van religie (Jean Birnbaum, Un silence religieux. 
La gauche face au djihadisme, Paris 2016). Of iemand als Olivier Roy die 
juist wijst op het aculturele van het moderne orthodoxe geloof (Olivier 
Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris 2008). 
Geen Houellebecq met Soumission. Want ja, geloof lijkt te verdwijnen uit 
de geseculariseerde samenleving. Tegelijkertijd wordt het orthodoxer 
en isoleert het zich van de cultuur waarin het functioneert en is het niet 
meer geïnteresseerd in die cultuur zelf. Anders gezegd, doordat wij in 
Nederland erg gemakkelijk religie als persoonlijk geloof bestempelen dat 
natuurlijk achter de voordeur thuishoort en niet in het publieke domein, 
ontgaan ons ontwikkelingen die duidelijk maken dat religie altijd een 
cultureel fenomeen is, zelfs als het zich tegen de cultuur keert. Religie 
is een van de belangrijkste vormgevers van cultuur, terwijl omgekeerd 
de cultuur ook weer vormgever is van religie. Gaat het over religie, dan 
gaat het heel vaak volstrekt niet over een persoonlijke opvatting, maar 
over een culturele dimensie. Helaas, dat ontgaat ons zolang we blijven 
denken dat religie zoiets is als de persoonlijke overtuiging waarmee je je 
spiritueel bekleedt. 

Een voorbeeld van die misvatting is het voorstel om de frase bij een 
aanhef van een wet ‘bij de gratie Gods’, nu maar eens te schrappen, want 
het grootste deel van de Nederlanders gelooft toch niet in God. Die frase 
zou dus uitdrukking geven aan het persoonlijk geloof van de wetgever en 
daarmee ongepast zijn. Zelfs strijdig zijn met de scheiding van kerk en 
staat. In werkelijkheid ligt het wat complexer. ‘Bij de gratie Gods’ betekent 
dat de koning niet krachtens eigen kwaliteiten koning is geworden. Nee, 
hij is koning omdat hij als koningskind ter wereld kwam en in de wieg 
dus al vast stond dat hij koning zou worden. Zoals dat bij zoveel beroepen 
gold. Je werd boer omdat je vader dat was, niet omdat je bij een program-
ma ‘boer zoekt opvolger’ als beste kandidaat uit de bus kwam. Anders ge-
zegd, dat ‘bij de gratie Gods’ gaf het gelijkheidsbeginsel aan en had niets 
te maken met een droit divin. Het was artikel 1 van de grondwet in religi-
euze taal en die taal had niets te maken met de particuliere opvatting van 
de wetgever, maar met cultuur waarin de waarde werd gekoesterd dat een 
vorst au fond gelijk is aan elk ander mens. Je kunt zo’n klassieke formu-
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Het was wellicht geen toeval dat Hans (h.a.f.m.o) van Mierlo 
ongelovig werd tijdens zijn studentenjaren, ondanks of dankzij diens ka-
tholieke opvoeding. Na de tweede wereldoorlog sloeg de secularisering 
in Nederland snel toe. Dit gebeurde ook aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, waar hij in 1960 afstudeerde als jurist. Gezien de Nederlandse 
ontkerkelijking verwachtte ik tijdens mijn eigen studententijd, zo’n tien 
jaar later, dat religieus geloof langzamerhand uit de wereld zou verdwij-
nen en omarmde ik Max Weber’s secularisatiethese. Inmiddels weten we 
beter. Bijgevolg is dat de vraag hoe we ons als sociaal-liberalen moeten 
verhouden tot religies, allerminst obsoleet is geworden.

Integendeel, in velerlei opzichten neemt het maatschappelijke belang 
van godsdiensten eerder toe dan af. Wereldwijd gezien is ruim tachtig 
procent van de mensheid religieus. 1 Bovendien is het aantal kinderen per 
persoon in Afrika en andere traditionele regio’s groter dan in hoogont-
wikkelde westerse landen. Hierdoor stijgt het percentage van de wereld-
bevolking dat godsdienstig is. 2 De culturele tradities die in de Verlichting 
zijn ontstaan en zich in Europa via onderwijs en wetenschappelijke 
vooruitgang verbreidden, verspreiden zich helaas nog niet wereldwijd. 
Grondwettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid bestaat bijvoorbeeld 
nauwelijks in islamitische landen zoals Saoedi-Arabië of Iran, terwijl 
sommige versies van de islam nog steeds de gewapende jihad preken.

Het is enigermate waarschijnlijk dat er geen god  
bestaat. Derhalve moeten liberale politici hun  
mening hierover expliciet kenbaar maken, juist  
in een kabinet waar ook de ChristenUnie en het  
CDA aan deelnemen.  
Door Herman Philipse

NRC-Handelsblad vermeldde op 18 augustus 2018 dat de moskeekoepel 
Milli Görüç tientallen Turks-Nederlandse jongeren naar Turkije stuurde 
om in de leer te gaan bij de radicale imam Nureddin Yildiz, die in zijn 
instituut te Istanbul de jihadistische strijd propageert. 3 Immigratie uit 
moslimlanden doet dus nieuwe uitdagingen ontstaan voor onze grond-
wettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid. Voeg hieraan toe dat de im-
migratiedruk op Europa niet zal afnemen – dankzij internet ziet iedereen 
nu dat de levensstandaard hier hoger is dan elders, en door de opwar-
ming van de aarde zullen subtropische en tropische landen toenemend 
onleefbaar worden – en we kunnen concluderen dat godsdienst ook voor 
Nederlandse liberalen een fascinerend thema blijft.

De centrale vraag van dit themanummer luidt: is religie een verrijking 
of bedreiging voor het sociaal-liberalisme? Het korte antwoord is: dat 
hangt ervan af over welke religie we het hebben en op welk kenmerk van 
een religie we ons concentreren. Gaat het bijvoorbeeld over de rituele en 
groepsverbindende aspecten van godsdiensten, of veeleer om specifieke 
geloofsovertuigingen? 

Verschillende vragen over godsdienst en liberalisme zijn op dit ogen-
blik actueel. Moet Nederland ons unieke systeem van door de overheid 
gefinancierde religieuze (‘bijzondere’) scholen wijzigen, dat in 1917 
werd ingevoerd om confessionelen te compenseren voor het door hen 
ongewenste algemene kiesrecht? Welke maatregelen dient het kabinet te 
nemen met betrekking tot het plan van Turkije om in Nederland ‘week-
endscholen’ op te richten, waarin islam wordt onderwezen? Hoe kunnen 
we de vrijheid van godsdienst voor elk individu in Nederland werkelijk 
garanderen, niettegenstaande de grote groepsdruk die sommige religi-
euze gemeenschappen uitoefenen? En in hoeverre moet buitenlandse 
financiering van moskeeën, imams en andere religies in Nederland wor-
den toegestaan? De twee vragen die ik, gezien mijn filosofische expertise, 
hier zal beantwoorden zijn de volgende. (1) Kan een intellectueel integer 
persoon, die zich enigermate heeft verdiept in godsdiensten, redelijker-
wijs geloven in het bestaan van een god? Anders gezegd: is het eniger-
mate waarschijnlijk dat een bepaalde god bestaat? (2) Zo niet, moeten 
liberale politici hun mening hierover expliciet kenbaar maken, ook in 
ons huidige kabinet? Mijn antwoord is ‘nee’ op (1) en ‘ja’ op (2). Laat ik dit 
kort toelichten.

Ad 1. Tijdens een congres te New 
Delhi anno 2000 ontmoette ik 
een Tantra-hindoeïstische expert, 
die geloofde dat er minstens 
driehonderd miljoen goden zijn. 
Volgens hem waren monotheïsten 

mathematische simpletons, die niet verder konden tellen dan 1 of 3. Het 
geloof van deze expert is dus onverenigbaar met dat van christenen of 
moslims, die het bestaan van alle goden ontkennen, behalve dat van 
hun eigen unieke godheid: hoogstens één van beide visies kan waar zijn. 

Laat liberale  
politici hun  
atheïsme  
publiekelijk  
uitspreken

Immigratie uit 
moslimlanden 
doet nieuwe uit-
dagingen ont-
staan voor onze 
grondwettelijk 
gegarandeerde 
godsdienstvrij-
heid

Kan een intellectueel integer 
persoon, die zich enigermate 
heeft verdiept in godsdiensten,
redelijkerwijs geloven in het 
bestaan van een god?

1 | Pew Research Center 
(2012). The Global Religious 
Landscape. A Report on 
the Size and Distribution of 
the World’s Major Religious 
Groups as of 2010. Pew Forum 
on Religion & Public Life.  
http://www.pewforum.org/
global-religious-landscape.
aspx. 
 
2 | “[T]he world as a whole 
now has more people with 
traditional religious views than 
ever before – and they con-
stitute a growing proportion 
of the world’s population”. 
Norris, Pippa, and Ronald 
Inglehart (2004). Sacred and 
Secular. Religion and Politics 
Worldwide. Cambridge: Cam-
bridge University Press. p. 25.

3 | De lijst van terroristische 
aanvallen in Europa door 
jonge islamisten na nine 
eleven 2001 wordt steeds 
langer, zoals in Madrid 
(2004), Londen (2005), 
Parijs (2015: Charlie Hebdo, 
Stade de France, Bataclan), 
Brussel (2016), Manchester 
(2017) en Barcelona (2017). 
Zie Wikipedia: List of Islamist 
terrorist attacks.



27Oh My God — Het ongemak over religie 26idee september 2018

Bestaan er betrouwbare onderzoeksmethoden om uit te vinden wie van 
beiden gelijk heeft? Na de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw 
werden religieuze overtuigingen, zoals die van Newton, gaandeweg uit 
de wetenschap verwijderd, omdat men steeds scherper besefte dat er 
geen betrouwbare methoden van onderzoek bestaan om de waarheid van 
religieuze overtuigingen te bevestigen.

Sterker nog, veel resultaten van wetenschappelijk onderzoek maken  
het bestaan van God, zoals gedefinieerd door traditionele christenen of 
moslims (een alwetende, almachtige, al-goede geest), hoogst onwaar-
schijnlijk. Laat ik me beperken tot één voorbeeld. Antropologisch en 
historisch onderzoek toont aan dat alle oudste godsdiensten van de 
mensheid polytheïstisch waren. Denk bijvoorbeeld aan het vroege geloof 
in velerlei goden van de Grieken, Romeinen, Germanen, in het oude 
Egypte, India, China, enz. Indien we op grond van archeologisch onder-
zoek aannemen dat menselijke stammen minstens zo’n 100.000 jaar 
geleden al godsdienstig zijn geweest, impliceert dit dat God, indien hij 
bestaat, zich zo’n duizend eeuwen geheel voor de mensheid verborgen 
hield. Voor velen van ons verbergt hij zich nog steeds. Omdat zo’n goede 
en menslievende god, die als ‘onze vader’ wordt vereerd, zich voor geen 
van zijn kinderen zou verstoppen, moeten we concluderen dat hij niet 
bestaat. 4

Aangenomen dat er geen goden bestaan, is elk menselijk geloof in een 
god een illusie, of het nu Wodan, Afrodite, Jahweh, Aditi, Guan Yu, Allah, 
Shiva, of God betreft. We kunnen deze menselijke verzinselen als sym-
bolen adoreren, maar het is een vergissing te denken dat er een werke-
lijkheid aan beantwoordt. Hoe kunnen we het ontstaan van religieuze 
illusies het beste verklaren? 

Met deze vraag houden verschillende wetenschappelijke disciplines 
zich momenteel bezig, zoals bijvoorbeeld de evolutionaire psychologie. 
Het ontstaan van polytheïstische geloofsovertuigingen in de prehistorie 
heeft waarschijnlijk vele oorzaken gehad. Omdat men niet kon aan-
vaarden dat met de dood het leven eindigt, ontwikkelden zich allerlei 
vormen van voorouderverering. Geloof in kwaadaardige goden wordt 
verklaard door te veronderstellen dat zich in onze hersenen een Hyperac-
tive Agency Detection Device (hadd) bevindt, dat door een evolutionair ge-
zien gunstige mutatie zou zijn ontstaan. Omdat onze eerste voorouders 
steeds door roofdieren werden bedreigd, was overleven en voortplanting 
erbij gebaat om bij elke dreiging tijdig te vluchten. Een overgevoelige 
dreigings-detector is dan meer bevorderlijk voor overleven dan een on-
dergevoelige detector, zodat deze eerste zich genetisch verspreidde. Dit 
zou het menselijk geloof in allerlei bedreigende bovennatuurlijke mach-
ten verklaren, dat vervolgens leidde tot groepsrituelen om deze machten 
te bezweren. Ander onderzoek, zoals van Deborah Kelemen, zou aan-
tonen dat jonge kinderen een aangeboren neiging hebben om allerlei 
natuurlijke gebeurtenissen als intentioneel of bedoeld te interpreteren, 
zodat we ook een meer algemene genetische dispositie zouden hebben 
voor religieus geloof.

Zoals blijkt uit allerlei passages in het Oude Testament, heeft mono-
theïsme zich waarschijnlijk gradueel ontwikkeld uit polytheïstische 
geloofsovertuigingen, die eigen waren aan vroege versies van judaïsme. 
Zie bijvoorbeeld Psalm 82–1: ‘God staat in de vergadering der goden’. Of 
zie  Psalm 135:5: ‘Ja, ik weet, dat [...] onze Here boven alle goden is.’ Er 
waren allerlei tussenfasen, die tegenwoordig henotheïsme en monola-
trie worden genoemd. Hoe moeten we de ontwikkeling van monotheïs-
me uit polytheïsmen wetenschappelijk verklaren? Ik kan het niet laten 
op dit punt de Schotse filosoof David Hume (1711–1776) te noemen, die 
een interessante hypothese suggereerde om deze overgang te begrijpen. 
Mensen zouden allerlei motieven hebben om de eigenschappen van hun 
goden, zoals kennis en macht, steeds verder te overdrijven: ‘till at last 
they arrive at infinity itself, beyond which there is no farther progress’. 
5 Volgens mij was één van de belangrijkste motieven de overtuiging dat 
hoe machtiger de god van de eigen stam was, deste groter de kans werd 
dat men een strijd of oorlog zou winnen tegen andere stammen. Zodra 
men aan de god van zijn stam oneindige eigenschappen toekende, zoals 
almacht en alwetendheid, lag het voor de hand het bestaan van andere 
goden te ontkennen met monotheïsme als resultaat. Mijn antwoord op 
vraag (1), dat er naar alle waarschijnlijkheid geen enkele godheid bestaat, 
maakt de probleemstelling hoe we de vele verschillende godsdiensten 
van de mensheid kunnen verklaren, buitengewoon interessant. 
 

Laat ik tot slot een beknopt ant-
woord formuleren op de tweede 
vraag. Mijns inziens zouden poli-
tici, die door goed na te denken, 
tot de conclusie zijn gekomen 

dat er geen enkele god bestaat, hun atheïsme openlijk kenbaar moeten 
maken. Niet alleen geven ze dan fatsoenlijk intellectueel tegenwicht aan 
vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de ChristenUnie zoals Gert-Jan 
Segers, die hun godsgeloof publiekelijk belijden. Ook zullen ze door een 
dergelijke openhartigheid laten zien dat ze een intellectueel geweten 
hebben en worden gemotiveerd door waarheidsliefde: een belangrijke 
deugd in Trumpiaanse tijden. Het openlijk uiten van atheïsme is boven-
dien van belang voor burgers die zijn opgegroeid in streng-religieuze ge-
meenschappen. Vaak durven zij niet te bekennen dat ze hun godsgeloof 
hebben verloren: ze zijn bang voor afwijzing en agressie. Vrijheid van 
godsdienst op individueel niveau bestaat pas werkelijk indien de vele 
vormen van religieuze groepsdwang effectief worden bestreden. Liberale 
politici kunnen deze vrijheid bevorderen door hun atheïsme publiekelijk 
uit te spreken en te beargumenteren. 1
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Moeten liberale politici hun 
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to Belief in God. Oxford Uni-
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te maken: Herman Philipse, 
God in the Age of Science.  
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(1805–1868) vond er een internationaal congres plaats in de kolonie die 
hij in 1847 stichtte: Pella, Iowa. Het citaat komt uit zijn boekje Kerk en 
staat (1844). Voor hem was Amerika het grote voorbeeld van scheiding 
van kerk en staat, en godsdienstvrijheid. 

Als theologiestudent diende hij koning Willem I vrijwillig als soldaat 
door onder anderen zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht tegen 
het zuidelijke deel van het jonge koninkrijk (België). Vier jaar later moest 
hij als jong predikant ervaren dat hij in de naam van diezelfde koning 
met zijn geloofsgenoten vervolgd, beboet, beschimpt en gevangen werd 
gezet. Hij hoorde bij een kleine groep predikanten die in 1834 de Neder-
landse Hervormde Kerk verliet. Het was niet alleen een breuk met deze 
kerk, maar het werd door anderen ook als een aanval op het kerkelijke 
eenheidsideaal van de koning en zijn jonge koninkrijk ervaren. Een oud 
artikel van het Franse Code Pénal werd van stal gehaald om de zogeheten 
‘afgescheidenen’ te vervolgen. 

Godsdienstvrijheid in Amerika
Gecombineerd met kerkelijke teleurstellingen, de crises van 1845–1848 
(de aardappelziekte) en de beperking van godsdienstvrijheid besloot hij, 
achteraf gezien een jaar voor Johan Rudolph Thorbecke’s (1798–1872) 
grondwet van 1848, met honderden geloofsgenoten te emigreren. Pella 
betekent: ‘toevluchtsoord’. Scholte stond geen theocratisch Pella voor 
ogen, geen isolement, maar een Amerikaanse plaats waar ook ruimte 
was voor anderen. Zo konden baptisten in 1853 een college stichten 
(thans: Central College). Naast religieuze leider was hij onder andere 
zakenman, advocaat en politicus. Hij bleef schrijven, zoals in het vader-
land, over politiek, kerk en staat. Ondanks zijn negatieve opvattingen 
over de staat ging hij in Amerika de politiek in. Hij voerde campagne en 
correspondeerde met Abraham Lincoln (1809–1865) en zorgde er mede 
voor dat deze president kon worden. Ook correspondeerde hij met keizer 
Karel Lodewijk Napoleon Bonaparte (1808–1873) van Frankrijk en met 
de Nederlandse koning koning Willem III (1817–1890). Scholte kwam uit 
voor zijn ambitie om Amerikaans ambassadeur in Nederland, of des-
noods in België of Duitsland, te kunnen worden. 

Het illustreert dat een religieuze leider die enerzijds conservatief was en 
anderzijds zich ruimdenkend opstelde, die in het ‘tolerante’ Nederland 
vervolgd werd en geen godsdienstvrijheid ervoer, die noodgedwongen 
emigreerde en zich in de Amerikaanse politiek begaf, die correspon-
deerde met de groten der aarde, dat een dergelijke religieuze leider de 
scheiding van kerk en staat om religieuze en rechtstatelijke motieven 
noodzakelijk achtte. De casus, hoewel historisch, toont ons vandaag de 
vergeten notie in het seculiere debat dat religies ook een positieve bijdra-
ge hebben aan de samenleving en gedeelde waarden mee helpen verster-
ken. Scholte deed dat onder andere door zijn pleidooi voor een nuchtere 
scheiding van kerk en staat. Hij wees juist het theocratisch ideaal van 
de Pilgrim Fathers af. In 1620 vertrokken zij naar Amerika om in New 
England hun theocratisch ideaal te verwezenlijken. Scholte kon zich niet 
vinden in dit religieuze en politieke voorbeeld. 

Grondrechten gedeelde waarden
Sociaal-liberalen staan voor een vorm van vrijheid in verbondenheid. In 
een hyperindividualitische samenleving is het nobel niet alleen te stre-
ven naar maximale vrijheid voor het individu, maar ook naar maximale 
verbondenheid. Een van de richtingwijzers van het sociaal-liberalisme 
is: ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’. Voor D66 betekent dit: 
lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten 
en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, 
inclusief respect voor onze democratische rechtstaat. Dat zijn centrale, 
universele en bovengeschikte waarden. Ze zijn gerelateerd aan de be-
scherming van de grondrechten ‘van onszelf en anderen’, aldus een van 
de vijf richtingwijzers van D66.

Dit artikel richt zich op godsdienstvrijheid als grondrecht vanuit het 
perspectief van religieuze minderheden, maar ook op hun bijdrage aan 
de bovengenoemde waarden, specifiek de respectvolle vrijheid van 
meningsvorming en uiting dat respect voor de democratische rechtstaat 
insluit. Al te vaak liggen religieuze expressies onder het maatschappe-
lijke en politieke vergrootglas. Hoewel de meeste religieuze stromingen 
zich doorgaans richten op het verbinden en het delen, het verdiepen en 
het versterken van maatschappelijke waarden, gaat het mis bij afwijken-
de religieuze expressies die zich juist hier niet op richten, maar voor het 
isolement kiezen of in het slechtste geval erop uit zijn de samenleving te 
ondermijnen. Het artikel zet in met een historische casus over emigratie 
en het grondrecht van godsdienstvrijheid, gevolgd door godsdienstvrij-
heid in Amerika, de afwijzing van theocratie en het pleidooi voor een 
scheiding van kerk en staat juist vanuit een religieuze minderheidsposi-
tie, en de relatie tussen rechtstaat en (religieuze) minderheden.

Emigratie en godsdienstvrijheid
“Kerk en Staat werden beide bedorven, en sedert de gewelddadige losruk-
king van dien band door het ongeloof, haalt de Kerk weder adem, en de 
Staat wordt door het verschil in godsdienstige gezindheid niet in beroe-
ring gebracht.” Dit artikel schreef ik af terwijl ik in de Verenigde Staten 
werkte. Ter gelegenheid van de 150e sterfdag van Hendrik Pieter Scholte 

In elke tijd moeten grondrechten en ook godsdienst-
vrijheid opnieuw bevochten en verdedigd worden, 
en vorm en inhoud krijgen. Dat moet vanwege twee 
redenen: omdat niet alleen religies zich ontwikkelen, 
maar ook staten veranderen. En omdat het rechtsta-
telijke beginsel en de maatschappelijke en politieke 
realiteit met elkaar kunnen botsen. 
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‘Geen bevoorrechte noch heerschende kerk’
Het was in lijn met waartoe de Nationale Vergadering van 5 augustus 
1796 had besloten: ‘geen bevoorrechte noch heerschende kerk’. Ten tijde 
van de Republiek was de Gereformeerde Kerk (ofwel: de Hervormde Kerk) 
niet de staatskerk of gevestigde kerk geweest, maar wel een bevoorrech-
te kerk. Er was een nauwe, vaak ongemakkelijke, samenwerking tussen 
kerk en staat. Even zo vaak profiteerden beide partners van hun coöpe-
ratie. Daaraan kwam in 1796 formeel een einde. Hoewel, de turbulente 
politieke ontwikkelingen tussen 1796 en 1813 en zeker ook de attitude 
van koning Willem I vanaf 1813 leidden ertoe dat de scheiding van kerk 
en staat niet absoluut was. Onder invloed van revolutionaire ontwik-
kelingen in Europa werd een nieuwe, liberale, grondwet van 1848 van 
kracht die de invloed van de koning op de kerk zou beperken. Aan alle 
kerkgenootschappen werden gelijke bescherming geboden. Het betrof 
niet alleen reeds bestaande kerkgenootschappen. Ook mochten aanhan-
gers van godsdiensten niet gediscrimineerd worden. De koning diende 
er over te waken dat alle kerkgenootschappen zich zouden houden aan 
de wetten. Scholte heeft dit niet meer meegemaakt. Hij was toen al een 
jaar in Amerika, waar meer godsdienstvrijheid was.

Scheiding kerk en staat
Vanwege de aanwezigheid van niet-christelijke religieuze stromingen 
in Nederland is het gerechtvaardigd te spreken van de relatie tussen 
overheid en godsdienst, ook al menen sommigen dat zelfs daarvan geen 
sprake kan zijn. De scheiding van overheid en godsdienst betekent niet 
dat er geen relatie zou mogen zijn tussen politiek en religie – het grote 
misverstand. De scheiding houdt in dat de staat zich niet mengt in 
geloofsgemeenschappen en dat geloofsgemeenschappen de autonomie 
van de staat respecteert. Ook behandelt de staat elke godsdienst en/of 
geloofsgemeenschap gelijkwaardig. 

Godsdienstvrijheid is wettelijk gewaarborgd: “Ieder heeft het recht zijn 
godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met an-
deren, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens 
de wet.”, artikel 6 lid 1 Grondwet. Dit grondrecht is niet absoluut: “De 
wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en be-
sloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het 
belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijk-
heden.”, lid 2. Dit grondrecht is privaatrechtelijke uitgewerkt in artikel 
2 van boek 2 Burgerlijk Wetboek: ‘Kerkgenootschappen alsmede hun 
zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten 
rechtspersoonlijkheid’. Het tweede lid bepaalt dat kerkgenootschappen 
geregeerd worden door hun eigen statuut, althans voor zover dit niet in 
strijd is met de wet. 

Grondrechten versus religie?
D66 stelt: “Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen,” 
stelt D66. Dat betekent dat deze partij ook de godsdienstvrijheid be-
schermt of zou dienen te beschermen. In het maatschappelijke debat en 
de politieke arena wordt er soms te gemakkelijk aan voorbijgegaan dat, 

hoewel sommige religieuze stromingen zich niet, moeizaam of zelfs 
vijandig verhouden tot de staat, de meeste religieuze groeperingen wel 
degelijk een bijdrage (willen) leveren aan de samenleving. Er zijn niet 
twee grootheden ‘grondrechten’ en ‘religie’. Godsdienstvrijheid is een 
grondrecht, zo niet het oudste grondrecht. Het gaat terug op artikel 13 
van de Unie van Utrecht van 1579 van een aantal Nederlandse gewesten. 
Daarin wordt het recht op (religieus) geweten geformuleerd. Niemand 
mocht vanwege persoonlijke of religieuze opvattingen worden vervolgd. 
Dat was een vooruitstrevende bepaling in een tijd van een verander(en)d 
politieke en religieus Europees landschap. 

Rechtstaat, religie en minderheden
In elke tijd moeten grondrechten en ook godsdienstvrijheid opnieuw 
bevochten en verdedigd worden, en vorm en inhoud krijgen, omdat niet 
alleen religies zich ontwikkelen, maar ook staten veranderen en omdat 
het rechtstatelijke beginsel en de maatschappelijke en politieke realiteit 
met elkaar botsen.

Weinig sociaal-liberalen zullen er moeite mee hebben dat er in een 
democratische rechtstaat ruimte is voor minderheden. Het is de lak-
moesproef van de democratische rechtstaat. De nipte meerderheid 
waakt voor het opleggen van haar wil aan de minderheid/minderheden. 
Ongemakkelijk wordt het met omstreden (religieuze) minderheden. Zij 
moeten niet vervallen tot de terreur van de religieuze underdog, tegen 
een stootje kunnen en respecteren dat anderen er een andere levensvisie 
of -beschouwing op na houden. Ze zijn er niet (alleen) voor zichzelf. Re-
ligie vormt, als het goed is, een waardevolle bijdrage aan de samenleving 
en de politiek vanuit haar verhalen, rituelen, cultuur en identiteit. Een 
democratische rechtstaat probeert de religieuze paradigma’s, rituelen 
en taal te verstaan. Door voorbij te gaan aan de rechten van (religieuze) 
minderheden doet een staat niet alleen minderheden, maar ook zichzelf 
te kort. De staat waakt voor het radicaal afwijzen van enige religieuze 
expressie in het publieke domein en zij waakt ervoor om onder het mom 
van ‘neutraliteit’ dit dogmatisme tot nieuwe religie te verheffen. 

Scheiding van kerk en staat betekent geen verbod op samenwerking 
tussen overheid en religie. Die is noodzakelijk vanwege de versterking 
van gedeelde waarden in het belang van de samenleving. Een demo-
cratische rechtstaat waakt ervoor dat er naar het voorbeeld van Scholte 
opnieuw geen plaats is voor (religieuze) minderheden en dat zij het land 
ontvluchten om elders de verlangde godsdienstvrijheid te ervaren, en 
om daar wel een bijdrage te leveren aan ‘een duurzame harmonieuze 
samenleving’. 1
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D66 en religie dat gaat niet samen. Dat is de stelling die veel exter-
nen beweren over D66, maar het is ook een veel gehoord intern geluid. 
Dus wat doe ik daar dan? Binnen D66 ben ik soms de ‘gelovige’ terwijl ik 
binnen mijn theologen groep de ’ongelovige’ ben. Je zou kunnen gaan ge-
loven dat religie en sociaalliberalisme inderdaad botsen met elkaar. Maar 
ik vind van niet. Het sociaal-liberalisme en religie sluiten voor mij juist bij 
elkaar aan. Politiek en religie gaan grotendeels over hetzelfde, namelijk: 
twijfelen; Boven je zelf uitsteken; en het maken van sociale afspraken.  

Al van jongs af aan speelden zowel de waarde van religie als van politiek 
een grote rol in mijn leven. Ik kom uit een gezin waar vrijzinnigheid bin-
nen zowel het geloof als de politiek veel werd besproken en bediscussi-
eerd. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik naast mijn studie politicologie 
ook religiewetenschap ben gaan studeren. Waar komt de macht van reli-
gie vandaan? Is dat zo anders dan politieke macht? Zijn gemeenschappen 
die op basis van religie samen komen anders dan op basis van politie-
ke stromingen? Eindigend met de vraag: is geweld op politieke grond 
anders als dat het vanuit religie gebeurt? Nu mijn studietijd ruim tien 
jaar achter me ligt, zijn dat nog steeds maatschappelijk relevante vragen. 
De complexiteit van beide sociale, voor een deel overlappende systemen 
maakt vergelijken niet gemakkelijk, of zelfs maar mogelijk. Om kritisch 
naar onszelf te kijken is dit echter wel nodig.  

Kunnen D66 en religie samengaan? In haar omge-
ving ervaart Naomi Timmer daar veel scepsis over,  
zowel vanuit D66 als religieuze hoek. Tot haar erge-
nis, want zij wil D66 en religie juist dichter bij elkaar 
brengen. Religie meenemen in het gedachtegoed van 
D66 kan nieuwe ruimte en mogelijkheden bieden. 
Door Naomi Timmer
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Er heerst soms een verkeerd idee over wat religie is; het enkel gelo-
ven in een god. D66 gaat wat mij betreft te makkelijk mee in dit frame. 
Misschien komt dat ook door het ontstaan van de partij in een tijdgeest 
wars van de verzuiling. Zelfs misschien mede zorgend voor de ontzui-
ling heeft de partij dan ook een complexe relatie met religie. Binnen het 
sociaal-liberalisme hoeft dit mijns ziens echter niet.  

Religie is zoveel meer dan alleen het geloof in een God. Religie meene-
men in ons gedachtengoed kan ons nieuwe ruimte en mogelijkheden 
bieden in ons denken.  

Wat zie ik als religie?  
De achtergrond die ik heb meegekregen vanuit mijn jeugd, en daarmee 
een groot deel van mijn bril vormt zoals ik naar de wereld kijk, zou ik 
typeren als vrijzinnig religieus en sociaal-liberaal. Wat ik heb meegeno-
men uit mijn religieuze opvoeding is dat geloven op te vatten is als ‘niet 
zeker weten’. Twijfelen. Er voor kiezen om een richting op te gaan omdat 
dit nu de beste oplossing is met oog voor de mensen om je heen. Geloof 
is altijd subjectief en dat betekent in mijn ogen dat er altijd ruimte is 
voor andersdenkenden. Er bestaan immers verschillende geloven die 
allemaal een eigen bril geven op de maatschappij, de geschiedenis en 
gebruiken. Veelal zijn ze zeer context (tijd, gebied etc.) gevoelig ontstaan. 
Wat zeggen deze verhalen ons nu? Wat kan je er mee? Wat zegt het jou? 
Deze vragen kunnen stellen, is voor mij religie. Het altijd hierover van 
gedachten veranderen, is voor mij religie. Stilstaan bij levensvragen, is 
voor mij religie. 

Vanuit religiewetenschap is een van de belangrijke eigenschappen van 
religie het bovennatuurlijke: het transcendente toelaten in je denken 
en je wereld. Transcendent, het uit jezelf kunnen treden en naar je zelf 
en de maatschappij kunnen kijken en beschouwen. Oftewel, met meer 
rekening houden dan met enkel jezelf en je primaire behoeften. Veel 
religies gebruiken hier een externe god voor, maar we kennen ook reli-
gies zonder deze god(en). We noemen dit ook wel het bovennatuurlijke, 
uitstijgen boven de natuurlijke behoeften. (Meer lezen hierover kan 
bijvoorbeeld bij Meerten ter Borg, John Hicks en vele anderen). 

Naast het transcendente, dat ingaat op de geloofsideeën, ben ik vooral 
van de sociale school van religiebetekenis (E. Durkheim, M. Weber, C. 
Geertz en anderen). Het gezamenlijke verhaal zorgt voor gemeenschap. 
Door samen te delen creëer je gemeenschap. Door binnen van buiten te 
scheiden creëer je gemeenschap. Door een gezamenlijk narratief orga-
niseert religie samenlevingen. Dit gedeelte van de religie definitie zorgt 
voor een maatschappelijke systeem waar je wel – of niet bij hoort. 
Drie kernwoorden maken voor mij religie: twijfelen, transcendentie en 
sociaal. Binnen alle drie de begrippen ben ik niet naïef en kunnen zij 
voor vreemde, disruptieve en zelfs gewelddadige elementen zorgen. 
We kennen genoeg religieuze groeperingen die enkel met zichzelf en 
zelfverrijking bezig zijn en alles behalve een transcendentie laten zien. 
We zien vele religieuze groeperingen en misschien ook individuen die 

nooit twijfelen en de eigen visie als de enige zien. We zien religieuze 
groeperingen die juist zorgen voor uitsluiting. Niets wereldlijks is religie 
vreemd, zou ik zeggen. 

Waarom gun ik D66 een meer religieuze aanpak? 
Ook binnen politieke organisaties bestaan deze sociale elementen. Ze 
hebben zich gegroepeerd en kennen geschreven en ongeschreven regels. 
Er is een leiderschapsstructuur en een systeem om te delen. Een poli-
tieke organisatie kan ook niet zonder volgelingen. En dat alles op basis 
van een droombeeld voor een samenleving. ‘Geloof’ in een politieke 
ideologie. Bij beide kunnen we ‘goede’ en ‘slechte’ voorbeelden noemen. 
Daarom hierbij toch een gedachtenexperiment om een aantal goede 
elementen van religie meer toe te passen binnen D66.  

Wat valt er te leren voor D66? Binnen het sociaal-liberalisme weten we 
vaak heel goed het individu voorop te zetten. We ‘vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen’ om zich individueel te ontwikkelen. Dit is natuur-
lijk mooi, het individu voorop en de eigen waarden centraal. Het heeft 
mij altijd aangetrokken. Maar leeft de mens wel individueel? Zelfs in 
het individuele Nederland leeft niemand graag alleen. We strijden niet 
voor niets voor nieuwe gezinsvormen bijvoorbeeld. Aan de andere kant 
wensen ‘we’ religie het liefst achter de voordeur. Iets voor een individu. 
Niet zichtbaar in de maatschappij. Dit is kijkend naar mijn religiedefini-
tie een verkeerde benadering. Ik zie juist het sociale aspect van religie als 
samenlevingsvormend element. 

Hoe zouden we deze twee ideeën meer samen kunnen brengen? Wat mij 
betreft door toch ook meer aandacht te schenken aan de visie en onder-
steuning van sociale systemen in ons land. Zijn er sociale vormen die bij 
ons centraal staan? Is de diversiteit en keuze van sociale context ons ada-
gium? Zo ja, benoemen we die voldoende? Of zien we mensen het liefst 
maar als losstaande individuen? Als dit zo is, wat houdt dit in als blijkt 
dat mensen zo niet willen en kunnen leven? Door meer stil te gaan staan 
bij diverse sociale contexten en mensen hun handelen ook hierbinnen 
serieus te nemen kunnen we onszelf meer ruimte bieden om gevoelige 
afwegingen te maken. En hebben we ruimte om tot een gemeenschappe-
lijke visie te komen ook voor mensen die op minder individualistische 
basis willen samenleven. 

Deze idee met als thema religie biedt al een eerste stap, maar ruimte 
voor reflectie op levensvragen die ondersteunend zijn in ons politieke 
gedachtengoed zouden vaker moeten worden getoetst en herschreven. 
Is twijfel mogelijk: is dat wat wij ‘geloven’ nog steeds de beste optie die 
wij nu zien? Zouden we meer tijd moeten nemen om even boven onszelf 
uit te stijgen? En het sociale systeem meer aandacht kunnen geven? Wat 
mij betreft wel.  

Daarom gun ik D66 wat meer religie. 1
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De Russische theoloog Nikolaj Berdjajev deed ooit de uitspraak 
dat de mens ‘ongeneeslijk religieus’ is. Die uitspraak wordt door sommi-
gen Nederlandse godsdienstigen nog steeds gretig aangehaald. Net zo 
gretig wordt gewezen op cijfers die stellen dat het aantal godsdienstigen 
in de wereld de komende decennia flink gaat stijgen. Dit in tegenstelling 
tot Nederland waar de ontkerkelijking alleen maar verder doorzet. De 
internationale cijfers zouden bewijzen dat Nederland in de wereld een 
uitzondering is. Sterker nog: In 2050 zou de wereld nog veel religieuzer 
zijn dan dat hij nu is, zo stelt het Pew-instituut in Washington. Neder-
land loopt erg uit de pas, als je die cijfers bekijkt.  

Sinds ik voorzitter ben van het Humanistisch Verbond, krijg ik deze 
citaten en getallen regelmatig naar mijn hoofd geslingerd. Mijn organi-
satie is immers de vereniging die in 1947 is opgericht voor de zogenaam-
de ‘buitenkerkelijken’. Daaronder werden zowel vrijzinnige gelovigen 
geschaard, die zich niet meer herkenden in de geïnstitutionaliseerde 
godsdienst, maar vooral de mensen die helemaal niet meer godsdienstig 
waren: atheïsten, agnosten en vrijdenkers. In 1947 vormden deze groep 
een kleine minderheid in de Nederlandse samenleving, maar inmiddels 
noemt meer dan de helft van de bevolking zich niet meer godsdienstig. 
Dat aantal groeit elk jaar gestaag, en wellicht komt daar de gretigheid 
vandaan om te stellen dat dit in de wereld ‘niet normaal’ is. 

In toenemende mate creëren mensen hun eigen 
levensbeschouwing, waarin klassieke elementen 
van godsdienst worden gemixt met persoonlijke en 
niet-godsdienstige opvattingen en seculiere vormen 
van levensbeschouwing. Boris van der Ham pleit 
voor meer aandacht en waardering voor deze groep 
niet-aangeslotenen, vanuit de samenleving  
en met name ook vanuit D66.  
Door Boris van der Ham 
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Zelfstandiger, ook de gelovigen
Voor ik tot mijn eigenlijke punt kom, wil ik eerst ingaan op de stelling 
dat de aanhang voor geïnstitutionaliseerde religies groter zou worden. 
Want klopt dit wel? Nee. De cijfers die worden gebruikt in het Pew-on-
derzoek zijn namelijk niet gebaseerd op de feitelijke constatering dat 
iemand is aangesloten bij een geloofsgemeenschap, maar op iets heel 
anders. De onderzoekers gaan er namelijk van uit dat de kinderen en 
kleinkinderen van de mensen die zich nu als godsdienstig kwalificeren, 
in de toekomst allemaal precies dezelfde godsdienstige opvattingen zul-
len gaan hebben als hun ouders. Omdat in veel landen in Azië en Afrika 
de bevolkingsgroei de komende decennia sterk zal groeien, zou volgens 
het onderzoek dus ook de aanhang voor de georganiseerde religies even-
redig groeien. 

Die methode van berekenen is op z’n zachtst gezegd twijfelachtig. Uit 
onderzoek van Gallup blijkt namelijk dat de groep ‘non-affiliated’ de 
afgelopen jaren sterk toeneemt. Onder hen worden zowel mensen ge-
schaard die zichzelf wel religieus noemen, maar zich niet willen scharen 
onder een vaste religieuze stroming, maar ook mensen die helemaal niet 
meer geloven in een God. Deze groep ‘niet-aangeslotenen’ vormt na het 
Christendom en de Islam nu al de derde grootste stroming in de wereld, 
nipt voor het hindoeïsme. 

Deze groep zit niet alleen in traditionele ‘ontkerkte’ delen van de wereld, 
als Europa en China, maar groeit ook pijlsnel in Zuid-Amerika, Afrika, 
delen van Zuidoost-Azië en zelfs de Arabische wereld. Nu twijfelt daar 
al 22 procent aan de oude dogma’s van hun religie; in het streng islami-
tische Saoedi-Arabië doet 25% dat. In dat land is zelfs 5% uitgesproken 
atheïst. Op de Filipijnen, noemt bijna 90% van de bevolking zich chris-
telijk. Maar toen een aantal jaar geleden de kerk hevig campagne voerde 
tegen het verruimen van de anti-conceptiewetgeving, trok de kiezer zich 
daar niks van aan. De katholiek in het stemhokje permitteerde zich iets 
anders dan wat hun officiële religie hen voorschreef. Deze mensen zo-
maar indelen bij een geïnstitutionaliseerde religie doet dus onrecht aan 
de complexiteit van de religieuze beleving van mensen. 

Daarnaast moeten we ons realiseren dat in veel landen het openlijk 
uitkomen voor afwijkende religieuze standpunten niet eenvoudig is. 
Vijfenvijftig landen hebben wetten tegen godslastering of afvalligheid, 
en in dertien (allen streng-islamitische) landen kan dit zelfs leiden tot 
de doodstraf. Onder ‘afvalligen’ rekent men daar zowel ‘andersgelovigen’, 
gematigde moslims, als ook echte ‘ongelovigen’. Religieuze organisa-
ties hebben bovendien in delen van Afrika, Zuid-Amerika en Azië grote 
invloed op de gezondheidszorg, het onderwijs, en charitas-instellingen. 
Als je voor je dagelijkse leven van hen afhankelijk bent zal je niet snel je 
onafhankelijkheid ervan onderstrepen. 

Feit is dat in toenemende mate mensen hun eigen levensbeschouwing 
creëren, waarin klassieke elementen van godsdienst worden gemixt met 
persoonlijke opvattingen, niet-godsdienstige opvattingen en seculiere 
vormen van levensbeschouwing. Hoewel mensen zichzelf nog wel als 
‘Rooms-Katholiek’ of ‘Moslim’ definiëren, bezoeken ze steeds minder 
vaak de gebedshuizen, en volgen ze de oude dogma’s niet meer. 

In die zin komt Nederland dus niet steeds meer ‘alleen’ te staan in de 
wereld, zoals wordt beweerd. Integendeel. Zowel in Afrika, Azië als 
Zuid-Amerika wordt precies dezelfde strijd gevoerd als die zich in Neder-
land de afgelopen decennia heeft voltrokken. De greep die godsdienstige 
instituties heeft op de gezondheidszorg, het onderwijs, en de liefdadig-
heid wordt ook daar hervormd. Steeds meer wereldburgers zijn zich als 
‘non-affiliated’ gaan gedragen. Niet alleen de ‘ongelovigen’, maar ook de 
‘gelovigen’. En dat lijkt me heel gezond.

Vrijzinnige verlegenheid
Toch heeft het labeltje ‘non-affilated’ of ‘niet-aangeslotenen’ iets on-
bevredigends. Want het woord lijkt te suggereren dat de mensen die 
hiertoe zouden behoren tot een soort niemandsland toetreden. Het wekt 
de suggestie dat het behoren tot een officiële godsdienst, of überhaupt 
het geloven in een god, feitelijk de norm is, en dat afstand daartoe een 
uitzondering is. Het woord suggereert bovendien dat iemand die in het 
bakje ‘non-affiliated’ past ook niet de behoefte zou hebben zich ergens 
aan te verbinden. In streng-religieuze landen, of orthodox religieuze ge-
meenschappen wordt daarom benadrukt dat het loslaten van de officiële 
leer tot ‘normloosheid’ lijdt. 

Die bewering van normloosheid valt makkelijk te ontzenuwen. Feit is 
dat in de meest ontkerkelijkte landen van de wereld – zoals Nederland 
en de Scandinavische landen – het aandeel vrijwilligerswerk dat wordt 
gedaan, en het lidmaatschap van verenigingen, hoog is. Streng-religieu-
ze mensen doen dit vrijwilligerswerk vooral voor geloofsgenoten, maar 
vrijzinniger gelovigen en ongelovigen leveren dit werk juist voor ook 
mensen daarbuiten. Of het nu via de sportclub is, de toneelvereniging of 
werk in de gezondheidszorg – mensen blijken in een samenleving van de 
‘non-affiliated’ van harte bereid te zijn iets te doen voor een ander.

Daarom is het zo opvallend dat juist ook in een land als Nederland er  
zo veel verlegenheid is rond het debat over normen en waarden, iden-
titeit, en het erkennen van de levensbeschouwelijke veelzijdigheid. Die 
verlegenheid is ook te zien bij D66. Waar sociaal-liberalen de afgelopen 
decennia gezond kritisch zijn geweest bij de te grote invloed van be-
paalde kerken en christelijke organisaties, lijkt D66 de afgelopen jaren 
nauwelijks voorop te willen lopen bij discussies binnen de islam. Net 
als binnen het christendom zijn er zowel vrijzinnigen, orthodoxen, en 
mensen die zich op een niet-aangesloten wijze tot de islam verhouden. 
Een behoorlijk deel van de zich moslim noemende Nederlanders viert 
bijvoorbeeld geen Ramadan, gaat niet naar de moskee en maakt eigen 
keuzes, los van de officiële standpunten van hun islamitische stroming. 
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Ook de groep Nederlanders die afscheid nemen van hun islamitisch 
geloof is groot. In plaats van die verscheidenheid te benadrukken, wordt 
er vanuit de angst om islamofobisch over te komen, te snel naar een ge-
nerieke verdediging van de islam gegrepen. Waarom? Een sociaal-liberale 
partij moet niet een religie of levensovertuiging verdedigen, maar juist 
de individuele keuzevrijheid. 

Eenzelfde soort verlegenheid zien we tegenwoordig bij discussies rond 
nationale identiteit, maar ook de voortdurende debatten over ‘normen 
en waarden’. Bij het debat rond de ‘nationale identiteit’ wordt dan snel in 
de kramp geschoten dat die ‘niet zou bestaan’, en dat er juist een inter-
nationale (of Europese) identiteit moet worden geformuleerd. Pogingen 
tot het omschrijven van een gemeenschappelijke nationale identiteit 
worden snel weggezet als ‘nationalistisch’ en ‘fout’. Ook bij het debat 
over normen en waarden zie je een vergelijkbare reflex. Pogingen om een 
aantal gemeenschappelijke normen en waarden te omschrijven, krijgen 
al snel het verwijt ‘betutteld’ te zijn.

Het ontbreken in het debat over de islam, evenals het wegduiken bij het 
debat over wat vrije mensen bindt, vormt een interessante combinatie. 
Het huidige D66 pakt niet meer de rol die het in het verleden wel had, en 
bij het vormgeven van de toekomst lijkt de partij zich ook niet erg thuis 
te voelen. Dat is allebei jammer, want bij die debatten is juist de ooit 
evenwichtige, precieze en soms scherpe bijdrage van sociaal-liberalen 
nodig. In plaats van weg te lopen bij dit debat, of de aard van het debat 
in een kwaad daglicht te zetten, is het belangrijk om hieraan juist een 
positieve bijdrage te leveren. Dat voorkomt ook dat er een vacuüm ont-
staat waarin alleen extreme opvattingen de identiteit formuleren, en de 
normen en waarden dicteren, bij gebrek aan een alternatief. 

Vooral in het vormgeven van een nieuwe seculiere moraal kunnen soci-
aal-liberalen een belangrijke rol spelen. Niet alleen in de politiek, maar 
ook het debat over levensbeschouwing en ethiek dat zich buiten Den 
Haag afspeelt. Mensen zoeken immers samenhang, ongeacht of ze gods-
dienstig, half-godsdienstig, of niet-godsdienstig zijn. De uitspraak van 
Nikolaj Berdjajev dat de mens ‘ongeneeslijk religieus’ zou wat mij betreft 
dan ook zo gelezen moeten worden. Juist in een land als Nederland, waar 
mensen in hoge mate vrij zijn om hun eigen keuzes te maken, is het van 
belang dat we het debat over ‘wat vrije mensen bindt’ intensief voeren. 
Liberalen en vrijzinnigen moeten bij dat debat de leiding durven nemen. 
Zij zijn immers bij uitstek de stroming waar de ‘niet-aangeslotenen’ aan-
sluiting bij zouden kunnen vinden. 1
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 Heb lief
Nee, dan liever pragmatisch. We gebruiken onze kop en handelen naar 
bevind van zaken. Maar: ‘Hoe dan?!’ Waar baseer je dan je overwegingen 
en beslissingen op? Wat is je ijkpunt, waar vind je houvast? Valt er te 
leven zonder moraal? Zelfs D66 ontkwam er uiteindelijk niet aan, zie de 
vijf Richtingwijzers. En toch, het zou wat zijn: geen regels, geen wetten. 
Voorbij alle gedoe met normen en waarden, met religie en moraal. Maar 
wat dan? We hebben toch richtlijnen nodig om onze beslissingen aan te 
toetsen? Wat te denken van: Leven in liefde. Het bijbelse ‘Heb uw naaste 
lief als uzelf’ – in die volgorde. Leven in liefde, met jezelf en de mensen 
om je heen. Zo kwam Augustinus van Hippo in de vierde eeuw tot de 
uitspraak: ‘Heb lief, en doe wat je wilt.’
 
Doe wat je wilt
Je kunt het ‘Heb lief, en doe wat je wilt’ opvatten als: wanneer je handelt 
uit liefde dan hoef je je over de moraal geen zorgen te maken. De hande-
ling die ontspringt in je hart is als vanzelf liefdevol en deugt per defini-
tie – omdat ze voortkomt uit liefde. Je handelt vanuit een goed hart, en 
daarmee is het oké.

Augustinus bedoelt met liefhebben niet: beminnen. Dan had hij wel ge-
schreven: Ama et quod vis fac. Nee, er staat dilige. Je kunt dat vertalen als: 
Heb met aandacht lief. En ‘doe wat je wilt’ betekent niet: ‘doe maar raak’. 
Allerminst zelfs. De boodschap van Augustinus is juist steeds: zie jezelf 
onder ogen, wees eerlijk over jezelf, leg verantwoording af over je gedrag. 
Hij was een pionier in het tonen van zelfinzicht.

Vertaald naar nu: durf in de spiegel te kijken en trek consequenties uit 
wat je daar ziet. Of hoort, in een 360 graden-feedback van je collega’s. Of 
op kunt maken uit wat je partner of – erger nog – je kinderen tegen je 
zeggen (of juist niet). Hoe dan? Stel, als dagelijkse toets voor je oprecht-
heid, jezelf de vraag: Vertel ik vanavond tevreden en opgewekt over wat 
ik nu beslis en doe?

Moraal imiteert liefde
De Franse filosoof André Comte-Sponville noemt in zijn Kleine verhande-
ling over de grote deugden de uitspraak van Augustinus ‘de geest van het 
Evangelie’ – door en door christelijk dus. Nu wil het geval dat Comte-Spon-
ville een materialistisch filosoof is. Hij gelooft niet in God of een god. 
Hij onderzoekt bijna twintig deugden, die hij opvat als aretè, de Griekse 
uitmuntendheden. Comte-Sponville’s studie naar de deugden culmineert 
in de stelling dat wij moraal nodig hebben omdat het ons juist aan liefde 
ontbreekt. En zo ‘veroordeelt de liefde ons tot de moraal,’ en dan komt ie: 
‘en bevrijdt ons ervan.’ De liefde brengt ons bij de moraal, maar wekt ook 
een verlangen naar een leven voorbij de moraal. Maar wat is het probleem? 
‘We hebben alleen behoefte aan moraal bij gebrek aan liefde.’ Moraal als 
vervanging van liefde. Want: het is de moraal die ‘ons dwingt te doen wat 
de liefde, indien aanwezig, in haar eentje voor elkaar zou krijgen.’

Moraal dwingt iets af wat op liefde lijkt, maar het niet is. Wanneer we 
maar over genoeg liefde zouden beschikken dan hoefden we niet uit 
plichtsbesef te doen wat we, wel over voldoende liefde beschikkend, al 
uit onszelf zouden hebben gedaan. ‘Moraal ‘imiteert de liefde waaraan 
het haar ontbreekt’. 

Liefde zonder moraal
Liefde en moraal. Goedbeschouwd een raar stel. Want liefde is univer-
seel, alles en iedereen overstijgend. Terwijl moraal juist plaats- en tijdge-
bonden is, en daarmee een bron van ergernis, verwarring en ook geweld. 
Moraal wordt van buitenaf opgelegd, liefde komt van binnenuit omhoog. 
Tegelijkertijd, liefde en moraal lijken op communicerende vaten. Hoe 
meer liefde we aan de dag kunnen leggen, hoe minder moraal we nodig 
hebben. Moraal is vorm en buitenkant, liefde is inhoud en binnenkant. 
Moraal bevindt zich in ons hoofd, liefde zetelt in ons hart. Moraal legt 
zich op, liefde stroomt uit zichzelf.
 
Liefde als garantie 
Ten diepste gaat sociaal-liberalisme over liefde, voor jezelf en voor 
elkaar. Over verantwoordelijkheid durven nemen voor je eigen leven, 
en tegelijkertijd om blijven zien naar anderen. Want, ‘We hebben elkaar 
nodig. Niemand kan het alleen.’ (Verkiezingsprogramma 2010). Augusti-
nus wijst ons de weg. Zijn adagium ‘Heb lief, en doe wat je wilt’ is in het 
dagelijks leven (altijd vol politiek, of je nu politicus bent of niet) bijzon-
der bruikbaar. Heel praktisch, pragmatisch zo je wilt. Want je kunt jezelf 
vele malen per dag afvragen: ’Is wat ik nu doe liefdevol?’
 
En ja, dat is nogal wat, ‘liefdevol’. Betekent het zoetsappig zijn? Halfbak-
ken compromissen sluiten? Misstanden toedekken? Nee, integendeel. 
Voor liefde is moed nodig. Echte liefde is keihard, want consequent, 
duidelijk, eerlijk. Het betekent je uitspreken en anderen aanspreken. 
Durven ingrijpen wanneer iets doorziekt. Niet bang zijn om ergens het 
mes in te zetten, letterlijk saneren –weer gezond maken– wanneer no-
dig. Liefdevol handelen betekent niet anderen hun zin geven, maar juist 
goed voor een ander (durven!) zorgen. Zoals een kredietbeoordelaar van 
de Triodosbank zei: ‘Ik hou van je. En daarom krijg je geen lening.’ 

In de spiegel kijken
In het dagelijks gedoe kan de vraag ’Is dit liefdevol?’ jou, beter: je hunke-
rende, bazige of whatever ego, bij de les houden – en die les hebben we 
allemaal te leren. Het is onze levenslange les in liefde, voor jezelf en voor 
anderen. Juist bruikbaar in de politiek, zeker in een politiek van hoogge-
stemde idealen, zoals het sociaal-liberalisme. Door ‘Heb lief, en doe wat 
je wilt’ dagelijks toe te passen krijgt je pragmatisme een stevige bodem, 
omdat je steeds weer kunt terugvallen op de liefde voor jezelf, en voor 
elkaar. Liefde als garantie voor handelen dat deugt. Om toch moralise-
rend te eindigen : ) 1
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Roger vervult op dit moment geen politieke functie meer. Zijn 
laatste politieke functie was in zijn tijd bij zorgverzekeraar Menzis als 
fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Hij begon in 1976 als secretaris van 
het bestuur in Amsterdam. “Zo kwam ik in de wondere wereld van de 
politiek. In deze periode leer ik stijlen van het bereiken van doelen te on-
derscheiden”. Na het provinciaal bestuur van Noord-Holland komt Roger 
bij het landelijk hoofdbestuur. In 1992 haalde D66 24 zetels in de Tweede 
Kamer. “Daar ik op plaats 27 stond en we regeringsverantwoordelijk-
heid gingen dragen kwam ik in de Tweede Kamer. Naast woordvoerder 
volksgezondheid en minderhedenbeleid werd ik vice fractievoorzitter. 
Wat ik vooral leerde naast het handwerk in de Kamer en profileren is 
samenwerken”. In het tweede kabinet Kok wordt Roger minister grote 
steden- en integratiebeleid en na het vertrek van Bram Peper is hij ook 
nog minister van Binnenlandse Zaken.

Waar zit je inspiratie? “In de kern ben ik zeer liberaal maar niet van de 
categorie waar conservatief marktdenken voorop staat. Mijn instelling is 
dat ik altijd uit ga van de autonome kracht van de mens zelf en dat deze 
een verantwoordelijkheid heeft voor de zwakkeren. Daar moet primair 
de antenne op worden gericht.” 

Wat onderscheidt volgens jou D66 van de rest? “D66 zoekt geen macht  
in instituties. Omdat D66 veel meer denkt vanuit individuele mensen 
zijn we niet in eerste instantie bezig met ‘onze mensen op stoelen te  
krijgen’. De D66-ers bij corporaties, ziekenhuizen of bonden zijn veel 
meer gekozen op basis van individuele kwaliteiten. Een ander verschil  
is dat D66 sneller geneigd is om heilige huisjes aan te pakken.”  

Sociaal-liberaal  
ben je niet alleen  
in de politiek.  
Ook daarbuiten 
hanteer je bepaalde 
normen en waarden. 
Voor idee spreekt  
Piet van Mourik  
sociaal-liberalen  
die tegenwoordig 
buiten de politiek  
actief zijn, op zoek 
naar hoe het  
sociaal-liberale  
kompas ook daar  
van toepassing is.

Piet van Mourik in gesprek met Roger van Boxtel · ‘Visie en lef’
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toor van de Nederlandse Spoorwegen in hartje centrum 
Utrecht. Meteen ontpopt hij zich als een causeur waar 
lastig tussen te komen is en die vanzelf antwoord geeft 
op de door mij voorbereide vragen. Bovendien ontwaar  
ik achter zijn ‘losse pols’-verhaal een briljante systemati-
sche strateeg. 
 
Door Piet van Mourik

‘ Visie  
en lef’

Sociaal– 
liberaal 

buiten de  
politiek 

Roger 
van Boxtel 



4948idee september 2018 Sociaal-liberaal buiten de politiek

Wat zien we ervan terug bij jou als topman van de NS? “Ik ben niet 
ideologisch. In een bepaalde periode moet je soms iets doen om iets een 
kant op te krijgen. In het licht van de marktwerking is ooit gekozen NS 
en ProRail van elkaar te scheiden. Deze ideologie waart nog rond. Ik vind 
dat je dit niet-ideologisch moet benaderen. Verdere marktwerking kan 
een fantastisch draaiend bedrijf kapot maken.” 

Kan je wat meer vertellen over jouw stijl van werken bij NS? “Bij ver-
schillende periodes passen verschillende bestuursstijlen. Zelf ben ik 
echt een mensenmens en ga vanzelf mensgericht te werk. Voor mij is het 
fantastisch dat ik met anderen leiding mag geven aan een enorme groep 
mensen die elke dag weer uit bed komt om gemotiveerd alles uit de kast 
te halen om de trein te laten rijden en te zorgen voor onze stations.” 

Welke waarden staan centraal? “Menselijkheid en transparantie. In mijn 
optiek is de grootste fout dat je jaknikkers om je heen verzamelt. Tegen-
krachten organiseren vind ik erg belangrijk. Het is als een spel dat ik met 
open vizier speel. Zo zie ik de leden van de ondernemingsraad als mijn 
medebestuurders van het bedrijf. Net zo goed geldt dit trouwens voor 
alle mensen in het bedrijf die samen met mij proberen dit bedrijf beter  
te maken.” 

Hoe was jouw begin bij de NS? “Toen ik kwam speelde de fYra-pro-
blematiek (de gloednieuwe fYra-modellen blijken niet te voldoen) en 
de Limburg-affaire (onregelmatigheden bij de aanbesteding van het 
streekvervoer in Limburg). Door alle media aandacht was het bedrijf in 
verwarring. Mijn eerste focus was het herstellen van vertrouwen in de  
NS door het op orde brengen van de prestaties.” 

Welke strategie wordt er gevolgd? “We kijken hoe de samenleving ver-
andert en hoe we op ontwikkelingen inspelen. Vooral vooruitkijken en 
niet achterom. Omdat dit bedrijf een moeilijke periode heeft gehad heb 
ik ervoor gekozen om met zijn allen de verandering in gang te zetten.  
Mijn adagium is ‘kom meepraten’. We leggen iets neer. Schiet erop en wat 
vinden jullie ervan. Schuif aan, laat je verhaal horen, waar kunnen we 
dingen mee verbeteren? Het gevoel staat centraal dat we hierbij allemaal 
betrokken zijn en dat dit iets is dat wij samen dragen. Voor mij is dit een 
kernwaarde van hoe je met elkaar omgaat.” 

Is dit proces onbegrensd? “Natuurlijk groeien de bomen niet tot in de 
hemel. Ik vraag begrip voor de zakelijke kant: kunnen wij het betalen, 
en welke aanvaardbare prijs moet de reiziger betalen? Zo hebben we een 
volkomen open proces achter de rug met vakbonden en met personeels-
bijeenkomsten door het hele land. Een fascinerend tweezijdig proces 
waarbij de complete werkvloer van machinisten tot servicemedewerkers 
op de stations meepraat over de koers van de NS. Het gaat om ophalen, 
verwerken, eerste lijn uitzetten en terug naar de eigen mensen. Ik voer 
wel een proces aan dat ergens toe moet leiden. De kaders moeten daarom 
vooraf duidelijk zijn.”  

En nu? “We presteren goed. De kpi’s zoals afgesproken met het Rijk staan 
op groen. We zijn in gesprek met de Belgen en de Duitsers om over de 
grens beter te rijden. De Eurostar snelt naar London. Elke gewone dag 
gaan meer dan een miljoen mensen met de trein. Schiphol komt met 
350.000 mensen op superdrukte. Alleen station Utrecht verwerkt elke 
dag al 280.000 reizigers. Om nog maar niet te spreken over de stations 
Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Breda. Ondersteunen van evenemen-
ten loopt ook perfect. Neem de 4daagse. Probleemloos 400.000 mensen 
heen en weer naar Nijmegen.” 

Klinkt dit niet te mooi? “De feiten spreken voor zich. Als het goed gaat 
hoor je uiteraard niks. Alleen als het niet goed gaat dan bellen of appen 
mensen. Een troostrijke uitspraak van Robert Lewis Stevenson zegt: To 
travel hopefully is a better thing than to arrive. Letterlijk is het esprit de 
corps, dat hiervoor iedereen het beste been voorzet. Zo gebeuren mooie 
dingen waar je met elkaar trots op kan zijn. Dit gaat hand in hand met 
een attitude naar je klanten toe die ontvankelijk en welwillend is.” 

Hoe is de verhouding met ProRail? “Prorail gaat over de rails. Voorheen 
was het één familie en na de splitsing eind jaren 90 kwam er een periode 
dat beide bedrijven met hun rug tegen elkaar gingen staan. Mijn colle-
ga-directeur ProRail Pier Eringa en ik hebben afgesproken dat dit afgelo-
pen moet zijn. We leven bij de gratie van onze reizigers en die willen niet 
lastig gevallen worden met interne aangelegenheden van een bedrijf. 
Als we die niet blij weten te maken dan hebben we dat alleen maar aan 
onszelf te verwijten.” 

Wat is vervelend in dit bedrijf? “Helaas kiezen mensen er soms voor  
om voor de trein te springen. Is in eerste instantie naar voor de nabe-
staanden, maar ook voor de collega’s van de NS. Het gebeurt helaas echt 
heel regelmatig. Dan kan er geen persbericht worden uitgegeven met  
als tekst; ‘helaas vandaag allerlei vertraging door drie zelfdodingen op 
een dag waardoor de volledige dienstregeling in het honderd loopt’.  
De mensen in de trein horen over een aanrijding met een persoon. Zij 
hebben wel begrip maar degene die een station verder staat te wachten  
is geïrriteerd dat de trein er niet aankomt.” 

Waar gaat het naar toe? “We gaan grote veranderingen in de samenle-
ving zien. Ik ben niet tegen de auto maar in grootstedelijke gebieden 
gaat het hebben van de auto een stuk minder vanzelfsprekend worden. 
Een belangrijke rol spelen milieueisen, duurzaamheid én ruimtebeslag 
terwijl bovendien de randstad een conglomeraat is dat aan elkaar vast 
groeit. Dit vraagt om een andere mindset. In London en Parijs gebeurt 
hetzelfde. In China worden de plannen om de binnenstad van Shanghai 
autoluw te maken nu al werkelijkheid. In de periferie zullen nog auto’s 
nodig zijn en blijven mensen afhankelijk van gecombineerd vervoer.” 

Welke aandacht is voor de toekomst vereist? “Een sociaal-liberaal 
kenmerk is dat we altijd vooruit denken en niet achteruit. De klassieke 
tegenstelling auto–openbaar vervoer is achterhaald. Er wordt volgens 
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mij te weinig gekeken naar waar het land zich naartoe beweegt. Het is 
slecht voor onze concurrentiepositie dat er te weinig wordt geïnvesteerd 
in infrastructuur. Neem Japan. De sneltrein daar heeft overal een eigen 
spoor. Na de tweede wereldoorlog is alles opnieuw aangelegd terwijl het 
Nederlandse net 150 jaar oud is. Toch komt met de NS zo’n 93% van de 
reizigers op tijd wat zelfs Japanners een wereldprestatie vinden.” 

Wordt er volgens een duidelijke governance-code gewerkt? “Dat besef 
heeft onze grote aandacht. Mijn collega Susi Zijderveld is nadrukkelijk 
bezig met governance, risk en compliance. In een groot bedrijf komt 
alles voor en dan moet je klaar staan. We hebben een aanpak ontwikkeld 
waar in het hele bedrijf over wordt gesproken. Zo willen we een veilig 
werkklimaat maar willen wij ook aandacht voor pesten, discriminatie en 
misbruik.”

Hoe verhoudt de governance zich tot de identiteit van de NS? “We doen 
geen identiteitsmeting maar wel reputatiemeting. Klanten moet je 
serieus nemen. Domme mensen bestaan immers niet meer en neprede-
neringen worden meteen doorgeprikt. Ik vind het een geweldig compli-
ment dat de waardering nog nooit zo hoog is geweest.” 

Wat leert NS ervan? “De organisatie zit in de sfeer van ‘een leven lang 
leren’. Dat kan ook niet anders bij een veranderend bedrijf. Soms moet je 
opnieuw met elkaar het gesprek voeren over de koers van het bedrijf en 
dat is voor sommige mensen spannend. Samen met de OR zijn we aan 
de slag. Op het moment dat je het verhaal goed voor elkaar hebt dan krijg 
je beweging en ontvankelijkheid. We willen op alle fronten een goede 
werkgever zijn en doen dan veel aan omscholing, intern schuiven of 
outplacement. Dat laten we ook nadrukkelijk zien.” 

Welke dilemma’s zie je? “Er ontbreek politieke visie en lef om door te zet-
ten. Hierdoor ontstaan dilemma’s op zowel nationale als internationale 
schaal. Zo gaat de conglomeraatvorming in de Randstad door. Als je op 
grotere schaal kijkt dan heeft Nederland één grote stad met parken zoals 
de Veluwe en nog een paar wat verder weg waar we ook voor moeten 
zorgen. Het stedelijke gebied moet kwa bereikbaarheid een andere ziens-
wijze krijgen waarbij diversiteit in mobiliteit varieert van trein, metro, 
intercity naar hogesnelheidstreinen. Ander punt is samenwerking in Eu-
ropa. Bij het Europese spoor geldt nog “eigen dienstregeling eerst” terwijl 
de markt eist dat internationale steden snel moeten worden verbonden. 
Daarom pleit ik voor een snelle trein tussen de grote Europese steden. 
Kijk naar China. De Chinezen investeren 300 miljard euro in snelle trei-
nen en over 3 jaar zijn daar alle steden met elkaar verbonden. Ook vanuit 
verantwoordelijkheid voor duurzaamheid, milieu of klimaat wil ik dat de 
trein een redelijk alternatief voor het vliegtuig is. Waarom moeten we 60 
keer per dag naar Londen vliegen. De Eurostar rijdt nu één keer per dag 
maar kan wellicht ook 2 of 3 keer per dag rijden. Dat is bijna even snel als 
het vliegtuig maar wel met 900 mensen in een trein. Dat zijn al snel 4 of 
5 vliegtuigen.”  

Wat speelt volgens jou nog meer? “In Nederland wreekt zich het filo-
sofisch probleem dat ‘ver weg steeds dichter bij is gekomen en dich-
terbij steeds verder weg raakt’. Dit zie je ook in het gebrek aan lef om 
grote infrastructurele investeringen te doen. De overheid is vergeten te 
investeren in de leegte van de openbare ruimte. In mijn ministerstijd 
zijn we begonnen met stations op te knappen. De hele wereld komt nu 
naar station Rotterdam kijken. Maar ook Amsterdam-Centraal, Arnhem, 
Breda, Delft, Utrecht met omgeving Jaarbeurs zijn schitterend. Sommi-
gen willen de stations weghalen bij de ns omdat onroerend goed geen 
kerntaak zou zijn maar in mijn visie is het gewoon het verlengde van 
het reizigersbedrijf. Deze tussengebieden hebben een hoger doel dan 
eigendom en bewijzen dat ze van superbelang zijn. Ik vind dit een uiterst 
belangrijke sociaal-liberale gedachte.”  

Wat voor type leider vind je jezelf? “Ik heb het geluk gehad om drie keer 
Mandela te ontmoeten. In zijn biografie benoemt hij een vorm van lei-
derschap die volgens hem het hoogste punt is om te bereiken. Hij noemt 
dat de leiderschap van de herder. Die loopt niet voorop maar achter de 
kudde aan. De gedachte erachter is dat je het mooiste bereikt hebt als de 
gemeenschap op een goeie manier zijn eigen weg vindt. Soms een beetje 
bijsturen met een fluitje of een hond. Bij mijn start heb ik daarom uitge-
breid de werkvloer opgezocht van monteurs, machinisten, conducteurs, 
schoonmakers om te ervaren wat hun werk inhoudt. Ik vind dit nodig 
vanuit interesse en het willen begrijpen wat ze doen, om vandaar uit met 
de mensen verder te komen.” 

Wat zijn je belangrijkste vaardigheden? “Interesse, nieuwsgierig zijn, 
luisteren en mensen willen ontwaren. En tegelijk opstaan om leiding 
te kunnen geven. De bottom line blijft mensen serieus nemen en hen 
meenemen in het verhaal. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is geloof-
waardig te zijn door authentiek te blijven. Mensen moeten je willen en 
kunnen geloven. Je moet ook nooit ontkennen dat er een probleem is.  
En met alleen maar normatief vertellen wat je wil kom je er niet.”  

Waar trek je de grens? Resoluut stelt Roger bij bedonderen. “Als ik word 
bedonderd is het voorgoed over en uit. Fouten maken mag maar bij 
bewust de zaak besodemieteren is het bij mij voorgoed over. Of zoals 
Amsterdammers zeggen ‘je kan het me maar één keer flikken’. Daarom 
begin ik zelf altijd met vertrouwen geven. Als ik iemand beschaam, dan 
mag ik er op worden aangesproken. Iemand in zijn eigen waarde laten 
zonder het eens te worden vind ik een groot goed.” 

Wat wil je bij je vertrek in 2020 achterlaten? “Een prachtig ov-bedrijf 
met stations van wereldklasse. Mijn ambitie is van de NS het beste mobi-
liteitsbedrijf van Europa te maken. We doen nu al aan ov-fietsen. Dit past 
bij de trend dat we van bezit naar gebruik gaan. NS zal in de toekomst 
haar reizigers integraal willen helpen waarbij we ook kunnen denken 
aan deelauto’s. Ik hoop de vloer voor het allerbeste mobiliteitsbedrijf van 
Europa te leggen voor mijn opvolgers want ik gun NS en haar reizigers 
een lang leven.”  1
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Iemand die dit ideaal van persoonlijke autonomie aanhangt, 
en dat zullen vele, zo niet alle sociaal-liberalen doen, vindt dat een goed 
leven bestaat uit een leven waarin het individu zoveel mogelijk zelf 
invulling geeft aan zijn bestaan. Waar Mill vindt dat het ideaal van auto-
nomie een noodzakelijk onderdeel vormt van een liberale samenleving, 
beschouwt Rawls het ideaal van autonomie slechts als een ‘sectarische 
doctrine’. 2 Dit geschil tussen Mill en Rawls valt samen met het debat bin-
nen de moderne politieke filosofie tussen ‘perfectionistisch liberalen’ en 
‘politiek liberalen’. Zoals zal blijken zullen sociaal-liberalen veel sterker 
worden aangetrokken tot perfectionistische liberalen dan tot politiek 
liberalen. Door dit duidelijk te maken worden tegelijkertijd enkele bron-
nen van het sociaal-liberalisme in de politieke filosofie blootgelegd. 

Het uitgangspunt voor politiek liberalen is dat onze overheid zo neutraal 
mogelijk moet staan tegenover morele levensbeschouwelijke visies. 
Iemand die vindt dat een goed leven bestaat uit het jezelf dienstbaar 
opstellen aan God, moet binnen een liberale samenleving deze vrijheid 
hebben, maar de overheid zou die visie niet moeten tegenwerken of 
bevorderen. In onze moderne samenlevingen zijn namelijk een veelvoud 
aan botsende levensbeschouwelijke visies. Aangezien politiek liberalen 
vinden dat onze overheid door iedereen omarmt moet kunnen worden, 
moeten we haar niet baseren op één van die levensbeschouwelijke visies. 

Voor sociaal-liberalen zullen John Stuart Mill en John 
Rawls ongetwijfeld behoren tot de meest inspirerende 
politiek filosofen. Wat echter niet veel mensen weten, 
is dat Rawls op een voor sociaal-liberalen fundamen-
teel punt breekt met het liberalisme van Mill , 1 en wel 
op het punt van het ideaal van persoonlijke autonomie.  
Door Dirk-Jan van Vliet 

Sociaal-liberalen zullen ook vinden dat onze overheid zo neutraal 
mogelijk moet staan tegenover iemands levensovertuiging. Rawls en 
andere politiek liberalen gaan echter nog een stap verder. Zij vinden 
namelijk dat het ideaal van autonomie zelf ook één van deze morele 
levensbeschouwelijke visies is waar onze overheid neutraal tegenover 
zou moeten staan. 3 Volgens aanhangers van dit ideaal moet een overheid 
niet slechts zoveel mogelijk mensen zelf laten bepalen hoe zij hun leven 
invullen, maar het getuigt ook nog eens van een expliciet goed leven als 
iemand zelf bepaalt hoe zij haar leven invult. Politiek liberalen vinden 
precies om deze reden, dat het ideaal van autonomie één van die morele 
levensbeschouwelijke visies is, waar onze overheid neutraal tegenover 
moet staan. Dit heeft politieke consequenties voor in hoeverre een over-
heid autonomie mag bevorderen. Het is immers een morele visie op hoe 
een goed leven te leiden, en daar heeft de staat verre van te blijven. De re-
den dat Rawls dit zegt, is dat hij wil voorkomen dat minderheidsgroepen 
zoals de Amish – die autonomie als ideaal afwijzen en actief tegengaan 
binnen hun eigen groep – worden uitgesloten van politieke deliberatie. 
Het ideaal van autonomie moet dus worden behandeld als elke andere 
levensbeschouwelijke visie. En daarmee moet onze overheid neutraal 
staan tegenover aanhangers van het ideaal van autonomie. 

Wat vinden dan de zogenaamde perfectionistische liberalen? Een in-
teressante politieke filosoof om naar te kijken is de Israëlische Joseph 
Raz. 4 In tegenstelling tot Rawls, streeft Raz niet naar een politiek die 
zo neutraal mogelijk staat ten opzichte van alle levensbeschouwelijke 
visies. Integendeel, volgens Raz is het de hoofdtaak van een overheid om 
individuen in staat te stellen een goed leven te leiden. Voor hem is het 
ideaal van autonomie – een levensbeschouwelijke visie – simpelweg een 
gegeven in onze moderne samenlevingen. Onze samenleving is volledig 
gericht op het maken van weloverwogen keuzes. Neem bijvoorbeeld het 
huwelijk. In tegenstelling tot sommige andere culturen, vindt men in 
liberale democratieën het huwelijk alleen van waarde als alle partijen in 
vrijheid voor elkaar kiezen. Dit geldt in liberale democratieën net zo goed 
voor andere sociale instituties, gebruiken en praktijken. Autonomie zit 
dus ingebakken in deze instituties, gebruiken en praktijken en daarmee 
in onze moderne samenlevingen. 5 Mensen hebben een belang in het 
leiden van een autonoom leven en hieruit volgt de verplichting voor de 
overheid om een omgeving te creëren waarbinnen mensen genoeg mo-
gelijkheden hebben. Omdat het ideaal van autonomie onderdeel is van 
onze samenleving én omdat het de taak van de overheid is om mensen  
te helpen bij het leiden van een goed leven, moet de overheid het ideaal 
van autonomie stimuleren. Daarmee kan de overheid dus niet neutraal 
staan tegenover het ideaal van autonomie. 

Zoals we hebben gezien willen politiek liberalen neutraal zijn tegenover 
alle groepen uit de samenleving, ook tegenover die groepen die auto-
nomie niet voorstaan. Perfectionistische liberalen daarentegen, stellen 
dat de overheid actief autonomie moet bevorderen. Dit betekent ook 
dat de overheid sentimenten die de autonomie bedreigen moet tegen-
gaan. Concreet, in het geval van emancipatie van vrouwen uit streng 
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liberalen gevoerd is binnen 
de context van de moderne 
politieke filosofie. Raz is een 
logischere opponent voor 
Rawls, aangezien beiden in 
dezelfde moderne context 
denken. Voor verdere 
verdieping in Raz, zie The 
Morality of Freedom, Oxford: 
Clarendon Press, 1986. 
 
5 | Hieruit blijkt ook duide-
lijk dat Raz, net zoals vele 
andere vrijzinnige sociaal-li-
beralen, de contingentie 
inziet van de waarde van au-
tonomie. Dat dit contingent 
is, doet echter niet ter zake, 
want in onze samenleving is 
het simpelweg een ‘fact of 
life’. Zie Joseph Raz, p. 133. 
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religieuze groeperingen, zullen politiek liberalen voorzichtig zijn in het 
verbeteren van de positie van deze vrouwen. Het is namelijk niet de taak 
van de overheid om autonomie te stimuleren. Zij dient neutraal te staan 
tegenover de levensbeschouwelijke visies van religieuze groeperingen. 
Perfectionistische liberalen vinden juist dat het expliciet de taak is van 
de overheid om autonomie te stimuleren. Daarom zullen zij beleid 
omarmen om actief de positie van deze vrouwen te verbeteren. Bijvoor-
beeld door gemeentes projecten te laten steunen die ervoor zorgen dat 
deze vrouwen deelnemen aan het sociale verkeer. Want zo kunnen deze 
vrouwen zich ontplooien en daarmee meer autonoom zijn. Hiermee is 
de overheid allesbehalve neutraal tegenover een levensbeschouwelijke 
visie, omdat zij expliciet autonomie bevordert. Veruit de meeste soci-
aal-liberalen zullen dit steunen omdat zij het een juiste invulling van 
het goede leven vinden als deze vrouwen meer autonoom zijn. Daarmee 
omarmen zij een perfectionistisch liberalisme: ook zij vinden dat het de 
taak is van de overheid om autonomie te bevorderen.

Dit sluit aan bij de actieve rol die sociaal-liberalen geven aan positieve 
vrijheid binnen het politieke denken. 6 Het gaat immers niet alleen om 
de afwezigheid van dwang, het kan ook nodig zijn om als overheid actief 
mensen te helpen zodat ze zelf een beter leven kunnen gaan leiden. 
Perfectionistisch liberalen hebben positieve vrijheid nodig om die 
autonomie te kunnen bevorderen. Het gaat hierbij namelijk niet alleen 
om de afwezigheid van zaken die autonomie bedreigen, maar juist ook 
om de aanwezigheid van door de overheid actief aangeboden middelen 
waardoor vrouwen meer autonoom kunnen zijn. Hierom zegt Raz dat 
positieve vrijheid van intrinsieke waarde is, omdat het een essentieel in-
grediënt is en een noodzakelijke voorwaarde voor een autonoom leven. 7  

Op dit punt van positieve vrijheid en autonomie trekken sociaal-libera-
len en perfectionistische liberalen samen op.

Net als perfectionistische liberalen willen sociaal-liberalen actief auto-
nomie bevorderen. Zij vinden het namelijk goed als bijvoorbeeld vrou-
wen zelf beslissen over hun leven, en dat niet overlaten aan hun partners 
of religieuze leiders. Sociaal-liberalen nemen hiermee duidelijk stelling 
in het debat tussen politiek liberalen en perfectionistische liberalen en 
kiezen de kant van perfectionistische liberalen. Hierdoor zullen zij in 
perfectionistische liberalen als Mill en Raz nuttigere bronnen vinden 
dan in politiek liberalen als Rawls. 1

Dirk Jan van Vliet  
is medewerker van  
de Mr. Hans van Mierlo 
Stichting. Tijdens zijn 
studie filosofie heeft 
hij zich gespecialiseerd 
in liberale denkers en 
thema's. 

6 | Positieve vrijheid staat 
tegenover negatieve vrij-
heid. Voor een uitleg van 
wat ‘positieve vrijheid’ en 
‘negatieve vrijheid’ is, zie 
Isaiah Berlin, Two concepts 
of liberty, https://is.cuni.
cz/studium/predmety/
index.php?do=download&-
did=138013&kod=JPM323, 
geraadpleegd 24 juli 2018, 
pp. 1-9 
 
7 | Joseph Raz, pp. 408-409

Op dit punt  
van positieve 
vrijheid en auto-
nomie trekken  
sociaal-liberalen 
en perfectionis-
tische liberalen 
samen op

“Overigens ben ik van mening, dat het woord kroon-
juwelen in onze partij verboden zou moeten worden. 
Kroonjuwelen worden doorgaans gestolen en daarom 
worden ze opgeborgen. En alleen de vervalsingen 
worden gedragen”.1 Het zijn betekenisvolle woor-
den van de oprichter en geestelijk vader van D66, 
Hans van Mierlo. De drie oorspronkelijke kroon-
juwelen – de gekozen burgemeester, de gekozen 
minister-president en het districtenstelsel –  
hebben de halve eeuw dat D66 bestaat altijd een 
aanzienlijke rol gespeeld in het gedachtegoed  
van de partij. Eveneens stonden ze centraal bij 
verschillende, soms existentiële, partijcrises.  

Door Jan van der Voet

Voorkom  
de uitverkoop  
van sleetse 
Kroonjuwelen

1 | In “Wat ik nog steeds te 
schrijven droom”, documen-
taire met portret van de 
politicus en mens Hans van 
Mierlo. 
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Sinds de afschaffing van het raadgevend referendum vorig 
jaar in het regeerakkoord van Rutte-III staan democratische idealen sinds 
lange tijd weer in de belangstelling en op de politieke agenda, vrijwel 
uitsluitend toegespitst op het ene instrument van het referendum en op 
de partij D66. Dat laatste is niet verwonderlijk: het beeld is ontstaan dat 
(enkel) op basis van het gemankeerde Oekraïne-referendum het gehele 
democratische instrument ten grave wordt gedragen, mede door de partij 
die altijd vooropliep met democratische idealen. 

Dat beeld wordt versterkt door de verdediging van de afschaffing, op-
gevoerd door dezelfde partij, waarbij als troef de gekozen burgemeester 
tegenover het afgeschafte raadgevende referendum wordt gesteld. 2 Juist 
die verdediging legt mijns inziens de gemakzuchtigheid en gedachte-
armoede bloot op het vanaf de oprichting wezenlijke thema voor de 
Democraten. Binnen D66 bleef een reactie begrijpelijkerwijs niet uit: 
oud-Kamerlid en indiener van de Wet raadgevend referendum, Boris 
van der Ham riep in mei dit jaar de groep ‘Opfrissing’ in het leven: “Wij 
verbaasden ons dat er zelfs geen poging werd ondernomen tot verbe-
tering van de wet, noch een alternatief democratisch instrument werd 
aangeboden”. 3

Binnen D66 loopt daarnaast partijbreed het project “Democratie van Nu”, 
culminerend in een resolutie op het partijcongres in oktober waar ver-
nieuwingsvoorstellen zullen worden gepresenteerd. 4 Dergelijke congres-
sen waren recent maatgevend voor zowel de aanscherping van voorwaar-
den voor referenda als voor de opdracht aan de partijvertegenwoordigers 
om zich hard te blijven maken voor het correctieve referendum. 5 Beide 
conclusies sluiten elkaar niet noodzakelijkerwijs uit, maar een een-
sluidende conclusie of politieke agenda ten aanzien van democratische 
vernieuwing lijkt tot op heden moeilijk te realiseren geweest. 

Wel leveren de congressen een cru beeld op van D66’ers die vooral elkaar 
bezighouden over de aard en kaders van referenda, terwijl buiten de 
congresmuren een meerderheid van de Nederlanders het instrument het 
liefste gestalte zien krijgen in wetgeving waar het met medewerking van 
regeringspartij D66 zonder geloofwaardig alternatief aan is onttrokken. 
Instrumenten die recht doen aan de waarde van democratie voor ieder 
individu kunnen natuurlijk best hun oorsprong vinden op een partij-
congres, maar moeten per definitie verder strekken dan partijbelangen 
alleen en ook niet onbelangrijk: ze moeten op een parlementaire meer-
derheid kunnen rekenen. Dat laatste weet D66 als geen ander, gegeven 
de vele gesneuvelde parlementaire initiatieven zoals bijvoorbeeld die 
voor het referendum en de gekozen burgemeester tijdens de ‘Nacht van 
Wiegel’ (1999) en de ‘Nacht van Van Thijn’ (2005). 

2 | https://nos.nl/artikel/ 
2217421-debat-afschaffen 
-referendum-zwarte-dag 
-voor-de-democratie.html 
 
3 | Volkskrant, 30 mei,  
“Geef de kiezer het recht  
op amendement”.  
 
4 | https://vanmierlostichting 
.d66.nl/projecten/projecten 
-gedachtegoed/democrati 
sche-vernieuwing 
NRC, 20 juni: “D66 zoekt 
naar nieuwe kroonjuwelen”.  
 
5 | Trouw, 3 maart, “D66 wil 
alsnog een correctief refe-
rendum, maar heeft geen 
concreet plan”. 

Intussen is ook de Staatscommissie parlementair stelsel met een ‘Tus-
senstand’ gekomen. 6 De ‘Commissie-Remkes’ biedt hiermee een brede 
analyse op het huidige democratische bestel en de “mogelijke verbe-
teringen” zijn soms vernieuwend, deels betreffen het voorstellen die 
eerder zijn geopperd of zelfs al eens in het parlement zijn gesneuveld. 7 

De analyse is grondig en kundig, maar adviseurs van dezelfde commis-
sie waarschuwen gelijk: “U weet hoe dat gaat met staatscommissies. De 
regering haalt eerst eens de helft van de voorstellen af en de Kamer haalt 
daar weer veel van af”. 8  

De geschetste praktijk is illustratief voor het niet slagen van democrati-
sche vernieuwingsvoorstellen gedurende de afgelopen decennia, veelal 
door toedoen van bescherming van gevestigde partijbelangen op de 
korte termijn, met name van de zijde van de traditionele machtspartijen 
Cda, pvda en vvd. Het ontbreken van parlementaire meerderheden voor 
versterking van de democratie leidde tot een frustrerende ‘democrati-
sche paradox’. 9 D66 liep, met name tijdens de Paarse kabinetten, openlijk 
voorop met democratische idealen en na het ‘rampjaar’ 2006 profileerde 
de partij zich weliswaar meer als sociaal-liberaal dan als radicaal-demo-
cratisch (democratische vernieuwing stond ogenschijnlijk ‘in de ijskast’), 
maar op de achtergrond werd met enig succes geprobeerd voorstellen in 
wetgeving te verankeren. 10

Van Mierlo’s waarschuwing destijds (2005) is van bijna profetische waar-
de gebleken: D66 heeft de laatste jaren – in ieder geval ogenschijnlijk – 
traditionele Kroonjuwelen (tijdelijk) opgeborgen en vervalsingen zijn in 
overdrachtelijke zin recent waar te nemen. In berichtgeving wordt over 
beide de discussie echter ten onrechte verengd tot het referendum op ba-
sis van ervaringen met het Wiv-referendum en het referendum over het 
associatieverdrag tussen de eu en Oekraïne. Toch is het de moeite waard 
hierover enkele misverstanden weg te nemen.

In de eerste plaats is het referendum niet een van de drie oorspronkelijke 
Kroonjuwelen en heeft het instrument eerder al gevoelig gelegen binnen 
D66. 11 Dat is op zichzelf niet erg belanghebbend, maar relativeert wel 
de herhaaldelijk geuite frase “dat Van Mierlo zich om zou keren in zijn 
graf”. Temeer het aangedragen alternatief een notoire vervalsing blijkt 
te zijn van een waarachtig referendum, in Van Mierlo’s eigen woorden 
een “carnavalsreferendum”. 12 Zo was het Oekraïne-referendum een 
aaneenschakeling van misverstanden en feitelijke onjuistheden middels 
beïnvloede berichtgeving over aard (raadgevend in plaats van correctief), 
gevolgen (Oekraïne zou lid van de eu worden), betekenis (van een “ja” of 
een “nee”) en context (de invloed van andere eu-lidstaten). Het kraken 
van kritische noten over dit referendum door D66 snijdt in mijn ogen 
hout en heeft niets te maken met angst voor de kiezer of voor populisme. 
Afschaffing zonder alternatief is overigens net zo min een oplossing, 
juist niet als anderen vervalste Kroonjuwelen ten tonele brengen. 

6 | https://www.staatscom 
missieparlementairstelsel.nl/
actueel/nieuws/2018/06/21/
tussenstand-staatscommis 
sie-mogelijke-oplossingen

-om-democratie-rechtsstaat 
-en-parlement-te-versterken 
Volkskrant, 22 juni: “Remkes: 
referendum moet blijven en 
bindend worden”.  
 
7 | Vernieuwend: early voting, 
betere inhoudelijke onder-
steuning van het parlement en 
regels voor digitale campag-
nevoering. Veelal verouderd: 
verandering kiesstelsel (met 
overwegingen voor zowel 
een regionale als persoonlijke 
component), een door loting 
samengesteld burgerforum 
(Iers model), het correctief 
bindend referendum, consti-
tutionele toetsing, terugzend-
recht door de Eerste Kamer in 
enige vorm en weliswaar geen 
direct gekozen minister-presi-
dent, maar een direct gekozen 
informateur. 
 
8 | Trouw, 21 juni: “Kamer 
dreigt machteloos te worden”.  
 
9 | Democratische vernieu-
wingsvoorstellen slagen niet 
door gebrek aan een noodzake-
lijke democratische meerder-
heid in het parlement. 
 
10 | Dat gold voor de Wet Raad-
plegend Referendum Europese 
Grondwet (Van der Ham) en 
de gekozen burgemeester 
(Schouw, nu: Jetten). 
 
11 | Van Mierlo zelf stemde in 
1974 nog tegen het refe-
rendum: http://politiek.tpo.
nl/2016/04/10/referendum 
-is-geen-kroonjuweel-d66/. 
 
12 | Zie voetnoot 10. 

Jan van der Voet ·Voorkom de uitverkoop van sleetse Kroonjuwelen
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In die zin is de boodschap van Van Mierlo over democratische Kroon-
juwelen veelzeggend: door ze af te stoffen doorstaan ze de proeve van 
parlementaire meerderheden niet, door ze af te danken verlies je ge-
loofwaardigheid als ware democraat en vervolgens worden vervalsingen 
opgevoerd als ‘echt’. Mijns inziens is de werkelijke oplossing in dezelfde 
woorden te lezen: houd niet vast aan het democratische instrumentari-
um dat een halve eeuw geleden is bedacht, maar heb het lef om dezelfde 
fundamentele discussie en gedachtevorming tot stand te brengen over 
de staat van de Nederlandse democratie van vandaag die toen aan de 
Kroonjuwelen ten grondslag lag. Naar mijn idee moet een hedendaags 
instrumentarium in ieder geval voldoen aan de inspraakbehoefte van 
de kiezer, brede instemming van het parlement en moet het bovendien 
recht doen aan de tegenwoordige verhouding tussen kiezer en gekozene.
Hoe beperkt ook, wat het referendum ons heeft geleerd is dat kiezers 
gedesillusioneerd achterblijven met hun beperkte invloed en dat politici 
worstelen met onwelgevallige uitkomsten. Het vroegtijdig betrekken 
van kiezers kan echter zorgen voor daadwerkelijke betrokkenheid bij 
doorgaans complexe inhoud en afwegingen bij beleidsvorming en voor 
invloed op een stukje van het eindresultaat in plaats van het simpelweg 
“ja” of “nee” zeggen op iets dat al een fait accompli van een beleidsproces 
is. Bij dergelijke consultatie zijn opnieuw randvoorwaarden cruciaal: 
een representatieve steekproef (bijv. door loting), transparantie over 
het proces, duiding van de politieke context en uitleg over het feit dat 
beïnvloeding niet hetzelfde is als je zin krijgen. Als aan die voorwaarden 
wordt voldaan, kan het ook iets opleveren: lerend vermogen met ver-
antwoordelijk democratisch burgerschap waarbij de consequenties van 
beleidskeuzes op voorhand worden overdacht door (groepen) individue-
le kiezers en niet achteraf als een onaangename verrassing komen. 

Veel van de democratische initiatieven op lokaal niveau 13 maken al 
dankbaar gebruik van vroegtijdige consultatie. Affiniteit en engagement 
van kiezers bij dergelijke consultatie neemt naar mijn idee ook toe als 
onderwerpen letterlijk (stads-, dorps- of wijkniveau) of gevoelsmatig 
(ethische kwesties, waarden) nabij zijn. Daarnaast is in de ‘Tussenstand’ 
te lezen dat democratische instrumenten de bestaande goed functione-
rende representatieve democratie vooral moeten “versterken” en dat ze 
“toekomstbestendig” moeten zijn. Bij het gestalte geven van een nieuw 
instrumentarium is het voor parlementaire instemming wijs om de ver-
tegenwoordigende democratie aan te vullen en niet te vervangen. 

Tot slot moet bij de vormgeving van democratische idealen rekening 
worden gehouden met de huidige maatschappelijke en technologische 
stand: de kiezer is beter geïnformeerd, weet de weg naar de politiek via 
(sociale) media snel te vinden en het contact neemt digitale vormen 
aan. Immers, in de geest van Van Mierlo’s initiële boodschap: de kern 
van democratische vernieuwing is het gegeven dat politieke- en machts-
structuren altijd gering en met vertraging reageren op maatschappelijke 
ontwikkelingen.

13 | Waaronder burgerbe-
groting, G1000-initiatieven, 
initiatieven met loting, 
burgerpanels, dorps- en 
wijkraden e.d.

Ik blijf ervan overtuigd dat D66 voorop kan lopen met democratische 
idealen en zich de ontstane gemakzucht en gedachtearmoede aan moet 
trekken. Het gevolg is anders dat anderen – veelal politieke entre-
preneurs, opportunisten en populisten – er met vervalsingen van de 
kroonjuwelen vandoor gaan, waardoor het gedachtegoed van D66 in een 
verkeerd daglicht komt te staan. Bovendien kunnen, hoewel gangbaar bij 
kroonjuwelen, de democratische idealen van D66 niet testamentair aan 
partijprominenten of D66-leden worden toebedeeld. Democratie is geen 
speeltje van D66, de kracht van democratie is dat het eenieder aangaat; 
dat is de kernboodschap waarmee D66 zo lang voorop heeft gelopen. 
Hier openbaart zich eveneens de worsteling van een partij die onderdeel 
is geworden van het bestel waar ze in oorsprong tegen ageerde. 

Centraal stond toen de aanklacht dat deel- en partijbelangen en het 
politieke spel van gevestigde partijen prevaleerden boven het algemeen 
belang en boven de wezenlijke betekenis van democratie voor ieder indi-
vidu. Het wringt dan wanneer keuzes op een partijcongres over referen-
da worden aangewend om een keuze over ons aller democratisch bestel 
te onderbouwen. Het smoort de existentiële kiem van vrijzinnigheid en 
onbevangenheid, wars van dogma’s en gevestigde belangen, waarmee 
de partij in de jaren ’60 begon. Die boodschap klinkt door in de woorden 
van nog een geestelijk vader, die van Jan Terlouw op het Jubileumcon-
gres: “op één punt is D66 in mijn ogen altijd consequent en compromis-
loos: in het bewaken en uitbouwen van de democratie”. 14 Laten deze 
woorden de ware renaissance inluiden voor de Nederlandse democratie 
met D66 als vaandeldrager. 1

Jan van der Voet (27) 
studeerde politicologie 
in Leiden en was actief 
als bestuurslid van de 
Leidse afdeling van 
D66. Tegenwoordig is 
hij lobbyadviseur in 
Den Haag. 

14 | Jubileumcongres D66, 
RAI, 30 oktober, speech Jan 
Terlouw. 
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We willen een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om 
eigen beslissingen te nemen en zich te ontwikkelen. Wat bedoelen we 
met ruimte? Hoe bevorderen we die? Wat is onze maatstaf? Doen we 
genoeg? Letten we op de juiste dingen? Het antwoord op de twee laatste 
vragen is wat mij betreft een hartgrondig nee. Ik licht dat graag toe aan de 
hand van een voorbeeld dicht bij mijn huis: vrouwen in de economische 
wetenschap. 

Anno 2018 studeren in Nederland twee keer zoveel jongens als meisjes 
economie en is tien procent van de economiehoogleraren vrouw. Met 
dat laatste scoort de economische wetenschap slechter dan alle andere 
disciplines. Vinden vrouwen economie niet interessant, willen ze geen 
wetenschappelijke carrière, of krijgen ze te weinig ruimte?

Een paar feiten. In de jaren 2016–2018 komen in de vwo examenopgaven 
economie 26 mannen voor: elf economen, vier directeuren, twee mana-
gers, twee onderzoekers, een centrale-bankpresident, een minister van 
verkeer, een journalist, een eierboer, een belegger en zijn vriend, en een 
werknemer met een jaarinkomen van 50.000 euro. Daartegenover staan 
zes vrouwen: een bijstandsgerechtigde, haar vriendin, een lerares econo-
mie, een journaliste, een woordvoerster van de Consumentenbond, en 
een vrouw met een negatief netto rendement op haar spaarrekening. 

Een examen is een momentopname, maar wel een die bedacht wordt 
door economieleraren. Het lijkt erop dat die een stereotiep man/vrouw-
beeld in hun hoofd hebben. Dat is niet onschuldig, want leraren met een 
gender bias gaan onbewust en onbedoeld anders met jongens dan met 
meisjes. Ze interpreteren de prestaties verschillend en geven adviezen in 
lijn met het stereotype patroon, met gevolgen voor loopbaankeus. Men-
sen gaan zich meer volgens hun stereotype gedragen als de omgeving dat 
activeert; vrouwen worden onzeker in masculiene domeinen. 

Wie bepalen het vwo-examenprogramma economie? Twee commissies 
hebben zich er de afgelopen decennia over gebogen. De eerste bestond 
uit zeven mannen en één vrouw, de tweede uit zes mannen en twee 
vrouwen. De mannen waren overwegend hoogleraren en gepromoveer-
den, de vrouwen alledrie doctorandussen. De eerste commissie had als 
externe adviseurs negen mannen (vooral hoogleraren economie) en één 
vrouw (geen econoom), de tweede had drie adviseurs, allen hoogleraar 
economie en man. In de commissie-adviezen komen vrouwen twee keer 
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aan bod: er wordt verklaard waarom het optimaal is dat vrouwen meer in 
het huishouden doen dan mannen (slechter arbeidsmarktperspectief), 
en het voorbeeld gegeven van een man die met zijn huishoudster trouwt 
om te illustreren waarom het bruto nationaal product geen perfecte 
maatstaf is. In de evaluatie examenprogramma economie vwo is een 
hoofdstuk over het examen opgenomen, maar daarin komt de verbeel-
ding van de seksen niet voor.

Dit is de economiewereld in het vwo, en het verbaast dan ook niet dat 
minder meisjes dan jongens (35 versus 65%) economie gaan studeren. 
Wat gebeurt er daarna? Meisjes presteren goed in de economiestudie. 
Er is geen sekseverschil gevonden in de hoogte van de cijfers, meisjes 
studeren sneller af, en veertig procent van de economiepromovenda is 
vrouw. Waarom gaat het na de promotie mis? Willen vrouwen niet beu-
len, zoals voormalig knaw voorzitter Hans Clevers beweert? Zijn vrou-
wen, om met voormalig Harvard president en econoom Larry Summers 
te spreken, meer in de wieg gelegd voor zorgen, en ontberen ze wiskund-
etalent, of krijgen ze minder de ruimte?

Economics Job Market Rumors is een online forum waar economiepro-
movendi anoniem informatie over hun arbeidsmarktervaringen en- kan-
sen uitwisselen. Welke tien woorden komen daar het meest voor in re-
latie tot vrouwen? In volgorde van belangrijkheid: hotter, hot, attractive, 
pregnant, gorgeous, beautiful, tits, lesbian, bang, horny. Voor mannen 
is dat homosexual, homo, philosopher, keen, motivated, feckers, slides, 
nordic, filling, textbook. En wie op Economics Job Market Rumors de 
zoekterm ‘gay’ intikt krijgt de volgende post te zien: “econ is too mas-
culin for poofs. They would prefer english (french lit no doubt). Or just 
living their dream and starting a hair salon.” 

Hoe zit het in Nederland met het vrouwbeeld onder economen? Onder-
zoek aan de Universiteit van Maastricht blijkt dat economiestudenten in 
werkgroepen gegeven door vrouwelijke docenten een lager cijfer geven 
aan het studiemateriaal en het nakijktempo, hoewel dat hetzelfde is als 
in de werkgroepen geleid door mannen. Het verschil is groter in vakken 
waarin wiskunde een rol speelt, en komt met name doordat mannelij-
ke studenten vrouwen lager beoordelen. Bij online onderwijs waarin 
studenten de docent niet te zien of te horen krijgen en docenten zich 
afwisselend voordoen als man of vrouw blijkt dat (vooral mannelijke) 
studenten dezelfde docent een betere evaluatie geven als ze denken dat 
het een man is. Een lage score kan als argument worden gebruikt tegen 
salarisverhoging en bevordering: “de beste moet het worden”. Een slech-
tere onderwijsevaluatie leidt er ook toe dat vrouwen meer tijd gaan ste-
ken in het onderwijs. Dat gaat ten koste van onderzoeksoutput, iets wat 
van wezenlijk belang is voor een carrière in de economische wetenschap. 

Om de kwaliteit van wetenschappers goed te vergelijken zou het aantal 
publicaties moeten worden gewogen met de omvang van het dienst-
verband. Gebeurt dat niet, dan worden deeltijders onder- en voltijders 
overgewaardeerd. Dit is dan ook de realiteit. Nwo, dat veel geld verdeelt, 
vraagt niet naar omvang van het dienstverband van de subsidie aanvra-
ger, wel naar het aantal maanden “care or sick leave” of alleen “leave”, 
waarmee afwezigheid door het krijgen van kinderen hetzelfde wordt 
behandeld als ziekte en dus negatief uitpakt. 

Wat betekent dit alles voor D66, de partij die iedereen de ruimte wil  
geven, en sterk hecht aan goed onderwijs? In mijn ogen dat we actief 
moeten optreden tegen gender stereotypering en de effecten daarvan 
in het onderwijs en op de wetenschappelijke carrière van mannen en 
vrouwen. Tegengaan van impliciete discriminatie is niet alleen vereist 
gezien onze kernwaarden, maar bevordert ook de optimale benutting 
van menselijk kapitaal én een beloning naar prestatie. Laten we pleiten 
voor het screenen van eindexamens op gender stereotypering, voor een 
samenstelling van commissies die het stereotype beeld onderuithaalt  
in plaats van bevestigt, voor het corrigeren van onderwijsevaluaties  
voor gender bias, en het gender bias-proof maken van nwo-procedures. 
We kunnen ook een stap verder gaan. Iemands individuele gender bias  
is te meten, en zou onderdeel kunnen gaan uitmaken van werving,  
selectie en bevordering in de wetenschap, te beginnen bij promovendi. 
Hotter kunnen we het niet maken, wel objectiever. 1

Henriëtte Prast is sinds 2015 Eerste Kamerlid voor D66.   
Zij is daarnaast hoogleraar persoonlijke financiële planning  
aan de Universiteit van Tilburg en was eerder onder 
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de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
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De samensteller van de bundel, Daniël Boomsma, doet een 
sympathieke poging om sociaal-liberale denklijnen aan te reiken. Het 
is een interessante vraag of sociaal-liberalen, die soms jongleren met 
schijnbaar lastig verenigbare waarden zoals individuele keuzevrijheid en 
collectieve verantwoordelijkheid, wel coherent richting kunnen geven 
aan het medisch ethische debat. De bundel is verdeeld in drie thema’s: 
het eerste deel behandelt de stand van de medische techniek, het tweede 
de levenseindediscussie en het derde deel gaat in op zorgkosten. Ik geef 
een kritische reflectie op een paar opvattingen die in de bundel naar 
voren komen.

Medische techniek
Patiënten hebben vaak het gevoel dat ze de kans dat een nieuwe ontwik-
kelde medische technologie hen gezond maakt, niet kunnen laten lopen. 
Dit maakt dat medische techniek een sterk dwingend karakter heeft. Om-
dat iets kan, ervaren veel mensen dat het ook goed of slim is om datgene 
te doen. Er is, zoals dat wordt genoemd, sprake van een technologische 
imperatief. 1 Patiënten zijn geneigd om nieuwe maar weinig beproefde 
medicijnen toch te proberen: je weet het immers nooit.

De biotechnologische wetenschap zet enorme 
stappen, de roep om zelfbeschikking neemt toe en 
zorgkosten rijzen de pan uit. De medische ethiek 
moet zich inspannen om al deze ontwikkelingen 
bij te benen. Dat is de teneur van de essaybundel 
Over medische ethiek gesproken die de Hans van 
Mierlo Stichting in juni 2018 uitbracht.  
Door Niels Kok

 
In 2012 is de zogeheten Crispr/Cas9-techniek ontwikkeld. Daarmee kun-
nen wetenschappers preciezer, eenvoudiger en goedkoper zeer gericht 
dna-sequenties in levende cellen wijzigen. Erfelijke ziektes kunnen 
bijvoorbeeld uit het dna geknipt. Als Crispr wordt gebruikt om wijzigin-
gen aan te brengen in de kiembaan, de groep cellen die uiteindelijk erfe-
lijk materiaal door geslachtelijke voortplanting door kan geven, dan zijn 
die onomkeerbaar. De techniek wordt wel een revolutie genoemd. Een 
vlugge zoektocht op Google leert dat wetenschappers inmiddels een gen 
in mieren hebben aangepast dat hen asociaal en non-reproductief maakt 
(terwijl mieren zich bij uitstek kenmerken door ‘eusocialiteit’: collecti-
vistische, coöperatieve broedzorg en specialistische reproductie) 2  

en van muggenvrouwtjes mannetjes kunnen maken. 3

De toepassing van Crispr/Cas9 voltrekt zich dus sneller dan het ethische 
debat. Wetenschapsfilosoof Hub Zwart vertelt in Over medische ethiek 
gesproken het verhaal van Jennifer Anne Doudna, één van de pioniers van 
de techniek. Doudna zag spoedig dat Crispr/Cas9 zijn eigen leven ging 
leiden: toen haar onderzoeksteam in 2015 nog in dubio zat over toepas-
sing van de techniek op de kiembaan, hadden Chinese wetenschappers 
de eerste stap daartoe al gezet. Zwart suggereert aan de hand van Doud-
na’s biografie dat wetenschappers nauwelijks nog vat hebben op hun 
uitvindingen, dat techniek zelf een actor wordt met een eigen dynamiek. 
Wetenschappers verliezen agency. Zwart: ‘in de huidige, mondiale, hyper-
snelle wereld zijn wetenschappers hun zeggenschap over de gebeurtenis-
sen die zij initiëren spoedig alweer kwijt. Agency is van korte duur’. 4

Marginalia  
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1 | Tj. Tijmstra, ‘Het impera-
tieve karakter van medische 
technologie en de betekenis 
van 'geanticipeerde beslis-
singsspijt’, in Nederlands 
Tijdschrift voor de Geneeskun-
de, 1987, vol. 131, nr. 26, pp. 
1128-1131.

2 | W. Trible et al., ‘orco 
Mutagenesis Causes Loss 
of Antennal Lobe Glomeruli 
and Impaired Social Behav-
ior in Ants’, in Cell, 2017, vol. 
170, nr. 4, pp. 727-735. 
 
3 | Het maatschappelijk  
nut daarvan is dat mug-
genvrouwtjes ziektes over-
dragen en mannetjes niet. 
Zie: Z.N. Adelman, Z. Tu, 
‘Control of Mosquito-Borne 
Infectious Diseases: Sex and 
Gene Drive’, in Trends in 
Parasitology, 2016, vol. 32,  
nr. 3, pp. 219-229. 
 
4 | H. Zwart, ‘Technologische 
macht en bezinningsmacht’, 
in Boomsma, D. (red) Over 
medische ethiek gesproken: 
bespiegelingen op leven, le-
venseinde en zorg, Den Haag, 
2018 pp. 21-28.
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Technologie is niets meer dan een uitgewerkt idee. En ideeën, zo schreef 
de klassiek liberaal Friedrich Hayek eens, maken geen beslissingen; ze 
bedienen niet de knoppen in een panelroom. Ideeën kunnen wel oorza-
ken zijn van sociale fenomenen, maar het zijn niet handelende actoren. 5  

Doudna verloor geen agency aan de door haar ontwikkelde techniek, 
maar aan de Chinese wetenschappers die er mee aan de haal gingen. Er 
is dan ook feitelijk geen technologische imperatief. Gebruikers en we-
tenschappers ervaren die alleen. Het spookbeeld dat technologie zich hy-
persnel ontwikkelt en ons machteloos maakt, vraagt dan ook om enige 
ontnuchtering. Vergelijk Doudna’s verhaal bijvoorbeeld eens met dat van 
de telescoop, een Zeeuwse uitvinding uit 1609. In datzelfde jaar kreeg 
Galileo Galilei – in Venetië – wind van de uitvinding en ontwierp hij zijn 
eigen telescoop. In 1611 perfectioneerde de Duitser Johannes Kepler het 
Galileaanse ontwerp. 

De toepassing en verbetering van de telescoop ging dus ‘hypersnel’. 
Bovendien had ook de telescoop ethische consequenties. Galilei zag in 
1610 door zijn telescoop dat Venus soms aan de linkerkant, soms aan de 
rechterkant belicht werd. Dat was een eerste bevestiging van Copernicus’ 
heliocentrische theorie uit 1543. Dankzij de telescoop bekeerden een 
hoop niet-astronomen zich – met alle levensbeschouwelijke gevolgen 
van dien – tot de Copernicaanse wetenschap. 6 Galilei werd daarom op 
het matje geroepen bij de ethische commissie van zijn tijd: de katholieke 
kerk.

De ontwikkeling van Crispr/Cas9 is in veel opzichten niet anders dan 
die van de telescoop. De techniek kan ten eerste alleen maar sprongen 
maken als mensen – wetenschappers – nieuwe toepassingen bedenken. 
Ten tweede krijgen wetenschappers uit verschillende landen wind van 
de techniek en innoveren die. Ten derde roept Crispr/Cas9 ethische vra-
gen op die tot vergaande veranderingen in ons gods-, wereld- of mens-
beeld kunnen leiden.

We kunnen uiteraard een discussie voeren over de vraag of de gevolgen 
van Crispr/Cas9 op ethische gronden problematischer zijn dan die van 
de telescoop. Waar het hier vooral om gaat, is dat we niet moeten doen 
alsof technologie met ons aan de haal gaat en druk op ons uitoefent, 
waardoor niet wij verantwoordelijk zijn voor de gevolgen, maar de tech-
nologie dat is. Als dat zo is, dan heeft een discussie namelijk geen zin. 
Als we wel van verantwoordelijkheid van gebruikers en vooral van beden-
kers uitgaan, kunnen we discussiëren over wat die verantwoordelijkheid 
dan vereist en betekent. 

Levenseinde
Het tweede deel van Over medische ethiek gesproken stelt, in het kader 
van de voltooid leven-discussie, de vraag: van wie is ons leven? Nu is 
die vraag, als zodanig, behoorlijk sturend. Het antwoord is meteen 
een grondstandpunt; maar zo’n standpunt heeft niet altijd eenduidige 
ethische consequenties. Wie kerkelijk is zal sneller stellen dat ons leven 
van God is, maar dat betekent niet meteen dat je niet mag kiezen wat je 

met dat leven doet. Wie seculier is, zal sneller constateren dat het leven 
van hemzelf is. Maar ook seculieren kunnen tegen euthanasie of hulp 
bij zelfdoding zijn. Er zijn humanistische en liberale argumenten tegen 
euthanasie en hulp bij zelfdoding. 7

Los van de vertroebeling die in gang is gezet door het begrip ‘voltooid 
leven’ in het euthanasiedebat, zijn er enkele kanttekeningen die ik wil 
plaatsen bij dit deel van de bundel. Willeke Stadtman, die als arts werk-
zaam is bij de levenseindekliniek, stelt dat de overheid niets te maken 
zou moeten hebben met het levenseinde van mensen. Waarom zou de 
overheid hier dus wetgeving entameren? 8 Dat is, vanuit een liberale 
voorkeur voor een terughoudende wetgever, een terechte vraag. Tegelij-
kertijd vergeten we vaak dat er sinds 1886 al wetgeving is over dit thema: 
toen werd het wetboek van strafrecht ingevoerd dat euthanasie en hulp 
bij zelfdoding verbiedt. De vraag in de huidige discussie is daarmee niet 
zozeer of er wetgeving moet bijkomen, maar of en hoe huidige wetgeving 
veranderd moet worden. Het is dan ook wel terecht om je af te vragen 
of er een wet moet bijkomen. Een ‘voltooid leven’-wet naast de huidige 
euthanasiewetgeving is allicht een futiliteit. Zeker bij een leeftijdsgrens 
van 75 jaar: wie 75 jaar wordt, kan ineens aanspraak maken op twee wet-
ten om uit het leven te stappen.

De vvd, bij monde van Arno Rutte, vindt zo’n grens ongepast, 9 maar 
Boomsma stelt dat het een ethisch uitgangspunt is dat ‘lijden aan het 
leven meer samenhangt met de latere fase van het leven als er al veel 
achter de rug is’. 10 Allereerst denk ik dat hij hier ‘voltooiing’ en ‘lijden’ 
met elkaar verwart. Het gevoel van voltooidheid hangt intuïtief meer sa-
men met de latere fase van het leven. Maar in principe kan ieder mens in 
elke fase lijden aan het leven. Oudere mensen hoeven helemaal niet meer 
te lijden aan het leven dan jongere mensen.

Boomsma’s verwarring ontstaat door de ongemakkelijkheid van het 
begrip ‘voltooid leven’. De Commissie Schnabel stelt, met ethicus Govert 
den Hartogh, dat vanuit dit begrip de wat eigenaardige veronderstelling 
uitgaat dat het leven op een gegeven moment ‘voltooid’ is, dat de klus ge-
klaard kan worden. 11 Zelfs als die veronderstelling juist is, is voltooiing 
van het leven niet zonder meer te associëren met de laatste levensfase. 
Iets voltooien heeft niet noodzakelijk te maken met de hoeveelheid tijd 
die je aan iets besteedt. Je kan bijvoorbeeld een studie in vier jaar vol-
tooien – je kan er ook acht jaar over doen. Als je je leven al kan ‘voltooi-
en’, dan lijkt het, vanuit die gedachte, niet evident dat mensen daar een 
bepaalde leeftijd voor moeten bereiken.

Zorgkosten
In zijn laatste tussenbeschouwing gaat Boomsma in op de vraag wat zorg 
mag kosten, wat de samenleving aan publieke middelen wil uitgeven aan 
zorg. Betaalbaarheid is ‘de mate waarin een acceptabel niveau van zorg 
[…] in stand kan worden gehouden, zonder dat de budgettaire effecten 
ons boven het hoofd stijgen’. 12 

5 | F.A. Hayek, ‘Scientism 
and the Study of Society, 
part I’, in Economica, 1942, 
vol. 9, nr. 35, pp. 267-291. 
 
6 | T.S. Kuhn, The Structure 
of Scientific Revolutions, 
Chicago, 1996.

7 | Zie bijvoorbeeld: K. Yuill, 
Assisted Suicide: the liberal, 
humanist case against legali-
zation, New York, 2013.  
 
8 | W. Stadtman, ‘Autono-
mie en zelfbeschikking zijn 
geen gratuite begrippen’, 
in Boomsma, D. (red) Over 
medische ethiek gesproken: 
bespiegelingen op leven, le-
venseinde en zorg, Den Haag, 
2018, pp. 73-86, p. 78. 
 
9 | P. Van Dool, T. Ketelaar, 
‘VVD wil geen leeftijdsgrens 
bij voltooid leven-wet’, NRC, 
26 oktober 2016. 
 
10 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 128. 
 
11 | P. Schnabel et al., 
Voltooid leven. Over hulp bij 
zelfdoding aan mensen die 
hun leven voltooid achten, 
Den Haag, 2016, p. 33. 
 
12 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 174.
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Het zorgstelsel moet naast betaalbaar ook duurzaam zijn. Volgende 
generaties hebben ook belang bij een betaalbaar zorgstelsel. ‘Op grond 
van hetzelfde uitgangspunt, streven we naar een duurzaam energiever-
bruik en het leefbaar houden van de planeet’, stelt Boomsma. Dat gezegd 
hebbende, introduceert hij een soort Polluter Pays Principle voor de zorg: 
wie vervuilt, betaalt. In het zorgstelsel krijgt dat de vorm van een grens 
voorafgaand aan het ontwikkelen van individuele zorgbehoeftes, name-
lijk als premiedifferentiatie. Premiedifferentiatie wil zeggen dat zorg-
verzekeraars de hoogte van hun premies mogen bijstellen op basis van 
iemands (on)gezonde leefstijl. Iemand die rookt en obees is betaalt meer 
en iemand die vier keer per week naar de sportschool gaat en voldoende 
groente en fruit eet, betaalt minder. 

De huidige Zorgverzekeringswet verbiedt differentiatie. ‘Een verruiming 
van die wet is dan ook op z’n plaats’, zegt Boomsma. 13 Hij volgt daarin de 
bijdrage van hoogleraar ethiek Martin van Hees aan de bundel, die stelt 
dat premiedifferentiatie vermijdt dat we achteraf een inwikkelde discus-
sie voeren over wie verantwoordelijk is voor de kosten. 14

Boomsma beredeneert het iets anders: individuen hebben keuzevrij-
heid, maar omdat zij verbonden zijn met andere individuen hebben hun 
keuzes invloed op de levens van anderen. We mogen individuen daarom 
aanspreken op hun gezamenlijk morele verantwoordelijk ten opzichte 
van elkaar. Wat in zijn redenering is verpakt, is dat gezamenlijke mo-
rele verantwoordelijkheid de individuele keuzevrijheid in feite inperkt 
door lasten te verbinden aan bepaalde keuzes: individuen mogen er in 
vrijheid voor kiezen om te roken, maar ze kunnen daar beter niet voor 
kiezen: want dan betaal je meer premie. 

Dit is een moreel perfectionisme dat we wel vaker zien bij D66: iedereen is 
vrij om het eigen leven in te richten, maar let op! Slechts één manier van 
leven is de beste manier. Om individuen de ‘beste keuzes’ te laten ma-
ken, lijkt de partij regelmatig af te drijven naar nudging of paternalisme 
om beslissingen te sturen. Een recent voorbeeld is Dijkstra’s donorwet. 
In zulke kwesties is duidelijk waar klassiek liberalisme en sociaal-libera-
lisme andere wegen inslaan.

De introductie van premiedifferentiatie kan bovendien intuïtief onethi-
sche gevolgen hebben. In 2015 stelde het Centraal Planbureau dat door 
preventie de zorgkosten op lange termijn kunnen stijgen: ‘In veel geval-
len nemen door preventie de individuele zorgkosten per saldo niet af, 
maar verschuiven zij naar een later moment in het leven. Het rivm laat 
zien dat wanneer roken en overgewicht in Nederland in één keer zouden 
worden uitgebannen, de aan leefstijl gerelateerde zorguitgaven welis-
waar zouden dalen, maar als gevolg van de stijgende levensverwachting 
de totale zorguitgaven op lange termijn juist zouden stijgen’. 15

Het Cpb-rapport zegt zoveel als dat het gevolg van preventie zal zijn dat 
mensen langer leven en dat de meeste zorgkosten worden gemaakt aan 
het einde van het leven (als men oud is). Hoe langer je leeft, hoe meer 

zorgkosten je maakt. Met premiedifferentiatie prikkel je zorgverzeke-
raars daarom juist om een hogere premie te vragen aan mensen met een 
gezonde leefstijl, omdat zij statistisch gezien langer leven en op de lange 
termijn meer zullen kosten. Als dit de feitelijke uitwerking van premie-
differentiatie is, dan kunnen we invoering daarvan nauwelijks ethisch 
noemen.

Conclusie
De bundel van de Hans van Mierlo Stichting is knap samengesteld  
– essayisten met hele verschillende ideeën en achtergronden schijnen 
hun licht op de medische ethiek. Boomsma rijgt alle essays fraai aan 
elkaar en laat zien waar overeenkomsten en waar verschillen liggen met 
andere ideologieën en denkrichtingen. Zo komt er een contour van een 
sociaal-liberale denklijn op papier.

Soms is die lijn nog wel een ietwat lege cirkel: in één van zijn tussen-
beschouwingen stelt Boomsma dat sociaal-liberalen bij medische 
ethische standpunten uitgaan van wat mensen onderling vaststellen, 
‘de normen die we, met respect voor minderheden, gezamenlijk aan-
vaardbaar vinden’. Die aanvaardbare normen zijn volgens Boomsma dan 
weer uitkomst van een debat waar ook sociaal-liberalen aan mee doen. 
Sociaal-liberalen abstraheren dus hun standpunten uit een debat waar 
ze zelf aan meedoen en die standpunten verdedigen ze, ‘juist omdat 
maatschappelijke en individuele opvattingen […] veranderd zijn’. 16 Deze 
denklijn duidt eerder op het anti-ideologische pragmatisme van D66 van 
vóór 1998 dan op uit principes afgeleid sociaal-liberalisme. Een indicatie 
dat er ook binnen D66 vooralsnog voldoende ruimte is voor verder debat 
over techniek, zelfbeschikking en kosten in de zorg. 1

Niels Kok is wetenschappelijk medewerker  
bij de Prof. mr. B.M. Teldersstichting en eind- 
redacteur van het tijdschrift Liberale Reflecties.

13 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 177. 
 
14 | M. Van Hees, ‘Liberale 
zorg’, in Boomsma, D. (red) 
Over medische ethiek gespro-
ken: bespiegelingen op leven, 
levenseinde en zorg. Hans van 
Mierlo Stichting, Den Haag, 
pp. 137-147, p. 144. 
 
15 | CPB, Zorgkeuzes in kaart, 
Den Haag, 2015: pp. 17-18.

16 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 129.

Essaybundel 
 

Te bestellen op de webshop 
van de Van Mierlo Stichting 

www.vmswebshop.nl
 

€ 9,95

Dit is een  
moreel  
perfectionisme  
dat we wel  
vaker zien  
bij D66:  
iedereen is  
vrij om het  
eigen leven  
in te richten, 
maar let op! 
Slechts één  
manier van  
leven is de  
beste manier



idee september 2018

Maurits Berger is hoogleraar Islam en het Westen aan de 
Universiteit Leiden, en senior research associate aan Instituut 
Clingendael. 

Leon van den Broeke is universitair hoofddocent Religie,  
Recht en Samenleving aan de Vrije Universiteit

Boris van der Ham is voorzitter van het Humanistisch Verbond 
en van Humanists International.

Johan Goud is emeritus hoogleraar Religiewetenschappen  
en Zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht 
en remonstrants predikant. 

Manuela Kalsky is directeur van het Dominicaans  
Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en  
bijzonder hoogleraar op de Schillebeeckx leerstoel aan  
de Vrije Universiteit.

Udo Kock is wethouder financiën en economie in Amsterdam. 

Niels Kok is wetenschappelijk medewerker bij de Prof. mr.  
B.M. Teldersstichting en eindredacteur van het tijdschrift  
Liberale Reflecties.

André Meiresonne is masterstudent Spiritual Care aan de  
Vrije Universiteit.

Piet van Mourik is algemeen directeur De Regisserende  
Gemeente en schrijft voor o.a. Gemeente Nu. 

Herman Philipse is Universiteitshoogleraar aan de Universiteit 
Utrecht.

Henriëtte Prast is Eerste Kamerlid voor D66 en hoogleraar  
persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg. 

Matthias Smalbrugge is bijzonder hoogleraar Europese cultuur 
en christendom aan de Vrije Universiteit. 

Naomi Timmer is werkzaam als programmamanager Nationaal 
Watertraineeship en European Junior Water Programme.

Dirk-Jan van Vliet is medewerker van de Mr. Hans van Mierlo 
Stichting.

Jan van der Voet is lobbyadviseur in Den Haag. 

redactie
Joost Röselaers  

(hoofdredacteur) 
Duane van Diest 

Laura van Dijk 
Angélique van Drunen 

Gijs Reudink   

redactieraad
Mark van Ostaijen 

(voorzitter) 
Peter van den Besselaar 

Han Entzinger 
Jochem Lybaart 

Mark Sanders 
Pier Vellinga 
Ad van Vugt 

aan dit nummer  
werkten mee

Maurits Berger 
Leon van den Broeke 

Boris van der Ham 
Johan Goud 

Manuela Kalsky 
Udo Kock 
Niels Kok 

André Meiresonne 
Piet van Mourik 

Herman Philipse 
Henriette Prast 

Matthias Smalbrugge 
Naomi Timmer 

Dirk-Jan van Vliet 
Jan van der Voet 

fotografie
Herman Wouters 

ontwerp 
Wilmar Grossouw 

de ontwerpvloot

druk
Drukkerij van Deventer

N0 202
jaargang 39, nummer 3
september 2018

idee verschijnt 4× per jaar
ISSN 0927-2518

uitgave en administratie
Mr. Hans van Mierlo Stichting
Hoge Nieuwstraat 26
2514 el  Den Haag
telefoon 070 356 60 66

idee@d66.nl
mrhansvanmierlostichting.nl

abonnementen 
idee verschijnt 4x per jaar 
Jaarabonnement €36,— 
Studenten-abonnement €21 ,— 
Tablet-abonnement €21,— 
Voor reguliere abonnees is het  
tablet-abonnement gratis 
 
Het abonnement gaat per  
direct in. Er geldt een opzeg- 
termijn van 1 maand.  
Losse nummers op aanvraag.

lezersbijdrage
Lezersbijdragen zijn welkom. 
Inlichtingen over voorwaarden  
en redactiebeleid kunt u  
opvragen bij de redactie. 
idee@d66.nl

© 2018 
ISSN 0927-2518

colofon

Auteurs 
Aan dit 

nummer 
werkten 

mee



Samen  
keuzes  
maken

De tijd dat sommige politieke bestuurders 
zich na de verkiezingen terugtrekken in 
een achterkamertje, een akkoord in elkaar 
knutselen en zich vervolgens vier jaar niet 
laten zien lijkt definitief voorbij. In talloze 
gemeenten doen politici hun best om  
samen met inwoners keuzes te maken. 

In Utrecht gaan raadsleden en wethouders  
met inwoners eten en Amsterdam orga-
niseert een road-show om bewoners te 
betrekken bij de uitwerking van het coali-
tieakkoord. Wat dat betreft was het kabinet 
Balkenende IV zijn tijd ver vooruit toen het 
na haar aantreden in februari 2007 onder 
veel hoongelach een 100 dagen tour door 
het land hield voor een ‘dialoog met de 
samenleving’. 

De klassieke inspraak – beste burger, zeg 
maar wat u er van vindt, dan kijken wij po-
litici wel of het in ons beleid past – is ver-
vangen door actieve participatie. Er is een 
veelheid aan varianten; van buurtbudget-
ten tot co-creatie en brainstormsessies. De 
overeenkomst tussen al deze vormen van 
participatie is dat ze een actieve inzet van 
tijd en kennis vragen van de deelnemers. 

En daar wringt de schoen. Niet heel erg, 
maar wel een beetje. Want niet iedereen 
heeft tijd en zin om actief mee te doen aan 
een serie avond- en weekendgesprekken 
om voor het parkje om de hoek een keuze 
te maken tussen een speeltuin, een hon-
denuitlaatplek of een visvijver. 

Mensen met weinig tijd (tweeverdieners 
met kinderen en soms een hond…) zijn  
ondervertegenwoordigd en mensen met 
meer tijd (gepensioneerden, werkzoeken- 
den) zijn oververtegenwoordigd. Dat roept 
de vraag op of de gemaakte keuze een goede 
weerspiegeling is van de voorkeuren van 
alle belanghebbenden, want die groep is 
diverser dan de groep deelnemers. 

Samen keuzes maken schept ook verwach-
tingen. Als je als bestuurder eenmaal hebt 
beloofd dat je de suggesties van inwoners 
gaat omzetten in beleid, dan heb je een 
probleem als blijkt dat die juridisch  
onhaalbaar, praktisch onuitvoerbaar of 
financieel onverantwoord zijn. Teleurstel-
ling en wantrouwen zijn het gevolg. 

Actieve participatie kan een bijdrage 
leveren aan het versterken van de band 
tussen kiezers en gekozenen. Nieuwe 
technologie kan de drempel verlagen en zo 
de groep deelnemers vergroten. Maar de 
ruggengraat is en blijft de representatieve 
democratie. De meeste voorstellen in het 
nieuwe D66 pamflet Democratie van Nu 
gaan gelukkig over het versterken daarvan, 
zoals de gekozen formateur en burgemees-
ter, hoorzittingen bij benoemingen en 
een ander kiesstelsel. Het klinkt minder 
spannend dan een interactieve roadshow 
maar het zijn goede ideeën om de meest 
laagdrempelige en gelijkwaardige vorm 
van participatie – onze representatieve 
democratie – van vers bloed te voorzien.

Udo Kock  
wethouder Financiën en Economie  
in Amsterdam

idee september 2018 Column
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De Europese Unie  
op een tweesprong

Al sinds haar ontstaan worstelt de Euro-
pese Unie met haar identiteit en doel-
stellingen. Discussies hierover worden 
met name in de aanloop naar Europese 
verkiezingen gevoerd. Dat is ook nu weer 
het geval. Volgend jaar zijn er verkiezin-
gen, en politieke partijen schrijven mo-
menteel hun programma’s. De verschillen 
in opvattingen over de toekomst van de 
Europese Unie zullen daarin groot zijn, 
met name over cruciale onderwerpen 
waar de Europese Unie momenteel mee 
geconfronteerd wordt.  

Sinds het begin van de financiële crisis in 
2008 staat de Europese Unie voortdurend 
onder spanning. Van de financieel-eco-
nomische stabiliteit van lidstaten tot de 
bedreiging van de rechtsstaat in Polen en 
Hongarije en van Brexit tot de Russische 
agressie tegen Europese buurlanden. Dit 
heeft laten zien dat er in de Unie een aan-
tal keuzes gemaakt moet worden over wat 
voor Unie het wil zijn. Deze keuzes raken 
ook aan de grondslagen van de sociaal- 
liberale opvattingen over Europa. Moeten 
sociaal-liberalen trouw blijven aan hun 

droom van een federaal Europa, of is dat 
in de huidige samenstelling en tijd geen 
haalbare kaart meer? Moet de federale 
droom plaatsmaken voor een pragmati-
sche voortzetting, een Europese Unie die 
gebaseerd is op samenwerking tussen 
landen als het hen uitkomt? 

Om over deze vragen van gedachten te 
wisselen hebben we een aantal toonaan-
gevende stemmen in het Europese debat 
gevraagd om een bijdrage te leveren aan 
deze idee. Ik wijs u graag op de artikelen  
van met name Luuk van Middelaar,  
Ulrike Guérot, Jan Zielonka en Alberto 
Alemanno. Op de voor hun typerende 
wijze beschrijven zij de tweesprong waar 
de Europese Unie voor gesteld is. Wij zijn 
verheugd met hun bijdragen en hopen 
dat deze het sociaal-liberale gesprek over 
de Europese Unie zullen verrijken en 
verdiepen. 

Graag vraag ik expliciet uw aandacht 
voor de schitterende longread van Coen 
Brummer (directeur van de Mr. Hans 
van Mierlo Stichting) dat hij op verzoek 
schreef voor idee. Hij reflecteert daarin 
op de historische ontwikkeling van het 
sociaal-liberalisme in Nederland. Het 
essay staat niet op zichzelf. In 2019 zullen 
wij auteurs uitnodigen om hierop in idee 
te reflecteren. Daarnaast zal de longread 
een aanzet vormen om het gesprek over 
sociaal-liberalisme ook lokaal te voeren. 

Een aantal ‘idee diners’ en ‘idee debatten’, 
waarin we met met auteurs van artikelen 
uit idee in gesprek gaan, staat al gepland. 
Over sociaal-liberalisme, maar ook over 
Europa. Mocht er bij uw lokale afdeling 
(of in een ander verband) behoefte zijn 
aan een dergelijke reflectie avond, dan 
nodig ik u van harte uit contact met mij 
op te nemen. 

Joost Röselaers  hoofdredacteur idee 
joostroselaers@d66.nl
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Luuk van Middelaar, hoogleraar te Leiden en colum-
nist bij NRC, is toonaangevend opiniemaker en we-
tenschapper en mengt zich actief in het debat over de 
Europese Unie. In 2017 verscheen zijn nieuwste boek 
De nieuwe politiek van Europa (Historische Uitge-
verij). Tonko van Leeuwen (medewerker van de mr. 
Hans van Mierlo Stichting) sprak hem over actuele 
vraagstukken in de Europese Unie en over het belang 
van de komende Europese verkiezingen.  
Door Tonko van Leeuwen

“We streven naar een politiekere Europese Unie,” is een veelgehoord 
mantra de laatste tijd. De titel van uw boek is ‘De nieuwe politiek van 
Europa’. Hoe ziet een politieker Europa er volgens u uit? “Een politie-
ker Europa betekent verschillende dingen. Ten eerste: een Europa dat 
in staat is handelingsvermogen te ontwikkelen, besluiten te nemen op 
controversiële, politieke thema’s. Ten tweede betekent een politieker Eu-
ropa ruimte voor ideeënstrijd, democratisch debat, legitieme oppositie. 
Vervolgens kijk je naar de institutionele vormen die Europa kent en wat 
dan de meest veelbelovende dragers zijn van die vormen van politiek. 

De eerste stap is dus ook niet ‘Europa moet politieker worden’. Dan denk 
je dat Europa een project is dat nog iets moet worden, wat nog vorm 
moet krijgen. Alsof Europa niet al door en door politiek is, en alsof 
mensen dat ook niet doorhebben. Ik probeer die omslag te duiden. Van 
het Europa van de markt, van de regelpolitiek, naar hoe er de afgelopen 
tien jaar vraagstukken naar voren zijn gekomen van een radicaal an-
dere aard. Denk aan de bankencrisis, de eurocrisis, de houding van de 
Europese Unie tegen Rusland inzake Oekraïne, migranten, etc. Politieke 
thema’s waar verdeeldheid over is tussen én binnen Europese samen-
levingen. Kwesties zoals deze zijn niet te beslechten met de vertrouwde 
instrumenten uit de Brusselse gereedschapskist: de depolitisering, het 
ontmijnen van de politiek door het proberen te vangen in technocrati-
sche vraagstukken, in problemen die je kunt oplossen.”

De vraagstukken zijn politieker geworden? “Het zijn vraagstukken ge-
worden die handelingsvermogen eisen. Dat vraagt dus ook om andere 
politieke kwaliteiten, naast de oude Brusselse kwaliteiten van onpar-
tijdigheid en regelen. Het vraagt om politiek te kunnen overtuigen, en 
mensen mee te nemen in een verhaal. Op dat punt van politieke overtui-
gingskracht komt de Europese Raad in het spel. Presidenten en premiers 
zijn nu eenmaal de mensen, like it or not, die het meeste gezag hebben 
thuis om hun kiezers en parlementaire meerderheid te overtuigen 
van de noodzakelijke te treffen maatregelen. ‘Er moet 750 miljard naar 

‘ De Europese Unie  
moet meer ruimte  
bieden aan oppositie,  
aan tegenstemmen  
en tegengeluid,  
aan kritiek’

interview 
Luuk van Middelaar

De eerste stap  
is dus niet  
‘Europa moet 
politieker  
worden’
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Die politieke strijd in de Raad moet dan misschien ook meer ruimte 
krijgen dan nu. Want het Europees Parlement mist mogelijk politieke 
overtuigingskracht? “Het parlement heeft een sterke formele legitimiteit, 
maar wat het minder heeft is gezag. Het mist vooral politiek gezag. Dat 
is een wat ‘brutere’ categorie. Legitimiteit is daar onderdeel van, maar 
gezag gaat ook over, ‘wordt er naar een instelling of persoon geluisterd, 
wordt diens woord serieus genomen.’ Dat heeft het Parlement minder. 
Er zijn onderwerpen waar het Parlement wel met gezag spreekt, bijvoor-
beeld op het terrein van privacy, maar er zijn ook onderwerpen waar het 
Parlement minder gezag heeft omdat het niet wordt herkend door de 
bevolking als representatief.”

Is dat een punt van aandacht in de hervormingsdrang van de EU, dat 
men voorbij gaat aan dat aspect van politiek gezag? We staren ons stuk 
op legitimiteit. “Ja, ik zou dat discours een beetje willen openbreken. 
Zonder oog voor gezag kan je de Europese Unie niet begrijpen. Het is 
ook een van de reden waarom de Raad in de jaren 70 is opgericht. Omdat 
de Unie, zoals Jean Monnet stelt in zijn memoires, ‘a focus of authority’, 
een brandpunt van gezag, ontbeerde. En dat dat nodig was om Europees 
beleid extra kracht en doorzettingsmacht te geven. Dat betekent niet dat 
die Europese Raad alles kan of mag. Er zijn mensen die mijn boek in dat 
opzicht te snel hebben gelezen. Gezag is een kwaliteit die moet verbon-
den worden met andere kwaliteiten. Men moet zich bewust zijn van de 
kwaliteiten en zwaktes van de instituties – en gelukkig zijn die groten-
deels complementair.”

Griekenland in 48 uur.’ Of: ‘er moeten sancties tegen Rusland ingesteld 
worden.’

Dat zijn kwesties die niet kunnen worden afgetikt tussen de Commis-
sie en Parlement en de Raad van Ministers. Dat kan voor visquota of 
Btw-richtlijnen, maar niet voor dit soort kwesties. Het zijn vraagstukken 
met botsende waarden. Het zijn vraagstukken waar het publiek ook wat 
van vindt, waar men over mee wil praten. Het is geen technisch geneu-
zel. ‘Als het speelgoed maar veilig is, hoef ik niet per se te weten hoe dat 
is geregeld.’ Dat werkt dus niet met vragen als ‘wat is de toekomst van 
Schengen, wat gaan we met vluchtelingen doen, wat gebeurt er met onze 
begroting en het failliet van Griekenland?’ Daar willen mensen over mee 
praten. Maar niet alleen dat, ze willen er vooral over van mening kunnen 
verschillen! De Europese ruimte moet meer ruimte bieden aan oppositie, 
aan tegenstemmen en tegengeluid, aan kritiek. Tegenstemmen die niet 
meteen buiten de orde verklaard moeten worden onder het mom van ‘u 
heeft het niet begrepen’, of ‘u bent geen echte Europeaan’. Dat is een nogal 
sterke neiging, die ik in Brussel heb gevoeld, die wellicht ook wat in D66 
zit. Maar die neiging is juist ondemocratisch en versterkt de allergie die 
mensen hebben, een allergie voor het gevoel dat Europa alleen maar iets 
is dat verplicht is, dat vanuit Brussel met een mengel van technocratie en 
moreel superioriteitsgevoel over ons wordt uitgestort, zonder dat daar 
politiek debat over is.
 
Dan is dus de vraag: wat is de beste politieke arena voor dit debat? Dat 
is nog niet eenvoudig. Het Europees Parlement speelt daar zonder meer 
een wezenlijke rol. Als plaats waar conflicten tussen partijen, ideologi-
sche conflicten, zichtbaar worden. Bijvoorbeeld met de artikel 7 proce-
dure tegen Hongarije. Politieke partijen werden gedwongen om kleur te 
bekennen. Waar sta je nou, VVD? Of waar sta je nou, CSU? Ik stel de vraag 
vooral aan centrumrechts, want daar was het sterkste de vraag: wat gaan 
ze met Orban doen? 

Democratie is het beheersbaar maken, door zichtbaar te maken, van 
strijd, van onenigheid. Als je niet de ruimte vindt voor de belichaming 
van het conflict, van het debat, dan verplaatst het debat zich naar de 
straat, waar het zich vaak uit in geweld. Dat is heel wezenlijk, dat zien we 
vandaag de dag ook op veel plekken ter wereld gebeuren. Maar het Euro-
pees Parlement, arena voor partijstrijd, kan niet alle conflicten tonen. In 
de Europese Unie moet je ook een ruimte hebben voor de strijd tussen 
landen, tussen nationale belangen. Die zijn vaak fundamenteler. 
 
De Europese Raad van regeringsleiders is daar de plek voor. Het is net 
als het Parlement een plek van publieke zichtbaarheid, waar de pers 
komt, waar camera’s zijn, waar personages inzitten die we kennen. Het 
is heel belangrijk dat die posities en die conflicten daar worden beli-
chaamd. Merkel tegen Orban in de migrantencrisis: die strijd werd daar 
uitgevochten. De politieke strijd is er dus al, maar die moet gekoesterd, 
geanalyseerd en gebruikt worden.” 

De politieke 
strijd is er  
dus al, maar  
die moet  
gekoesterd, 
geanalyseerd  
en gebruikt  
worden

Het parlement 
heeft een  
sterke formele 
legitimiteit, 
maar wat het 
minder heeft  
is gezag
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nationalisten te lijf. Ik wil hiervoor waarschuwen. Ik begrijp de aantrek-
kingskracht, vanuit korte termijn, electoraal perspectief. ALDE gaat erin 
mee om zetels te winnen. Maar het probleem is het en bloc diaboliseren 
van alle kritische stemmen jegens de Europese Unie. Ze wegzetten als 
‘slechte Europeanen’. Dat heeft als risico: je bevestigt precies waar zoveel 
mensen moeite mee hebben, of allergisch voor zijn geworden, namelijk 
de morele superioriteit van Europa. Je moet ervoor zijn.” 

Het versimpelt de politieke strijd tot een voor of tegen Europa.  
“Ja, je maakt er een existentiële vraag van. Je versterkt en verenigt de 
tegenkrachten die je wilt bestrijden. Omdat je voeding geeft aan het idee 
dat er binnen Europa geen ruimte is voor oppositie en kritiek. Dat je, als 
je dat doet, dan meteen buiten de orde wordt geplaatst. Neem bijvoor-
beeld Orban. Orban de antidemocraat is in eigen land bezig de democra-
tie te slopen, persvrijheid aan banden te leggen, academische vrijheid op 
te heffen. Daar kan niet ferm genoeg tegen worden opgetreden. 

Maar aan de andere kant is er ook Orban die positie inneemt in een 
inhoudelijk debat over migratie, over identiteit, over grenspolitiek. En 
op dat punt moet hij niet bij voorbaat van het democratische speelveld 
afgeduwd worden, niet bij voorbaat als neofascist weg worden gezet. 
Want dan heb je twee gevolgen: Ten eerste dat je geen ruimte laat voor 
democratische legitieme oppositie. Terwijl daar ontzettend behoefte 
aan is, juist op dit thema, ook in West-Europa. Ten tweede, en dat is nog 
fundamenteler: als je mensen de keus geeft tussen migranten stoppen 
met als prijs de democratie of migranten doorlaten in een democratisch 
systeem, dan zijn veel mensen bereid om de democratie te offeren. Het 
is gevaarlijk voor de toekomst van de democratie als we onvoldoende 
onderscheid maken tussen aantasting van de democratische besluitvor-
ming en het verschillen van mening over beleid.”

Door onze fixatie op het besluit van prikkeldraad aan de grens verlie- 
zen we uit het oog hoe hij de besluitvorming in eigen land aantast?  
“Ja, het verschil tussen het constitutionele niveau – grondwet, vrije pers, 
oppositie, academische vrijheid – en het inhoudelijk debat en wetgeving. 
Een deel van Europees rechts applaudisseert voor prikkeldraad aan de 
grens en kijkt weg wat betreft democratische ondermijning. Een andere 
groep, meer liberaal en progressief, vindt dat prikkeldraad zo erg, dat 
dat allemaal op een hoop wordt gegooid, samen met de aantastingen 
op constitutioneel niveau. Orban profiteert van het niet maken van dat 
onderscheid.”

De Hoop Scheffer zei in mei van dit jaar dat Hongarije en Polen een 
grotere bedreiging zijn voor de Europese Unie dan Brexit. Bent u dat met 
hem eens? “De Hoop Scheffer bedoelde daar denk ik vooral die onder-
mijning van democratische waarden mee. En dat ben ik wel met hem 
mee eens. De kwesties van Polen en Hongarije zijn ongelooflijk moeilijk, 
waar eigenlijk geen goed antwoord op is op dit moment. Men – Brussel, 
Parijs, Den Haag, Berlijn – zoekt naar drukmiddelen. Maar als Orban niet 
inbindt, weet ik niet of men bereid is om over te gaan tot uitsluiting van 

Is er niet een risico, als de Europese Raad het politieke zwaartepunt is, 
dat een nationale regeringsleider zich daarachter verschuilt? ‘Het moet 
van Brussel.’ Dat is nu een makkelijke reflex. In hoeverre vergroot je dit 
risico, door die Raad een prominentere rol te geven? “Juist niet! Als Rutte 
in de schijnwerpers staat, dat iedereen ziet dat hij daar handjes loopt te 
schudden, een beetje wheelen en dealen, dan ziet men toch dat hij daar is! 
En dat hij niet kan zeggen, ‘het moet van Brussel.’ Mark, je bent er zelf bij! 
Ik pleit dus in algemene zin voor meer aandacht voor de Europese Raad, 
meer zichtbaarheid, zodat men zich er niet achter kan verschuilen.”

Hoe verhoudt deze analyse, van meer ruimte voor politiek, zich tot het 
idee van kopgroepen en een Europa van meerdere snelheden? “Ik denk 
dat die discussie over kopgroepen aan kracht zal winnen de komende 
jaren. Het is de spanning tussen inclusiviteit (met iedereen) en hande-
lingsvermogen (met een kleiner clubje). Dat is ook vaak de spanning 
tussen de Duitse wens om iedereen aan boord te houden en de Franse 
drive om vooruit te gaan en iets te doen. 
Wel zal er, gezien de ontwikkelingen in Hongarije en Polen, een aan-
tal thema’s zijn waar de discussie zich op zal toespitsen: migratie, de 
toekomst van Schengen en alles wat met justitie en binnenlandse zaken 
te maken heeft. Daar zal sterk naar voren moeten komen dat een Europa 
zonder binnengrenzen alleen houdbaar is als de landen ook gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen voor de buitengrenzen. Zowel wat betreft 
grenscontroles als opvang van asielzoekers. Dat je zegt, ‘jullie willen 
meedoen aan vrij verkeer van personen? Bij deze lusten horen ook de 
lasten van wat het betekent om een grens te delen.’ Je zou daar dus met 
een kleiner clubje landen kunnen eindigen.”

Haalt de mogelijkheid van kopgroepen, in kleinere club iets regelen wat 
in breder verband niet lukt, niet de angel uit de ideeënstrijd en de poli-
tiek? “Kopgroepen zullen niet heel makkelijk mogelijk zijn. Simpelweg 
omdat je heel veel kwesties niet kan isoleren. Bijvoorbeeld alle kwesties 
die met de interne markt te maken hebben, dat gaat al niet. Dat is dus 
al een groot deel van Europese wet- en regelgeving dat niet vatbaar is 
voor kopgroepen. Brexit is hét voorbeeld van hoe complex en verweven 
de dossiers vaak zijn. Er zijn maar een paar onderwerpen echt vatbaar 
voor kopgroepen. Ik denk dan aan migratie, grenzen, defensie, veilig-
heidsbeleid. Kopgroepen mogelijk maken is dus niet de weg openen naar 
permanente cherry picking.”

Als we vooruitkijken naar de verkiezingen in 2019, mogelijk verschuift 
daar ook heel wat... “Ja, we moeten het hebben over de partijpolitie-
ke positionering in Europa van het liberale centrum. En specifiek het 
thema van democratische oppositie. Ik ben de afgelopen periode een 
paar keer in Parijs geweest en daar voel je in de kringen rond Macron 
heel sterk de neiging om de aankomende Europese verkiezingen in te 
steken als een herhaling van de Franse verkiezingen. Dat betekent dat 
Macron zal zeggen, ‘ik ben de kandidaat van het centrum, ik verenig de 
pro-Europese, hervormingsgezinde krachten van links en rechts tegen de 
flanken.’ In andere woorden: we gaan met alle pro-Europese krachten de 
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de Europese Unie. Dat is namelijk ook geen vrolijk vooruitzicht, en dat 
lost het probleem ook niet op. Het zou de herbevestiging zijn van een 
oude deling tussen Oost- en West-Europa. Het brengt de spanning terug 
tussen Europa als waardenproject, als belichaming van democratie en 
mensenrechten, en Europa als geografisch project, de gedachte dat Euro-
pa op een dag zou samenvallen met het continent als geheel.”

Wat betreft die laatste gedachte: moet D66 dat ideaal van een federaal 
Europa, van een ever closer union, loslaten? “Ja. Als een federaal Europa 
neerkomt op staatsvorming en centralisatie en de Commissie als de rege-
ring: ja, laat dat los. Nog los van de huidige tijdsgeest: het spoort niet met 
de geschiedenis van de Europese Unie. De Europese Unie is een uitdruk-
king van de eenheid van ons continent, maar ook van de pluraliteit van 
ons continent. Neem alleen al Frankrijk en Duitsland: twee buurlanden 
die in ongeveer alles totaal verschillend zijn. Ik denk dat het heel belang-
rijk is dat die verschillen ook zichtbaar blijven, erkend worden. Dat dat 
niet onder het motto van federalisering weg wordt gemoffeld.”

Tot slot: wat is een blinde vlek voor D66 of sociaal-liberalen als we het 
hebben over Europa? “De behoefte aan bescherming die veel kiezers 
hebben. Het besef dat Europa, juist vanwege de openheid die het biedt, 
door veel kiezers als bedreiging wordt gezien en dat dat niet helemaal 
onterecht is. De Europese Unie werkt van nature aan het neerhalen van 
grenzen, aan het vergroten van vrijheden en kansen. Kansen voor het 
type mensen dat op D66 stemt. Ook mensen zoals ik, zeg ik er meteen bij. 
Mensen die van reizen houden, die diploma’s hebben, die talen spreken, 
die eerder in termen van kansen dan van dreigingen denken. Maar er zijn 
veel kiezers voor wie dat niet geldt. Die groep verwacht van Europa niet 
per se kansen en vrijheden, maar bescherming. Vooral qua identiteit. 
Die mensen hebben het besef dat Europa de Europese beschaving op het 
wereldtoneel alleen kan verdedigen indien we dat samendoen. 

Als het antwoord op de kiezersrevolte van de afgelopen jaren is: we moe-
ten ons werk beter doen, nog meer wetgeving en rechten voor mensen 
regelen, dat is dus precies verkeerd. Dan zit je in de groef, dat je alleen 
voor je eigen klanten werkt, voor je eigen clientèle, en niet voor de men-
sen die zich in de steek gelaten voelen.” 1
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                                                             we as contemporaries are not able to rec-
ognise the historical moment that we are in. And this moment is the po-
tential collapse of the European integration project. With Brexit looming 
at the horizon in March 2019; with Poland and Hungary already having 
sneaked out of European “Rule-of-Law” standards; with Austria strug-
gling with media concentration or intrusion of its Intelligence Agency; 
with the Italian budget crisis and with European elections in May 2019, 
displaying the so-called populist parties at rank second of the seat distri-
bution, the EU may be not only in a deep, multiple crisis; it might be be-
yond “peak” so to say: incapable to reform itself and structurally doomed 
to hostile take-over by identitarian, populist and nationalist forces. 

A deep low for the EU
The EU has, in fact, fallen to a deep low. Last year it enjoyed the con-
fidence of only around 47 per cent of all Europeans. The great erosion 
of the European idea has left deep marks on the continent. The party 
systems in most EU member states have collapsed along the dividing 
line of the positioning towards the EU, not least in the wake of the euro 
crisis, with parties in Southern countries turning “populist” for the sake 
of austerity and parties in Northern Europe turning “populist” for the 
sake of “no-transfer-union”. The European social democrats have mostly 
disappeared, the European left is deeply divided in all EU member states 
and the political vacuum is filled by nationalist parties that have come 
together in a kind of “identitarian international” from Geert Wilders to 
Marine Le Pen, the Polish Law and Justice (PiS) party to the Hungarian 
Fidesz party, the True Finns, the Austrian FPÖ or the German AfD. These 
parties are all well organised, they have large electorates behind them 
and get a lot of financial sponsoring. Capitalism has shown in the 20s of 
last century that it is compatible with fascism. Capitalism demonstrates 
these days that it is equally compatible with populism: stock markets 
went through the roof, when Trump or Bolsonaro in Brazil were elected, 
meaning: markets do welcome and not punish populism!

A Hegelian moment
This raises the question of what we are doing in this nearly “Hegelian” 
moment, in which a system is politically exhausted, but at the same time 
has no power to reform itself, because it is in a populist state of shock 
and afraid to move? 
Populism could only be on the rise, because the citizens were the for-
gotten entity in the whole EU’s institutional set-up, which displays a 
parliament nearly without legislative power, no accountability and with-
out control of the budget or the executive power of the EU. The so-called 

“democratic deficit” of the EU became unbearable in recent crisis years 
and legitimized critic was left to the populists, as the EU system showed 
increasing inertia to change. The sovereignty question – who decides in 
the EU? – became wide open and until it is clearly answered the EU will 
probably not have enough political cloud to do anything. The EU system 
of today as much as many of its member state have deep lacunas in rec-
ognizing the citizens will, or, to say it differently, in the organisation of 
the volonté générale, as Rousseau told us.

We definitely need to discover the European citizen as sovereign of the 
European political system, if we want to conquer the hearts and minds of 
people for Europe again, but a different kind of Europe: not a technocrat-
ic EU, but a democratic, transparent, accountable and social Europe! 

The European Republic
Therefore, I would like to offer to think Europe differently, meaning a 
paradigm shift from “The United States of Europe” to a “European Repub-
lic”: not the states would do Europe, but the citizens would do it, in a 
fully parliamentarized European system, without being governed by an 
opaque European Council! This corresponds, by the way, exactly to what 
founding father Jean Monnet always said: “Europe is not about integration 
states, but about uniting people”. Europe as a republic is build around one 
single idea: the principle of political equality for all European citizens! 
Any democracy has as essential, though not sufficient condition that all 
it’s citizens are equal in front of the law. Classically, “one person, one 
vote” is the key requirement for a democracy and the composition of a 
single electoral body. Legal equality is, in the words of famous French 
sociologist Pierre Rosanvallon, “Le Sacre du Citoyen” – the “sacred” of the 
citizens.
 
In current European discussions it is often neglected that the notion 
of “citoyen” (“citizen”) means actually more than just sharing values or 
“feeling” somehow European. The notion of citoyenneté always has a legal 
underpinning: it basically means same rights! And precisely this is the 
problem of today’s EU, as the notion of a “European citizenship”, though 
granted in the Maastricht Treaty of 1992, has remained normatively 
“empty” and does not grant all European citizens with equal rights. The 
Maastricht Treaty promised a “Union of States” and “Union of Citizens”. Yet, 
only the former materialized, not the latter. To make this concrete: Had 
we achieved a “Union of Citizens”, British citizens, now affected by Brexit, 
would – in theory – stay European citizens, despite the fact of the United 
Kingdom as a state leaving the EU. Brexit demonstrates more crudely that 
anything that “European citizenship” is only an empty shell and nearly 
meaningless! Citizens, who do embark in a political body based on equal 
rights (“ius aequum”, as Cicero said) establish a republic. If European 
citizens were to agree on the principle of political equality, they would 
thus found a European Republic. That would be a paramount paradigm 
shift from “United States of Europe”, based on integration of nation states, 
towards a European Republic, with sovereignty being in the hands of 
European citizens and a truly representative democracy in Europe. 
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Lack of legal equality 
One of the recurrent sentences in EU discussions is that the EU offers 
“Four Freedoms” for “People, Goods, Capital and Services.” Hence, until 
now, same European rights and regulations within the EU’s legal frame-
work are only applying to goods (in the single market), to capital (in the 
currency union) and to services (the factor of work across the EU). All 
these three – goods, capital and services – benefit from legal equality 
throughout Europe. The only ones who are still fragmented into national 
“law containers” are the European citizens themselves. But the European 
citizens are the sovereign of the political system. In other words: oil cans 
or light bulbs are “equal” in European legislation across the EU, European 
citizens are not. Especially not regarding those things, which are dear to 
them with respect to the very character of a citizenship: voting, taxation 
and access to social rights. It is the European citizens, who don’t enjoy 
legal equality. If the aim of Europe is still to become a full fletched de-
mocracy – one market, one currency, one democracy – this must change! 
Applying the principal of general political equality for all Europeans 
citizens would precisely be the quantum leap for the EU from a purely 
internal market and currency project towards a political unity in Europe, 
which was the intention of the founding fathers. 

Believe the unbelievable
For many, this does not sound possible today for Europe. Let’s remem-
ber for a second that today’s nation states – such as today’s Germany or 
today’s Italy – are the result of unitarian movements of the 19th century. 
Garibaldi once said: “Now that I have created the Italian Republic, I need to 
create the Italian citizens.” The unification of the German territories into a 
German Confederation around 1870 was quite similar. A unified German 
social insurance system was by then as much unimaginable as is today 
a common European unemployment scheme. So no one can say what is 
conceivable on the European level in the long run. Let’s not forget that 
most people didn’t believe in the Euro, until it was in their pocket. Many 
things seem unbelievable in the beginning. But then they happen.

Today’s European Union is not stable. Without a decisive step forward, 
the EU is not sustainable and system collapse is on the door step. The one 
European market and the one European currency must be embedded in 
a European democracy, because a currency is already a social contract! 
Europe in the 21st century can only function, if the European citizens are 
the sovereigns of the political system, if they are all equal before the law, 
if the European parliament decides and if there is separation of powers. 
The principle of general political equality is the basis of each and every 
democracy. If the EU were to implement it, this would be the “Great Ref-
ormation” of Europe! 1
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De oorzaak van het onvermogen van de Europese Unie om een open 
samenleving dichterbij te brengen, ligt voor een groot deel in haar insti-
tuties. De huidige instituties zijn niet toegerust om een liberale EU in de 
21ste eeuw vorm te geven. Ze zijn in een structurele patstelling beland 
waarbij hun eigen belang op gespannen voet staat met een Unie die voor 
de burgers werkt. 

De democratische tekortkomingen van de EU zijn een veelbesproken on-
derwerp, maar het is belangrijk om aan te wijzen waar het tekort precies 
ligt. Het Europees Parlement zou de vertegenwoordiging van de burgers 
moeten zijn, maar als er steeds minder mensen gaan stemmen kun je 
je afvragen of het die rol nog wel vervult. Pogingen om het Parlement 
relevanter te maken en de Unie van meer democratische legitimiteit te 
voorzien, zoals het Spitzenkandidat-systeem, slagen daar niet in. Als Ita-
lianen voor Berlusconi moeten stemmen om Juncker als voorzitter van 
de Commissie te krijgen, is dat moeilijk democratisch te noemen.

In tijden van voorspoed hoeft het democratisch gebrek niet tot proble-
men te leiden. Maar in tijden van crisis is democratie nodig om er samen 
uit te komen. De afgelopen jaren, met name in 2008 en 2015, stond de 
EU voor enorme crises en haar instituties bleken niet in staat om een 
democratisch geheel het vormen. Juist in een open samenleving als de 
EU, met haar enorme diversiteit, is het essentieel dat de democratie wel 
in staat is spanningen tussen groepen te kanaliseren. Daarom moet de 
EU hervormd worden. We moeten op zoek naar een nieuwe institutione-
le structuur die past bij de 21ste eeuw en die in staat is de diversiteit in 
Europa te kanaliseren richting een constructief project wat werkt voor de 
burgers, in plaats van voor de lidstaten.

Voor de nodige hervormingen zijn twee wegen. De eerste weg is om de 
EU om te bouwen naar een volwaardige gecentraliseerde staat. Daarbij 
zou de EU meer macht krijgen, bijvoorbeeld om belasting te heffen, 
ten kosten van de lidstaten. Het Parlement zou dan alle mogelijkheden 
moeten krijgen om een volwaardig Parlement te zijn wat de Europese 
regering voluit kan controleren. Daar zouden dan ook pan-Europese 
verkiezingen bij horen. Dit is een duidelijke structuur die we kennen. 
Echter, we kennen het alleen op nationaal niveau en het is zeer de vraag 
of het op Europees niveau ook werkt. Het kan, bijvoorbeeld, te moeilijk 
blijken om publieke debatten in meer dan twintig talen en met aandacht 
voor minstens zoveel verschillende culturele gebruiken tegelijk te voe-
ren. De afstand tussen het volk en de Europese politiek zou weleens te 
groot kunnen blijken te zijn.

De tweede optie zou zijn om de Europese macht naar functionele net-
werken overhevelen. Hierdoor zal hiërarchie afnemen en zal er meer 
ruimte ontstaan voor diversiteit. Hier zie ik meer heil in. Door die 
netwerken, bestaande uit agentschappen, regionale overheden en het 
maatschappelijk middenveld, kan de aandacht verschuiven van territori-
aal bestuur naar functionele, vrijwillige samenwerking. In die structuur 
zit op zichzelf geen democratische controle, maar de netwerken kunnen 
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“[T]here is no need for a man who criticizes democracy and democratic 
institutions to be their enemy”. Deze quote uit Karl Popper’s meester-
werk over de open samenleving herinnert ons eraan dat het noodzakelijk 
is voor liberalen om radicale kritiek op democratische instituties te 
hebben. Zelfs, of misschien wel juist, als het de instituties zijn die wij  
zelf met moeite hebben opgebouwd. Voor de Europese Unie is het tijd  
dat liberalen radicale kritiek gaan leveren, want wij hebben de Unie 
opgebouwd maar zijn daarbij vergeten de beloften van het liberalisme 
waar te maken. De huidige EU heeft fundamentele tekortkomingen  
en heeft daarom geen toekomst als liberaal project. We moeten gaan  
werken aan een nieuwe visie op de Europese democratie om de toekomst 
van de open Europese samenleving veilig te stellen. Het bijschaven van 
de status quo is niet genoeg.
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Ook de liberale leden van het Europees Parlement hebben de afgelopen 
decennia bijgedragen aan wetgeving die er toe heeft geleid dat de Unie 
niet de beloofde open samenleving is geworden. Ze hebben nieuwe 
handelsverdragen gesteund zonder eerst de EU op sociaal gebied te her-
vormen. Het is daarom moeilijk voorstelbaar dat aan het nieuwe Europa 
vorm gegeven kan worden door de generatie liberale leiders die geasso-
cieerd wordt met het oude, dysfunctionele en ondemocratische Europa. 
Een nieuwe generatie liberalen zou op moeten staan om het liberale 
Europees project bij te sturen of zelfs helemaal te herzien. Deze over-
dracht is noodzakelijk om de oude generatie zichtbaar verantwoordelijk 
te houden voor hun fouten. Daarnaast is het ook noodzakelijk, omdat de 
oude generatie nog steeds gelooft in de ouderwetse federale oplossing 
voor Europa, terwijl het de kansen van digitale innovatie van democratie 
grotendeels links laat liggen.

Uit de periode van experimenteren moeten dus nieuwe liberale leiders 
opstaan in Europa. Niet via het Europees Parlement of via de nationale 
regeringen, maar vanuit nieuwe dragers van de Europese democra-
tie. Deze nieuwe leiders kunnen geloofwaardig, zonder de last van de 
huidige EU, de burgers tegemoet treden met een verhaal waarin liberale 
waarden weer meer zijn dan een frame. 

Voor het te laat is
Het geduld van de burgers is niet eindeloos en liberalen hebben het de 
afgelopen decennia op de proef gesteld. Het opkomend populisme is 
daarvan het gevolg. Wij zijn drukker geweest met het verdedigen van de 
status quo en met praten over de populisten, dan met kritisch reflecte- 
ren op waarom burgers behoefte kregen aan die populistische leiders. 
We moeten niet langer over hen praten, maar hard aan de slag om een 
nieuw en sterker verhaal op te zetten. Soms vrees ik dat we al te laat 
zijn, omdat we nog zo’n lange weg te gaan hebben, maar als we nu niet 
beginnen zijn we zeker te laat. Laten we de schroom dus achter ons laten 
en radicaal kritisch worden op hoe de EU eruit ziet. Critici van demo- 
cratische instituties zijn niet per definitie vijanden van de democratie.  
Als de instituties niet werken voor de burgers, moeten democraten  
kritisch zijn. De huidige EU beschermen om toch nog de volgende  
verkiezingen te winnen is niet goed genoeg, we moeten experimenten 
ontwikkelen om de Unie beter te maken. Alleen dan heeft de EU een  
toekomst als liberaal project, als kader voor een open samenleving  
vormgegeven door haar burgers. 1

geacht worden te functioneren binnen de nationale en beperkte Europe-
se wetgeving. Daarbij zullen juist die netwerken transparanter (moeten) 
zijn en zullen ze gevoeliger zijn voor publieke druk, waarmee democra-
tische controle weer gedeeltelijk geborgd is. Maar het belangrijkste is dat 
gedecentraliseerde macht minder checks behoeft omdat het van nature 
meer gebalanceerd is. Het is een nieuwe weg die wellicht beter past bij 
een nieuw soort politieke eenheid, dat wil zeggen bij een nieuwe Unie.

Experimenteren
Hoe die nieuwe Unie er precies uit komt te zien, durf ik hier niet te zeg-
gen. Het is een nieuwe en unieke situatie waarin het onmogelijk is om te 
zeggen wat de juiste oplossing is. Dit betekent echter niet dat de huidige 
situatie daarmee een geloofwaardige alternatief is. Ik zou daarom willen 
pleiten voor experimenten met het functioneel decentraliseren van de 
macht in de EU. Voor liberalen is het proces van hervorming minstens 
zo belangrijk als de uitkomst ervan. Het zou niet bij liberalen passen om 
vanuit een strak omlijnd Utopia radicaal democratische instituties af te 
breken. Als we geleidelijk kunnen laten zien wat werkt zal het makke-
lijker zijn om de instituties te overtuigen om tegen hun eigen belang in 
toch hervormingen door te voeren. We hebben dus nog een lange weg te 
gaan voordat we een nieuwe liberale visie op een geloofwaardige Euro-
pese Unie ontwikkeld hebben. Als we nu beginnen met democratische 
experimenten, kunnen we misschien het vierde decennium van deze 
eeuw beginnen met een geloofwaardige EU.

Het doel van de experimenten moet zijn om Europese democratie dichter 
bij de burgers te brengen. We moeten de omslag maken van territoriale 
integratie naar flexibele en? functionele integratie. Dit kan door steden 
en regio’s zeggenschap te geven in Europa. Het zou kunnen via een twee-
de Parlement waarin burgers in plaats van politici plaatsnemen. Of wel-
licht een serieuze vertegenwoordiging van het maatschappelijk midden-
veld, inclusief NGO’s. Het kan via echte digitalisering van de democratie. 
Momenteel stuurt de Commissie enorm veel consultaties uit, maar het 
grootste deel daarvan bestaat uit meerkeuzenvragen en is daarmee veel 
te simplistisch. Het internet biedt veel betere mogelijkheden om burgers 
direct te betrekken bij het maken van beleid. Er zijn veel mogelijkheden 
en de 21ste eeuw roept om nieuwe democratie in Europa, dus we moeten 
zo snel mogelijk ontdekken wat er werkt.

Nieuwe leiders
Om de omslag in Europa in te zetten, hebben liberalen ook nieuwe lei-
ders nodig. De liberale regeringsleiders zijn inmiddels een significante 
groep in de Raad en hebben actief bijgedragen aan de neergang van de 
EU de afgelopen jaren. Denk aan de deal met Erdogan om vluchtelingen 
tegen te houden. Of aan de enorme schade in Griekenland omdat ze de 
consequenties van de eurocrisis niet zelf wilden dragen. Zelfs Emmanuel 
Macron breekt niet radicaal met de heerschappij van de lidstaten in de 
Unie en brengt ons dus geen stap dichter bij een open Europese samen-
leving die past bij de 21ste eeuw. 
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‘ These nego-
tiations have 
never been 
and will never  
be a game’ 

Michel Barnier  
(Hoofd Brexit-onderhande- 
lingen namens Europese 
Commissie) naar aanleiding 
van de deal op 14 november 
met het Verenigd Koninkrijk 
om uit de EU te stappen.
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Er worden 24 talen gesproken  
in het Europees Parlement.  

Binnenkort worden dit 23 talen, 
als Engels dankzij Brexit geen 

officiële taal meer is.

51,4% van de 
exportgoede-
ren van het 
Verenigd Ko-
ninkrijk gaat 
naar de EU

Het Europees 
Parlement 
bestaat uit 
751 zetels en 
de Europese 
Commissie 
uit 28 leden 
 
Europarle-
mentariërs 
stemmen nog 
steeds door 
het opsteken 
van de hand 
 
Alleen China 
en India  
hebben een 
grotere be-
volking dan 
de Europese 
Unie

Europese  
Unie 
feiten& 
cijfers

22



25De Europese Unie op een tweesprong 24idee december 2018 Alberto Alemanno · Europe as a people’s project?

The emergence of populist forces claiming to represent the people 
as a whole has eclipsed – and, as a result, backtracked – the EU participa-
tory agenda, instead of accelerating it. The failure of the much-awaited 
European Citizens’ Consultations – the first pan-European participatory 
project to involve citizens from all 27 member states of the European 
Union into the debate about the future of the continent – epitomizes the 
limited commitment to, and imagination for, genuine participation in 
Europe. The EU needs to urgently move away from such ad hoc participa-
tory processes – designed along jurisdictional lines, as quick, unstruc-
tured, under-funded and often patronizing, fixes to an old, persistent 
problem. It must embrace instead an entire new participatory paradigm 
putting citizens at the forefront of the process of EU integration and em-
powering them with agenda-setting and monitoring power. 

Europe’s original sin
Behind such a pressing move there is a growing demand to render EU 
action intelligible and – like any other forms of exercise of public power 
– democratically legitimated. This entails making the EU accountable for 
its action and representative of its peoples – not only as a sum of nation-
als but also as a transnational community of European citizens. While 
accountability and political representation mechanisms are the bread 
and butter of any democratic state worth this name, they are missing in 
the European Union due to a combination of institutional design and 
history. As a matter of fact, European citizens can’t really push a ‘govern-

For almost two decades, there has been a widespread, 
intensifying belief that without greater involvement 
of citizens the European Union would be condemned 
to fail. As time goes by, this prophecy is becoming 
self-fulfilling. Despite renewed, countless calls for 
the need to bring the voices of everyday citizens into 
public life, little is set to change ahead of and beyond 
the next European elections. 
Door Alberto Alemanno

ment’ out nor can they sanction (or reward) a European political group. 
Pause for a moment and think about the only shared political moment 
in the Union: the European Parliament elections. European citizens are 
called upon to vote on different dates, according to different electoral 
laws, and in support of national candidates selected by national political 
parties and on the basis of domestic agendas. So much for EU politics. 
After more than sixty years, the EU lacks a Europe-wide party system ca-
pable of fostering a genuine transnational space for political debate and 
dialogue, in which citizens can understand, influence, and participate in 
decision making that affects their common interests as Europeans. 

As a result, there are currently no political channels accessible to European 
citizens (or any other actor) to hold their member states and political rep-
resentatives accountable within the EU. This is obviously deeply problem-
atic, as it mechanically translates any criticism of the EU into a wholesale 
rejection of its underlying project and further aggravates abstention in the 
European parliament election. Participatory democracy as the way forward. 

To compensate for such a political accountability vacuum, the EU has 
decided overtime to draw its democratic legitimacy not only from repre-
sentative democracy, but also – unlike most of its member states – from 
participatory democracy. While under the former citizens take part in the 
political process through their elective representatives, via the European 
Parliament and the governments gathering in the Council, under the 
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Building European civic capacity 
Given its inherent complexity, we can’t realistically expect EU citizens to 
understand and be fluent in how the EU institutional apparatus works 
before being given the chance to have a say. Therefore, any meaningful 
attempt at making participatory democracy work in Europe requires 
an effort at simplifying its operation in the eyes of the public. In other 
words, Europe won’t find its democratic soul in a large scale, stand-alone 
and pre-framed deliberation exercise, such as the European Citizens’ 
Consultations or Dialogues. It is rather through the creation of an acces-
sible, intuitive and safe space accommodating public input on a daily 
basis that the EU will come to terms to its own democratic and accounta-
bility challenge.

By centralising all participatory channels in a one-stop forum entail-
ing the participation of all EU institutions – who will be in charged 
to address, review and filter such public input –, the EU will become 
accessible and intelligible to the many and – as a result – also more 
responsive to their input. The ultimate aim pursued by this participatory 
and performative framework would be to have the most promising pro-
posals, ideas and complaints to trickle down into the daily work of each 
institution. While this day-to-day participatory framework would not 
magically fix the European accountability deficit, it may compensate for 
that by making the system responsive to citizen-driven agenda-setting 
and monitoring. To thrive, this streamlined participatory framework will 
require the adoption of a set of positive, supportive measures capable of 
levelling the playing field within and among the interests represented 
before the Union and paving the way for the setting up of a Europe-
an ‘civic grid’. Thus, to improve civic literacy and build civic capacity, 
citizens could benefit from a range of supportive actions, such as (i) the 
institution of ‘lobbying aid’, a form of advocacy assistance modelled on 
the system of ‘legal aid’, (ii) the opening-up of parliamentary research 
services – such as European Parliament Research Service (EPRS) – to 
grassroots campaigners in need of advocacy advice, (iii) skill-sharing 
advocacy platforms, such as The Good Lobby, which provides legal and 
advocacy pro bono support to citizens, grassroots and NGOs and (iV) 
‘lobbying stimuli’, enabling citizens to receiving tax breaks or subsidies 
to let them support the causes they deeply care about.

The clock is ticking: either the European Union starts providing meaning-
ful participatory opportunities to their citizens capable of affecting its own 
decision-making or the Europe as we all know it might soon be over. 1

latter citizens participate directly via a multitude of channels of partici-
pation. These include public consultations, petitions, complaints as well 
as the European Citizens Initiative (ECi), the first transnational partici-
patory democracy instrument – allowing seven EU citizens coming from 
seven different member states to suggest new policy initiatives in any 
field where the EU has power to propose legislation (such as the environ-
ment, agriculture, energy, transport or trade) after collecting one million 
signatures. Given Europe’s historical unease with the exercise of popular 
sovereignty – which is rooted in the mistrust of the political process in 
post war Europe – this recent opening is particularly momentous. Yet, 
unfortunately, these avenues of participation remain unknown to the 
many (e.g. EU citizens) and overused by the few (e.g. corporate lobbyists), 
and as such they fail to capture the growing participatory demand from 
across the continent. Indeed, as the effects of EU policies are increas-
ingly felt on people’s lives, there is a growing yet undetected demand 
for participation beyond elections existing within European societies. 
The challenge for the Union is to able to capture such a liquid popular 
demand and accommodate it within its rigid institutional framework. 
Research supports this claim by demonstrating that societies that enable 
citizens to be assertive and critical of public authorities tend to have 
governments that are more effective and accountable.

Indeed, if there’s anything we have learned from recent and unfold-
ing political events, is that – given their growing ability and desire to 
contribute to the political debate – citizens expect and deserve more 
comprehensive forms of participation.

Towards a one-stop-shop participatory forum for Europe
Should they be better inbuilt into existing decision-making procedures 
and used more often, existing participatory democracy practices could 
offer the EU a powerful and responsive accountability system capable of 
making the EU more responsive, thus restoring public faith in its politi-
cal institutions and turning the EU into a people’s project. 
For this to occur, the EU must create an enabling and collaborative polit-
ical environment fostering citizen participation beyond elections. Such 
a space may give birth to alternative, unconventional forms of participa-
tion capable of channeling citizens’ pluralistic and increasingly chaotic 
input into the political conversation to bring citizens closer to our repre-
sentatives and vice versa – and to do so in between elections. 

It is only by getting the European institutional machinery exposed to the 
needs and preferences of its local communities on the ground that it will 
be possible to realign the local with the EU day-to-day governance. As the 
migration crisis showed, Europe can’t afford to look passive before one 
of the major sources of perceived danger by its citizens. This requires a 
change in political as well as administrative and legal culture in Europe 
rather than some mere institutional changes. Indeed, as deep societal 
transformations and the technological revolution are developing greater 
expectations for participation, time has come for the EU to become more 
participatory and collaborative in its decision-making.

Alberto Alemanno  
is Jean Monnet  
Professor of EU Law  
at HEC Paris, founder 
of The Good Lobby  
and the author of  
‘Lobbying for Change:  
Find Your Voice to 
Create a Better Society’ 
(London: Iconbooks, 
2017)

To improve  
civic literacy 
and build  
civic capacity, 
citizens could 
benefit from 
a range of sup-
portive actions

Citizens  
expect and 
deserve more 
comprehen- 
sive forms of  
participation



29De Europese Unie op een tweesprong 28idee december 2018 Annemie Neyts · Waarheen met de Europese Unie?

Politiek project van lidstaten
De Europese Unie is een politieke entiteit. Ze is de afgelopen zeven de-
cennia uitgebouwd door politici van natiestaten die vrijwillig toetraden 
tot de Unie. De politieke entiteit werd uitgerust met een aantal instellin-
gen die haar besluitvorming voorbereiden, tot stand brengen en uitvoe-
ren. De naties die haar hebben gevormd, noemen we lidstaten, en tot op 
heden zijn die allen vertegenwoordigd in alle instellingen van de Unie. 
De Unie wordt dus gedragen en gedreven door de lidstaten. De regerin-
gen van de lidstaten dragen dan ook volledige verantwoordelijkheid voor 
het slagen van de Europese Unie als politiek proces. Daarvoor moeten ze 
effectief samenwerken ten behoeve van allen envan de Unie als geheel.

De bevoegdheden van de Unie zijn over de decennia heen steeds ruimer 
geworden en haar beslissingsmechanismen waarin de samenwerking 
plaatsvindt steeds complexer. Er is ook een eigen EU-jargon ontstaan, 
met veel acroniemen, zegswijzen en benamingen. Deze verwijzen bij-
voorbeeld naar de plek waar een gebeurtenis een eerste keer plaats vond 
of waar een belangrijk akkoord werd gesloten, of naar de persoon die 
een praktijk voor het eerst uitwerkte. Een Gymnich bijvoorbeeld is de 

Ik verkies de sobere vraag ‘Waarheen met de  
Europese Unie?’ boven het bombastische ‘Quo Vadis 
Europa?’. Die vraag heeft mijn voorkeur omdat ik het 
zeer uitdrukkelijk wil hebben over de Europese Unie 
als politiek project eerder dan over Europa. Want  
‘Europa’ zie ik eerder als een veel gelaagd concept, 
met een mythologische, een geografisch-territoriale, 
een culturele en eveneens een intellectuele-filosofische 
dimensie. 
Door Annemie Neyts

halfjaarlijkse informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse 
of Europese zaken, genaamd naar het stadje in Duitsland waar die voor 
de eerste keer plaats vond.

Teleurstelling van de Raad
In België was ik drie jaar lang staatssecretaris en later minister voor 
Buitenlandse Handel, Europese zaken en twee jaar lang ook voor 
landbouw. In die hoedanigheid mocht ik een Europees Voorzitterschap 
meemaken. Het was een bijzondere periode, die tweede semester van 
2001 met het dramatische kantelpunt van de aanslagen van 9/11 in de 
Verenigde Staten. De meest boeiende momenten waren de informele en 
besloten gedachtewisselingen onder regeringsleden, waar informatie 
uitgewisseld werd en nieuwe ideeën getoetst werden. 

Toen al vond ik het frappant hoezeer in de publieke sfeer ministers en 
media alles bekeken door het eigen nationale vergrootglas, met bijna 
volledige veronachtzaming van de werkelijke Europese dimensie. Als je 
de verschillende nationale versies bij elkaar legde, leek het dikwijls alsof 
de vele heren en zeldzame dames niet samen aan eenzelfde vergade-
ring hadden deelgenomen. De nadruk op het nationale publiek is in de 
tijd van sociale media en opkomende identiteitspolitiek alleen maar 
versterkt.
Slechts weinig regeringsleiders en ministers maken het hun kiezers 
duidelijk dat de beslissingen van de Unie in overleg en samenwerking tot 
stand komen, en dat zijzelf eraan hebben meegewerkt. Het grote plaatje 
wordt het publiek over het algemeen onthouden, en er is ook slechts 
zelden tijd of bereidwilligheid om de complexiteit van de problemen en 
bijgevolg ook van de oplossingen toe te lichten.

‘Mooi weer’-instellingen werken niet afdoende
De uitbreiding van de Unie tot landen uit het voormalige Oostblok heeft 
de zaken nog ingewikkelder gemaakt dan zij al waren en de opeenvol-
gende en overlappende crises van het jongste decennium hebben de 
Unie verder zwaar op de proef gesteld. Ik ben al langer van mening dat 
de instellingen van de Unie ‘mooi weer’-instellingen zijn die methodes 
hanteren die niet berekend zijn op crisissituaties. 

De traditionele werkmethode bestaat nog steeds hoofdzakelijk uit het 
voorbereiden van een gezamenlijke slotverklaring door de permanente 
vertegenwoordigingen van de lidstaten, ten behoeve van de Raad van 
Ministers of van de Europese Raad, de Vergadering van staatshoofden 
en regeringsleiders die met een eigen voorzitter, regelmatig vergaderen 
om de grote krachtlijnen van het Uniebeleid vast te leggen Of, zoals de 
jongste jaren dikwijls het geval was, een antwoord te vinden op nu eens, 
de bankencrisis, dan de Griekse en Spaanse crises, dan het Brexitrefe-
rendum, en tussen door, de migratiecrisis. Dergelijke vergaderingen 
duren onvermijdelijk slechts enkele uren, en dat is eigenlijk te weinig 
om gezamenlijke analyses, en consensuele diagnoses te ontwikkelen die 
nochtans essentieel zijn om tot doeltreffende gezamenlijke oplossingen 
of maatregelen te komen.  
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Annemie Neyts– 
Uyttebroeck  
is minister van Staat 
van België en Ere-voor-
zitter van de Liberale 
Internationale.  
Zij was voorzitter van 
de Europese Liberale 
Partij en Europees 
parlementslid. 

Wat kan dan wel? Er kan worden nagedacht over nieuwe vormen van 
samenwerking die eerst op interstatelijke basis kunnen worden opgezet 
om dan later, wanneer de Europese hemel opklaart, in het Unie instru-
mentarium ingepast te worden. Dit is ook de wijze waarop het Schen-
gen-systeem, wat eerst in Benelux-verband werd opgezet, succesvol is 
geworden.

In deze aanloop naar een hervorming zou er veel meer aandacht moe-
ten gaan naar gezamenlijke analyses en diagnoses, als onontbeerlijke 
basis voor doeltreffende actie. Dat klinkt flauw, maar dat vraagt tijd, 
en bereidheid tot luisteren en leren. Dat veronderstelt ook voldoende 
nederigheid om niet meteen met de eigen analyse, de eigen oplossing, de 
eigen rode lijnen en, niet te vergeten, de eigen waarden en normen staan 
te zwaaien. Ik herinner me bijvoorbeeld hoe lang het geduurd heeft voor 
de ministers van Buitenlandse Zaken bereid werden bevonden om een 
strategische analyse van de situatie in de Afrikaanse Sahel te bespreken. 
Maar toen Frankrijk besloot tussen te komen in Mali werden de ande-
re lidstaten ingelicht zo ongeveer op het ogenblik dat de eerste Franse 
vliegtuigen het Malinese luchtruim binnenvlogen.

Ik heb ooit geopperd dat er in Brussel een permanente ministerraad 
zou kunnen worden geïnstalleerd. Daarin zou één regeringslid uit elke 
lidstaat plaatsnemen, die permanent in Brussel zou werken. Deze minis-
terraad zou verantwoording verschuldigd zijn aan zowel het nationale 
als het Europese Parlement en deze minister zou door het nationale 
parlement weggestuurd kunnen worden. De individuele regeringsleden 
zouden meteen instaan voor de liaison met hun respectieve regering. Dit 
zou tijd en ruimte geven aan de lidstaten voor het stellen van gezamen-
lijke analyse.
 
Consensus bouwen of hopen
Ik pleit dus voor intensief en veelvuldig overleg en uitwisseling van 
informatie en inzichten, eerst en vooral om de feiten te leren kennen. 
Antwoorden dus op de klassieke “wat, wie, waar, wanneer en hoe?” 
vragen. Vervolgens de beoogde doelen gezamenlijk omschrijven, en dan 
pogen een consensus te bouwen over de te nemen maatregelen. In tijden 
van of-of, van polarisering, van binair denken en zero-sum wereldvisies 
is dat alles behalve voor de hand liggend. Het is dat, of blijven aanmod-
deren, en hopen dat grote catastrofes uitblijven. 1

Alles wel beschouwd mag het een mirakel heten dat de Unie de opge-
somde crises überhaupt het hoofd heeft kunnen bieden. 

Dat mag geen reden zijn om niet op zoek te gaan naar betere werkmetho-
des. De jongste institutionele wijzigingen die in een eerste fase in onder 
meer Frankrijk en Nederland bij referendum werden verworpen, en daar-
na toch min of meer ongewijzigd werden doorgevoerd hadden tot doel 
om de Unie beter te stroomlijnen en meer doeltreffend te maken. Het 
stelsel van halfjaarlijkse roterende voorzitterschappen werd grotendeels 
terug geschroefd, om meer prominent plaats te maken voor de Europese 
Raad.
 
Die heb ik ooit de laatste zandbak van de Premiers genoemd, wat inder-
daad niet getuigt van groot ontzag voor regeringsleiders, maar ik blijf 
het bevreemdend vinden dat generatie na generatie regeringsleiders 
alleen zichzelf zien als geschikte kandidaten voor het handjevol topjobs 
dat om de vijf jaar moet worden ingevuld. Wat ik veel meer bezwaarlijk 
vind is dat de Europese raad als dusdanig aan niemand verantwoording 
verschuldigd is, en door geen enkele andere instelling van de Unie ter 
verantwoording kan worden geroepen. Hij kan niet worden ontbonden 
noch worden gewraakt. Dat is in mijn ogen het grootste democratisch 
deficit van allemaal, en dat draagt niet bij tot de legitimering van het 
geheel, wel integendeel. 

Die toch wel heel bijzondere situatie wordt nauwelijks opgemerkt omdat 
de media, zoals gezegd, de zaken veelal vanuit strict nationaal perspec-
tief bekijken, en de premiers binnen de landsgrenzen natuurlijk wel een 
legitimiteit genieten. Het zullen niet de leden van de Europese Raad zelf 
zijn die deze voor hen toch wel comfortabele situatie zullen wijzigen. 

Een ander gevolg van de uitdeinende rol van de Europese Raad, die per-
fect voorspelbaar was, is dat Europese aangelegenheden in alle regerin-
gen “Chef–Sachen” geworden zijn. Dit heeft verminderde belangstelling 
bij de overige regeringsleden tot gevolg. Ministers, naar verluidt, verzui-
men nu zelfs naar de vergaderingen van de Raad van Ministers te gaan. 
Dit is ook een gevolg van het afzwakken van het belang van het Europees 
voorzitterschap. Het terugschroeven van de voorzittersrotatie heeft 
de afstand tussen lidstaten en Unie niet verkleind, en heeft de relatie 
evenmin bevorderd. Een voorzitterschap was vroeger de aanleiding voor 
vernieuwde aandacht voor het Europese reilen en zeilen en voor enige 
Europese celebratie. Dat is nu grotendeels weggevallen. 

Weg naar ‘slecht weer’-instellingen
Er heerst momenteel weinig animo voor nog eens een grote institutione-
le hervorming, tenzij misschien op het vlak van Defensie en Veiligheids-
beleid. 
 
Elke ingrijpende wijziging zou trouwens een wijziging van het Unie 
verdrag vergen, en het is weinig waarschijnlijk dat zo’n gewijzigd verdrag 
door alle lidstaten zou kunnen worden geratificeerd. 
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Dit bureau, meestal aangeduid met zijn Engelse naam Fundamental 
Rights Agency (FRA), is een van de ongeveer veertig agentschappen van 
de EU. Het bestaat sinds 2007 en is gevestigd in Wenen. Het Scientific 
Committee, gevormd door elf onafhankelijke – dus niet door de lidstaten 
benoemde – leden, heeft als hoofdtaak het bewaken van de kwaliteit van 
het vele onderzoek dat de FRA verricht naar de wijze waarop de grond-
rechten in de EU worden toegepast.  
 
Grondrechten, soms ook aangeduid als fundamentele of mensenrech-
ten, zijn lange tijd het vrij exclusieve domein geweest van gespeciali-
seerde juristen, die vooral nagingen of de internationale verdragen op 
dit punt wel voldoende weerklank vonden in nationale wetgeving en 
in de toepassing daarvan. Een typische top-downbenadering, zou men 
kunnen zeggen. Hiertegenover stelt de FRA in veel gevallen een bot-
tom-up aanpak, waarbij zij de alledaagse praktijk als startpunt neemt en 
bijvoorbeeld nagaat welke belemmeringen functionarissen die belast 
zijn met de concrete implementatie van grondrechten tegenkomen. Men 

De afgelopen jaren heb ik een kijkje mogen nemen  
in de keuken van de Europese Unie. Ik was twee jaar 
vicevoorzitter en drie jaar voorzitter van het Scienti-
fic Committee van het Bureau voor de Grondrechten 
van de EU. Het werk van FRA maakte keer op keer 
duidelijk dat in de EU de fundamentele waarden  
en de daarvan afgeleide rechten weliswaar op papier 
worden onderschreven, maar dat de alledaagse  
praktijk nogal eens hiervan afwijkt. 
Door Han Entzinger
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Europese Unie, dat in zijn huidige vorm dateert van 2012, maar waarvan 
een voorloper al sinds 2000 van kracht was.

Dit Handvest, dat vooralsnog veel minder bekend is dan het EVRM, 
garandeert belangrijke grondrechten aan alle burgers van de EU, vaak in 
aanvulling op het EVRM. Het baseert zich daarbij op een aantal funda-
mentele waarden, die overigens ook in andere EU-documenten steeds 
vaker nadrukkelijk worden benoemd. Het betreft hier waarden als de 
bescherming van de menselijke waardigheid, de (klassieke) vrijheden zoals 
de vrijheid van vereniging en vergadering, van godsdienst of van me-
ningsuiting, gelijkheid (non-discriminatie, bescherming van rechten van 
zwakke bevolkingsgroepen), solidariteit (het recht op sociale bescher-
ming, gezondheidszorg, schoon milieu etc.), burgerrechten (kiesrecht, 
vrij personenverkeer) en rechtspleging (o.a. onpartijdige rechtspraak en 
vermoeden van onschuld).

Het werk van FRA maakt keer op keer duidelijk dat in de EU de funda-
mentele waarden en de daarvan afgeleide rechten weliswaar op papier 
worden onderschreven, maar dat de alledaagse praktijk nogal eens 
hiervan afwijkt. Tot de meest schokkende voorbeelden behoort de wijze 
waarop de Roma in diverse lidstaten worden behandeld. In de negen – 
vooral Centraal-Europese – lidstaten waar de meeste Roma wonen, heeft 
slechts 40 procent van hen werk, tegenover 67 procent van de totale 
bevolking. 30 procent van de Roma in deze lidstaten zegt in het afgelo-
pen jaar tenminste één keer te zijn lastiggevallen vanwege zijn of haar 
etnische achtergrond, overigens ook door politiemensen of andere verte-
genwoordigers van de overheid. Deze resultaten kwamen naar voren uit 
een grootschalig survey (meer dan 25.000 respondenten) dat de FRA in 
2016 uitvoerde onder minderheden in alle lidstaten. Dit survey – het EU 
Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS) – was een herhaling van 
een survey uit 2009, dat voor de Roma al even schokkende resultaten liet 
zien. De honderden miljoenen euro’s die de EU sindsdien in verbetering 
van hun positie heeft gestopt, hebben helaas nauwelijks tot verbetering 
geleid.

Laten we niet denken dat schending van grondrechten zich vooral 
afspeelt in de oostelijke lidstaten. Het FRA-rapport dat tot op heden de 
meeste aandacht heeft gekregen van media en politiek is Violence against 
Women. Dit rapport is eveneens gebaseerd op een survey, en wel onder 
42.000 vrouwen, die zijn ondervraagd over hun ervaringen met huiselijk 
en ander geweld. Tot veler verbijstering bleek hieruit dat het percentage 
vrouwen dat sinds hun vijftiende enigerlei vorm van seksuele intimida-
tie had ervaren in Denemarken, Zweden en Frankrijk rond de 80 procent 
lag, meer dan twee keer zo hoog als in Polen, Portugal en Roemenië, waar 
het rond de 35 lag. Nederland scoorde met 73 procent ook hoog. Op het 
eerste gezicht lijkt dit contra-intuïtief: vooral de noordelijke lidstaten 
staan immers bekend om hun grotere gendergelijkheid dan de zuidelijke 
en oostelijke, en seksuele intimidatie wordt vaak gezien als een uitdruk-
king van ongelijkheid tussen de seksen. Toch kan men hier ook anders 
tegenaan kijken: wat in sommige culturen wordt beschouwd als onge-

kan hierbij onder meer denken aan politiemensen, gevangenbewaarders, 
medewerkers van immigratiediensten of hulpverleners in de jeugdzorg. 
Hun ervaringen worden in kaart gebracht en waar blijkt dat zij syste-
matisch op problemen stuiten, formuleert de FRA aanbevelingen voor 
verbetering van uitvoeringspraktijk en wetgeving. 

Een tweede type onderzoek van de FRA bestaat uit grootschalige survey’s 
onder bevolkingsgroepen die systematisch te maken hebben met discri-
minatie en andere vormen van schending van grondrechten. Men kan 
hier denken aan mensen met een migratieachtergrond, Roma, LHBT’ers, 
mensen met een handicap, religieuze groeperingen, in het bijzonder 
moslims en joden, en ook aan vrouwen en aan kinderen. Het onderzoek 
van de FRA vindt altijd plaats in meerdere lidstaten, vaak zelfs in alle, 
zodat het ook veel mogelijkheden biedt voor onderlinge vergelijking 
en benchmarking. Vooral de survey’s van de FRA genieten veel belang-
stelling van een breed publiek, de media en de politiek. FRA publiceert 
alle rapporten op haar website (fra.europa.eu), en gaat er prat op dat het 
totaal aantal downloads van deze rapporten groter is dan dat van alle 
andere EU-agentschappen bij elkaar.

Helaas wil dat laatste nog niet zeggen dat de EU en alle lidstaten nu 
dankzij de FRA een voorbeeldig grondrechtenbeleid voeren. Men hoeft 
slechts te denken aan de manier waarop asielzoekers in diverse lidsta-
ten, en met name in Griekenland en Hongarije worden behandeld, aan 
de systematische schending van diverse grondrechten in met name Po-
len en Hongarije of aan de manier waarop Roma in vele lidstaten worden 
gediscrimineerd. De FRA kan dit alles signaleren – en doet dat ook, maar 
het aanpakken van deze en gelijksoortige misstanden vergt politieke 
besluitvorming, en dat is binnen de EU toch vooral voorbehouden aan de 
Commissie, het Parlement en de Raad, en natuurlijk aan de lidstaten zelf. 
Het dilemma dat zich hierbij keer op keer voordoet, is dat het straffen 
van lidstaten voor het niet in acht nemen van grondrechten weliswaar 
mogelijk is, maar dat de sanctiemiddelen beperkt zijn. Bovendien kan 
toepassing ervan een onwillige lidstaat nog onwilliger maken, en het is 
de vraag of de grondrechten van haar bevolking hierdoor niet nog meer 
worden geschaad. Het Hongarije van Orbán biedt hiervan momenteel het 
duidelijkste voorbeeld.

Wat verstaan we nu precies onder grond- of mensenrechten? Vaak wordt 
in dit verband verwezen naar de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens, die in 1948 onder auspiciën van de Verenigde Naties tot 
stand kwam. Nog belangrijker voor Europa is het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM), oorspronkelijk uit 1950. Dit Verdrag 
is bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa, dat wil zeggen 
alle Europese landen behalve Wit-Rusland, Kazachstan en Vaticaanstad 
(maar inclusief Rusland en Turkije). Het EVRM biedt aan individuele 
burgers de mogelijkheid tegen uitspraken van een nationale rechter 
in beroep te gaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg. Die mogelijkheid biedt de FRA niet, maar de FRA wordt wel 
geacht hoedster te zijn van het Handvest van de Grondrechten van de 
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De stemming in Nederland over de Europese Unie  
is na Brexit radicaal omgeslagen. Komt dit simpel-
weg doordat duidelijk wordt wat voor een chaos  
het verlaten van de EU met zich meebrengt? Wat  
de prijs is die betaald moet worden voor een exit?  
Of is er meer aan de hand? Misschien dat de theorie 
van Albert Hirschman ons kan helpen. 
Door Veerle Brink

Vlak voor het Brexit-referendum in juni 2016 waren er flink wat 
Nederlanders die zo’n ‘exit’ uit de EU ook wel zagen zitten. EénVandaag 
becijferde dat 54% van de Nederlands een referendum over het Ne-
derlandse lidmaatschap van de Europese Unie (EU) toen wel zitten. En 
mocht dat referendum er komen, dan was 48% van de ondervraagden 
vóór een Nexit. Stevige cijfers, waar flink wat D66’ers van geschrokken 
moeten zijn; zou een Nexit werkelijkheid kunnen worden?
 
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. Bij het Britse referendum won 
het Brexit-kamp met een nipte meerderheid. De gevolgen van een exit 
worden duidelijker, de Britse politiek lijkt verlamd en op een harde chao-
tische Brexit af te stevenen.  
De stemming over de EU in Nederland is inmiddels omgeslagen. Nu, in 
2018, vindt 79% van de Nederlanders het EU-lidmaatschap een goede 
zaak voor Nederland. Slechts 11% wil een Nexit. Nog maar 21% van de 
mensen heeft een negatief beeld van de EU, tegenover 27% in mei 2016 
(bron: Eurobarometer mei 2016 en 2018). 
Komt dit simpelweg doordat duidelijk wordt wat voor een chaos het 
verlaten van de EU met zich meebrengt? Wat de prijs is die betaald moet 
worden voor een exit? Of is er meer aan de hand? Misschien dat de theo-
rie van Albert Hirschman ons kan helpen.

(Br)exit, voice  
en loyalty in de EU  
Wat kan Albert  
Hirschman ons leren?

wenste seksuele intimidatie, wordt in andere, meer masculiene culturen 
gezien als ‘normaal’ gedrag, zelfs door degenen die het slachtoffer zijn 
van de intimidatie. Cultuurverschillen spelen zeker een rol bij de inter-
pretatie van fundamentele waarden.

Een ander voorbeeld heeft direct betrekking op Nederland: uit het reeds 
genoemde EU-MiDiS-survey bleek van de vijftien lidstaten waar mos-
lims werden geïnterviewd Nederland het land te zijn waar de moslims 
de meeste ervaringen met discriminatie rapporteerden: 44 procent van 
de ondervraagde moslims zei in de afgelopen twaalf maanden vanwege 
hun achtergrond te zijn gediscrimineerd. Dit percentage steekt schril 
af tegen de 12 procent van de Britse moslims. Zelfs in Italië en Spanje, 
landen die niet echt bekend staan om hun tolerante houding tegenover 
migranten, rapporteerde ‘slechts’ 28, respectievelijk 20 procent van de 
moslims te zijn gediscrimineerd. Hoe kan dit? Misschien biedt hetzelf-
de onderzoek een aanzet voor een verklaring: van de respondenten in 
Nederland had maar twee procent een tijdelijke verblijfsvergunning, de 
rest bezat een permanente verblijfstitel of was Nederlands staatsburger. 
In Italië beschikte 43 procent van de respondenten en in Spanje zelfs 66 
procent over een niet-permanente verblijfstitel. Wellicht, zo kan men 
veronderstellen, zal een migrant met een zwakke verblijfstitel minder 
snel geneigd zijn tot klagen, of zelfs discriminatie als iets onvermijde-
lijks ervaren. Niettemin blijft de vraag waarom de Britse moslims, van 
wie slechts zeven procent een tijdelijke verblijfstitel had, zoveel minder 
klagen over discriminatie dan de Nederlandse. Dit zou te maken kunnen 
hebben met de Britse anti-discriminatiewetgeving, die notoir effectief is, 
maar op dit punt kunnen we slechts speculeren.

Duidelijk is wel dat FRA erin lijkt te slagen de naleving, maar ook de 
schending van grondrechten in alle EU-lidstaten te voorzien van een 
empirische basis. Daarbij komt aan het licht dat, hoewel we in Europa 
dezelfde fundamentele waarden onderschrijven, de naleving van de 
hierop gebaseerde rechten in de praktijk grote verschillen vertoont. 
Die verschillen zijn deels cultureel bepaald en hebben deels te maken 
met sociaaleconomische en andere factoren, die van land tot land sterk 
kunnen verschillen. Vijf jaar achter de schermen bij FRA hebben mij op 
dit punt niet optimistischer gemaakt: de culturele verschillen tussen de 
lidstaten zijn hardnekkig, en de opkomst van het populisme heeft juist 
waar het grondrechten betreft, de kloof binnen elk van de lidstaten be-
paald niet verkleind. Europa mag dan een waardengemeenschap heten, 
de verschillen in interpretatie van die waarden zijn aanzienlijk! 1
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Hirschman’s theorie wordt vaker toegepast op politiek en de EU. Daar zit-
ten wel wat haken en ogen aan. Om te beginnen is het een rational-choi-
ce theorie, en kiezers laten zich voor hun keuzes niet altijd leiden door 
rationale kosten- en batenanalyses. Daarnaast is er de vraag: bekijk je de 
situatie op lidstaat- of op burgerniveau? Een (regering van een) lidstaat 
kan ontevreden zijn over de EU, en dit in Brussel aankaarten (voice) of 
een rigoureus besluit maken en uit de EU stappen (al blijkt dat laatste 
in de praktijk, zie Brexit, nog lang niet zo eenvoudig). Een burger kan 
ontevreden zijn over de EU, maar kan zelf niet beslissen uit de EU te stap-
pen. Hij kan er voor kiezen om zich in te zetten of te stemmen voor een 
ándere EU, of in diezelfde nationale politiek pleiten of stemmen voor een 
exit. Paradoxaal gezien kan een burger dus alleen de exit bereiken door 
middel van voice. Toch gaan we proberen vanuit dit laatste perspectief de 
theorie toe te passen: die van burgers. De Britse burgers kozen immers 
zeer duidelijk voor de Brexit. 
 
Hoe zou Hirschman hier naar gekeken hebben: waarom kozen de Britten 
voor deze exit-optie? Was voice niet effectief? Of was hun loyaliteit te laag?

Hirschman’s theorie en de Brexit
Het valt goed te beargumenteren dat de Britten vanaf het begin minder 
loyaal waren aan het Europese project dan de andere lidstaten. Zo’n 
beetje alle lidstaten kozen voor de EU na een periode van oorlog of 
onderdrukking uit een diep verlangen naar vrede. De “founding fathers”  
zetten de eerste stappen naar een Europese gemeenschap direct na de 
Tweede Wereldoorlog vanuit het idee “nie wieder Krieg”: nooit meer oor-
log. Het VK deed hier niet aan mee. Landen als Spanje en Portugal werden 
lid na een periode van dictatuur. Hetzelfde geldt voor de Oost-Europese 
lidstaten, die na het Sovjetregime voor vrede en veiligheid kozen. Zo niet 
de Britten. Toen zij in 1973 na lang gesteggel lid werden lag de nadruk 
op een goede deal met Europese landen die goed was voor het Verenigd 
Koninkrijk. Er werd ook direct op voorstel van Labour een eerste Brexit 
referendum gehouden in 1975: moeten we wel lid blijven? Toen was het 
antwoord nog “yes”. Daarna volgden vele jaren waarin het VK een speci-
ale status claimde: een korting op hun afdracht aan de Europese begro-
ting, geen euro, en geen Schengen. Variatie, het thema van dit nummer, 
was aan de orde van de dag. Waar het Britse exceptionalisme vandaan 
komt (is het de eilandmentaliteit? Of de geschiedenis van de Gemene-
best?) is niet zeker, maar het bestaan ervan lijkt duidelijk. Vele Britten 
wilden geen “ever closer union” en voelden niet die sterke motivatie 
samen aan een Europese toekomst te bouwen. Kortom: loyaliteit aan het 
Europese project was laag. 

Je zou kunnen zeggen dat de Britse “voice”, met al hun eisen voor speciale 
regelingen, lange tijd gehoord werd. De Britten kregen hun speciale sta-
tus en opt-outs. Maar de Europese integratie stopte niet. En de ontevre-
denheid over het – in Hirschmaniaanse termen – “product” (de EU) in 
tijden van de financiële- en de migratiecrisis nam sterk toe, versterkt en 
beïnvloed door onmiskenbaar luide Brexiteers. Zij stelden dat de Britten 
hun soevereiniteit verloren hadden, en dat controle hierop teruggeno-

Exit, voice en loyalty
In 1970, lang voor het Brexit-referendum, publiceerde econoom Albert O. 
Hirschman zijn boek “Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, 
organizations and states.” De rational-choice theorie die hij hierin uiteen-
zet is kortgezegd als volgt: consumenten, inwoners of leden hebben twee 
mogelijke opties wanneer zij geconfronteerd worden met een product 
of organisatie die in kwaliteit achteruitgaat, of hen minder voordelen 
oplevert. Zij kunnen kiezen voor exit (zich terugtrekken uit de relatie), 
of voor voice (proberen de situatie te verbeteren door zich te laten horen 
en in te zetten voor verandering). Dus: wanneer een klant ontevreden is 
over het gekochte product kan hij ervoor kiezen ergens anders te gaan 
winkelen (exit), of het aan te kaarten bij de manager (voice). 
Hirschman betoogt dat voor welke optie iemand kiest onder andere 
afhankelijk is van loyaliteit. Wanneer iemand loyaal is aan het product 
of de organisatie, is de kans groter dat hij of zij kiest voor voice dan voor 
exit. Maar er spelen ook andere zaken mee: hoe goed wordt er geluisterd 
als iemand zijn ongenoegen aankaart (voice)? En hoe aantrekkelijk is een 
exit? Wat zijn de gevolgen en zijn er alternatieven? 
 
Door het begrijpen van de relatie tussen exit en voice en de wisselwer-
king die loyaliteit hierbij speelt, kunnen organisaties beter de zorgen van 
hun leden begrijpen en deze adresseren, zo was het idee van Hirschman.  
Lukt dat niet, dan ligt achteruitgang op de loer. 
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Een goed functionerende democratie biedt volop ruimte aan voice, direct 
en indirect. Ook als het goed gaat. Maar is dat nu het geval in de EU? 
Want wat kan je doen als burger, als je wil laten horen dat iets anders 
moet en invloed wil hebben op EU-besluitvorming? Zijn er burgerfora of 
EU-brede referenda? Kan je invloed uitoefenen op de koers van de Euro-
pese Commissie, door te stemmen op wie de nieuwe voorzitter van de 
Europese Commissie wordt? Op al deze vragen is het antwoord nee. Wat 
kan een Europarlementariër dan precies doen, met het politieke man-
daat dat hij of zij kreeg van de kiezer? Hoe ver rijkt zijn of haar invloed? 
Kan die Europarlementariër een initiatiefwet indienen? Een eurocom-
missaris wegsturen? Nee. 

Dus wat leert Albert Hirschman ons? Terwijl de kosten van een exit uit de 
Unie duidelijk werden, versterkte de Nederlandse loyaliteit ten opzichte 
van de Europese Unie vanwege de Brexit en ander factoren. Maar als we 
willen dat de EU bijeenblijft – en andere “exits” voorkomen – in een tijd 
waarin de stabiele wereldorde verzwakt, dan moeten we er samen voor 
zorgen dat de EU ontvankelijk is voor kritische geluiden, voor de “voice” 
van burgers en de Europarlementariërs waarop zij gestemd hebben. Dat 
is niets nieuws onder de zon: al jaren wordt gesproken over die grondige 
democratische hervorming. Kiezers moeten invloed kunnen uitoefe-
nen op de koers van de Europese Unie, of dat nu direct door middel van 
burgerfora of een stem op de Commissievoorzitter is, of indirect door het 
initiatiefrecht voor het parlement mogelijk te maken. Om tot deze ver-
dragswijziging te komen is steun van de lidstaten nodig. Juist zij moeten 
luisteren naar de stem van mensen als het over Europa gaat. Niet alleen 
wanneer het de roep om meer democratische inspraak betreft, maar ook 
wanneer zij hun volk hebben gevraagd hun stem te laten horen in natio-
nale referenda en de uitkomst niet is wat gehoopt werd. Het trackrecord 
van Nederland op dit vlak (EU-grondwet referendum in 2005, Oekraïne 
referendum in 2016) is ook niet brandschoon. Constructieve pro- én 
anti-EU geluiden moeten gehoord worden in onze Europese democratie. 
Wanneer loyaliteit om wat voor reden dan ook afzwakt, en de kosten 
van een exit toch zo erg niet lijken, kan de ontvankelijkheid voor voice 
onze enige veerkracht zijn; en er voor zorgen dat de EU moeilijke tijden 
doorstaat. 1

men moest worden (“take back control”). In dit frame was “voice” geen 
optie meer. Door deze voorstanders van de Brexit werd een rooskleurig 
beeld geschetst van zo’n exit: we zijn prima af zonder de EU. Er zijn bo-
vendien alternatieven: we kunnen toch ook gewoon vrijhandelsverdra-
gen sluiten? En meer gaan samenwerken met de Verenigde Staten? Dan 
hoeven we ook de EU-rekening niet te betalen! Daarbovenop kwam dat 
een exit uit de EU door het introduceren van Artikel 50 in het Verdrag van 
Lissabon opeens een optie was; er was zelfs een procedure voor. 
Vanuit Hirschman bezien lijkt het duidelijk: de loyaliteit voor het Euro-
pese project was laag, voice leek geen effectieve optie meer, en een exit 
werd aantrekkelijk voorgesteld. Zo kozen de Britten voor deze laatste 
optie. 

Effect van de Brexit op de Nederlandse voorkeur voor een Nexit
De exit van het VK lijkt de roep om het verlaten van de EU in Nederland te 
hebben verstomd. Ineens is duidelijk geworden wat de daadwerkelijke 
prijs van zo’n exit is. De kosten zijn economisch hoog. De alternatieven, 
zoals een nauw bondgenootschap met de Verenigde Staten, zijn inmid-
dels ook verbleekt. Een exit is beduidend minder aantrekkelijk geworden. 
 
Daarnaast heeft de Brexit ook onze loyaliteit veranderd. Deze was al 
sterker dan die van de Britten, maar de Brexit lijkt deze te hebben verder 
versterkt. Samen moeten we ervoor zorgen dat de EU bij elkaar blijft, en 
niet uiteenvalt. En dat de Britten niet aan cherry-picking gaan doen.  
Maar is het alleen de Brexit? Er zijn ook externe prikkels die bij de 
versterkte loyaliteit een rol van betekenis spelen. Economische voor-
spoed – de crisis is immers voorbij – zorgt voor een positievere blik in 
het algemeen. Maar er zijn ook negatieve prikkels die juist een handje 
helpen. Zoals problemen die zo groot worden dat mensen inzien dat 
Nederland ze niet alleen kan oplossen, bijvoorbeeld klimaatverandering 
of de macht van grote techbedrijven. Maar ook een handelsoorlog met 
Trump, een steeds agressievere Poetin en een assertiever China doen een 
duit in het zakje. Een duidelijkere wij/zij tegenstelling schildert zich af: 
de mensen die een einde willen maken aan de internationale organisa-
ties en de stabiele wereldorde die we in de 20e eeuw hebben opgebouwd, 
tegenover de EU die hierin sterk vóór deze wereldorde blijft staan. De EU 
handelt niet daadwerkelijk anders dan tien jaar geleden, maar externe 
factoren veranderen onze houding ten opzichte van de EU. De loyaliteit 
richting het Europese project neemt toe, een sentiment van “we kunnen 
het niet alleen” komt bovendrijven. Een poging tot exit, zoals die van 
de Britten, blijkt een land bovendien in chaos te storten. En dus, zo zou 
Hirschman concluderen, neemt de roep voor zo’n exit af. 

De Europese Unie en het gebrek aan “voice” 
Wellicht is het u opgevallen; hierboven ging het met name over de hoge 
kosten van een exit en de toegenomen loyaliteit. Het ging niet over voice, 
toch een zeer belangrijke component in Hirschman zijn theorie. Om een 
toekomstige exit van één van de leden te voorkomen in minder roos-
kleurige tijden, moet de EU immers wel ontvankelijk zijn voor kritische 
geluiden, en zorgen dat er wat mee gedaan wordt. 
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In voornoemd artikel, dat in 2003 in De Gids verscheen en meer 
bevat dan alleen het hierna besprokene, 1 opent Van Mierlo op directe 
wijze. Amerika, zo concludeert hij, is na de val van de Muur de onweer-
sproken wereldmacht geworden. “Daar word je niet vrolijker op […], 
omdat het ernaar uitziet dat de Amerikaanse macht op eenzame hoogte 
de baas zal zijn over de wereld, niet weersproken en beteugeld.” Dat is een 
slechte stand van zaken voor Amerika vanuit de bekende gedachte dat 
onweersproken macht leidt tot misbruik, of, samengevat in het bekende 
gezegde van Lord Acton: power tends to corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely.

Om de Amerikaanse macht te weerspreken is een ‘countervailing power’ 
nodig. Van Mierlo hint al op de mogelijkheid dat het ‘raadselachtige 
China’ in de toekomst een dergelijke rol zou kunnen spelen, zoals het 
dat vijftien jaar na verschijning van het artikel ook langzaamaan begint 
te doen. Is dat, zo vraag ik mij anno 2018 af, echter de gewenste tegen-
macht? Zeker, China kan de Amerikanen mogelijk temperen, maar willen 
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we een dergelijke rol voor een communistische, totalitaire dictatuur? 
Vandaar dan ook dat Van Mierlo liever een sterk Europa ziet als check op 
de macht van de VS, ideologisch én militair.

Europa neemt die handschoen echter niet op en kan volgens Van Mierlo 
die handschoen ook niet oppakken, omdat “de nationale staten in 
Europa niet of nauwelijks in staat – of bereid – zijn om iets van hun 
soevereiniteit af te staan, teneinde er een grotere, gezamenlijke voor 
terug te krijgen”. Daarmee raakt hij aan een thema dat niet weg te denken 
is uit het contemporaine politieke debat. Tegelijkertijd kiest Van Mierlo 
daarbij een gematigd negatieve invalshoek, waarin het zijn verwachting 
is dat de lidstaten van de Europese Unie niet in staat zullen blijken om te 
komen tot een sterkere Unie.

Voordat we dat echter kunnen bepalen, is het relevant om te bespreken 
waarom Van Mierlo vreest dat de lidstaten niet zullen komen tot een 
sterkere samenwerking. Waarom is het halsstarrig vasthouden aan de 
nationale, kleine soevereiniteit zo belangrijk geworden in het nationale 
debat? Waarom, juist nu het evident lijkt dat de grote geopolitieke, eco-
nomische en ideologische slagen een eenheid vereisen, die momenteel 
niet te vinden is binnen de Europese Unie?

De kern van de verklaring die Van Mierlo hiervoor geeft is, hoe kan het 
haast ook anders, gelegen in het functioneren van de democratie. “De 
democratieën in de [lidstaten] disfunctioneren. Daarom is de nationale 
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staat zwak. Daarom komt hij ruimte tekort om Europa sterk te maken.” 
De democratieën in de lidstaten disfunctioneren daarbij omdat zij niet 
meer in staat zijn om te vernieuwen. Er is sprake van een “[totaal] gebrek 
aan bereidheid van de macht om de basis waaruit zij voortkomt vrijwillig 
te vernieuwen”, wat geleid heeft tot “veroudering en versletenheid van 
de democratische systemen”.

De vraag is aan wie dit te wijten is. Het is altijd makkelijk om met de 
beschuldigende vinger naar de politieke klasse te wijzen, soms zelfs te 
makkelijk en enigszins gemakzuchtig. Van Mierlo raakt dit punt dan ook 
slechts impliciet. Dat wil niet zeggen dat een dergelijk j’accuse niet met 
reden kan zijn. Het vereist immers een sterke mate van deugdzaamheid 
om verworven macht weer vrijwillig op te geven. Deugdzaamheid is de 
mens niet altijd beschoren, en daarmee politici ook niet. Laat staan in 
een situatie waarin er niet alleen wordt gevraagd om macht op te geven, 
maar ook om macht over te hevelen naar een geheel andere groep. 
Machtsoverdracht, zo is een wijze les uit de geschiedenis, gebeurt dik-
wijls enkel wanneer de nodige druk wordt uitgeoefend op zij die dienen 
over te dragen.

Naast de politicus kan ook de kiezer zelf aangewezen worden als een 
belemmerende factor. Van Mierlo doet dat ook, zij het bedekt en daarmee 
indirect. Wanneer hij stelt dat de “bereidheid van de macht om de basis 
waaruit zij voortkomt vrijwillig te vernieuwen” ontbreekt, dan is dat een 
verhulde aanklacht jegens de kiezer. Democratie is immers “macht [die] 
bestaat bij de gratie van degenen over wie zij wordt uitgeoefend”. Wie 

dan ook als Van Mierlo de ‘bereidheid van de macht’ om te vernieuwen 
in twijfel trekt, trekt de wijsheid in twijfel van degenen die de grondslag 
zijn voor die macht.

Een reden voor deze twijfel is gelegen in het gegeven dat de maatschap-
pij de laatste decennia een snelle transformatie heeft doorgemaakt. In 
de woorden van Van Mierlo, die overigens sterk aanhaken die bij het 
zeer interessante werk Homo Videns van Giovanni Sartori: “In de jaren 
zestig kwam [een] zeer ingrijpende materiële democratie tot stand, toen 
er ongeveer in alle huiskamers televisietoestellen stonden. Mede door de 
commercialisering is van de televisie een enorme invloed op het functi-
oneren van de democratie uitgegaan, [met] name de neiging om alles van 
waarde in de eerste plaats te beoordelen op de amusementswaarde heeft 
grote invloed gehad op het gedrag van politici en stemmers.”

Politici zijn in dit nieuwe politieke klimaat van entertainment vooral 
bezig met overleven. Hun boodschap versimpelt en verkort, om de kie-
zer-kijker toch nog snel wat hapklaar voer te geven om te laten zien dat 
ze heus waar echt wel best goed werk leveren. Het behoeft geen uitwer-
king wat deze jacht op de leukste quote voor het achtuurjournaal doet 
met het niveau van het politieke discours. In ieder geval is een direct 
gevolg een versimpeling van het debat over de Europese Unie. De Unie 
wordt in een dergelijk discours namelijk een makkelijke boeman, over 
wiens rug de politicus-entertainer makkelijke punten probeert te scoren.

Voor Van Mierlo is een doorbreking van deze situatie slechts mogelijk 
wanneer we komen tot een herijking van de democratie zelf. Volgens 
hem is onze democratie vatbaar voor dit type entertainmentdemocratie, 
omdat wij de kiezer niet daadwerkelijk betrekken bij ons democratisch 
proces. Slechts eens in de (in beginsel) vier jaar betrekken wij de kiezer, 
waarbij op dat ene stemmoment de gehele richting van de nationale po-
litiek voor de komende vier jaar wordt beslecht. De tussenliggende jaren 
wordt de kiezer geacht de politiek (lees: de politici) leuk te vinden, maar 
zich er liever niet te actief mee te bemoeien. Is het dan verwonderlijk dat 
de kiezer begint te spelen met de politiek? Is het dan verwonderlijk dat 
de kiezer zich daadwerkelijk niet meer interesseert voor grote thema’s 
als Europa? “Zelfs als men voor zijn ogen het electoraat ongeremd op 
hol ziet slaan […], dan nog komt men er niet aan toe de voor de hand 
liggende conclusie te trekken dat onze democratie directer moet worden 
gemaakt en de band tussen kiezer en gekozene persoonlijker.”

Volgens Van Mierlo is een sterker Europa slechts mogelijk wanneer we 
er meer bevoegdheden aan toekennen. Dat maakt dat we over onze eigen 
‘kleine’ soevereiniteit heen moeten stappen. Om dat te doen moet sprake 
zijn van een serieus debat over de rol van Europa. Een dergelijk debat 
vereist een betrokken kiezer, hetgeen alleen te realiseren valt als de 
kiezer ook daadwerkelijk betrokken wordt. Pas dan is er sprake van twee 
groepen, kiezer en gekozene, die op serieuze en degelijke wijze elkaar 
kunnen beïnvloeden om te werken aan een sterker Europa. Daarmee 
begint een sterker Europa bij een sterkere democratie. 1
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For decades now, energy has been a strategic  
component of the economic and political relationship 
between the EU and MENA region. For those unfamil-
iar to the abbreviation: it serves to refer to the geo-
graphical area in which the Middle East and North 
Africa are located. The MENA region counts as a large 
energy supplier, encompassing about 57% of the 
world's proven oil reserves and 41% of proven natural 
gas resources. The EU, on the other hand, is largely 
importing its energy needs; statistics of 2016 show 
that the EU had to import more than half – 53.6% 
to be precise – of its gross energy consumption from 
outside its borders. With the world now increasingly 
looking for ways to decrease its carbon footprint in  
an attempt to combat climate change, it seems inevi-
table that the traditional energy trading relationship 
between the EU and the MENA region will have to 
transform. 

Before looking deeper into the specific EU-MENA dynamic when 
energy trade is concerned, it is worthwhile to look at the MENA region’s 
energy consumption itself. Namely – perhaps contrary to common belief 
– is has a relatively low total greenhouse gas emission, when compared 
to other world regions. However, currently it is seeing the third highest 
carbon growth in the world, posing a serious threat the climate. These 
high carbon emissions are mainly coming from oil-producing countries, 
who make up a large part of the region. The MENA region, with their 
abundance of sun and wind, is a region that is well-suited to develop and 
expand sustainable energy production. However, the political economic 
and technological context of energy production in the MENA region var-
ies considerably from country to country. In getting the region on a path 
to sustainable energy, development plans need to be tailored to each 
particular country. 

This is not to say, however, that no common problems can be found. 
Namely, in most MENA countries with large oil and gas resources, energy 
prices know many distortions, and the electricity cost recovery – mean-
ing recovering the costs of an investment – is low. There are many 
reasons for why this occurs, but they usually have to do with structural 
– such as networks, pumps, etcetera – or operational factors. The energy 
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sector in the MENA region could well be characterized as having low 
efficiency, low yields and high energy intensity as their main problems. 
Atop of that the growing environmental pollution is an ever-increasing 
danger. It is also easy to forget that – in order to soothe their populations 
– many countries are still subsidizing fossil fuels.  

In countries that are net importers of fossil fuels, such as EU member 
states, price distortions are generally lower and cost recovery in the  
electricity sector is much healthier. However, these countries still face 
the challenges of dealing with high oil prices and often being forced  
to maintain subsidies, whilst having to finance a growing demand for 
energy in general, and electricity in particular. 

When climate change hits
The MENA region is most likely one of the regions in the world that 
will be hit hardest by climate change. As it is, the region is one of the 
hottest places on the planet and with that, is extremely vulnerable to a 
structural rise in temperature. According to the IPCC regional report on 
climate change, average temperatures in the region would increase by 1 
to 2 ° C by 2030-2050. This means that the region is facing an urgent and 
immediate threat, and needs to reform its energy, agricultural, water and 
environmental policies, in order to be able to survive changing climatic 
conditions and to sustain development. 

The need to reform has been clearly captured in what could be called the 
biggest political landmark of 2015: the coming into being of the Paris 
Agreement in 2015. In this agreement, countries in the MENA region 
have adopted post-2020 plans to reduce their greenhouse gas emissions. 
The MENA Vision 2030 now places renewable energies in the energy mix 
of the future. Recognizing the economic possibilities as well, the plan 
positions renewable energy as one of the pillars of economic diversifica-
tion in the region. Europe also dared to be ambitious, as it put up a target 
for 2030, aiming to reduce its greenhouse gas emissions by at least 40% 
– counting from 1990 levels – through means of increasing the use of 
renewable energy and by improving energy efficiency.

Both the MENA region as the EU’s ambitions are admirable, but both 
must realize that consequences might hurt. For instance, reducing fossil 
fuel consumption in the EU could lead to considerable economic losses 
for oil-exporting countries, especially those that have not yet begun to 
diversify their economies.

Ensuring a win-win situation in the transition to renewable energy
If the EU wishes to maintain a major role in the energy, the historical 
EU-MENA relationship of the twentieth century must be reviewed, most 
certainly now that the energy transition has taken serious shape in coun-
tries such as the UAE, Saudi Arabia and Morocco. Core to these success 
stories, is that they demonstrate that wind and solar photovoltaic tech-
nologies are becoming increasingly competitive with coal and natural 
gas-based electricity generation. 

Nevertheless, to continue and expand these successes of the transfor-
mation of the whole sector, policy reforms are required, though help of 
financial, technical, industrial and commercial tools. There is still much 
to be done in the MENA region to improve the efficiency of energy sup-
ply, energy conservation, renewable energy development and clean-up 
treatment of petroleum wastewater.
To meet long-term climate and other sustainability goals, renewable 
energy developments must accelerate. Thus, appropriate policies and 
market design are of a tremendous importance. Governments should 
introduce measures to tackle policy and regulatory uncertainties, as well 
as financing issues before 2020, to put renewables fully on track to meet 
long-term climate goals. 

Where lies the European responsibility?
The EU may have an important role to play in supporting the imple-
mentation of policies and reforms in the MENA region. It is not hard to 
think of projects that could be launched in Europe as well as in the MENA 
region that would bring innovative solutions to technological issues 
through Research & Development Programs. Think, for instance, of new 
ways to store renewable energy, and ways to capture and store carbon di-
oxide – also called carbon sequestration. Subsequently, it is important to 
involve MENA countries – most specifically countries whose economies 
rely heavily on the export of oil – in the development of new renewable 
energy supply lines. Doing so would provide these countries with the 
possibility of developing a new renewable energy industry, accelerating 
their economic transition. Furthermore, reforms should always aim at 
removing the main obstacles to private sector engagement in the renew-
able energy sectors of MENA countries. This could be done by promoting 
pragmatic solutions to specific legal, regulatory and financial challenges.

In short, many steps have been taken in order to reduce carbon emis-
sions already, but many more have to be taken if the EU and the MENA 
region are to fulfil their obligations under the Paris Agreement. As a 
highly developed region with much technological expertise, the EU has 
a responsibility to assist the MENA region in developing in a sustainable 
direction. This would not only be good for combatting climate change, 
but also prove an essential support for the MENA countries’ fight against 
energy poverty, food insecurity and water scarcity. This would ensure 
their population’s economic conditions are improved and energy con-
flicts are prevented, leading to reduced migration flows. It would also 
provide Europe with economic possibilities, in so far as new markets 
for European businesses will open up, promoting the export of Europe-
an renewable energy technologies and stabilize the future energy trade 
between the MENA region and Europe.

If there is a chance of preventing climate change from making large 
parts of our globe uninhabitable, the next years and decades will be the 
moments to act. The transition of the traditional energy trading relation-
ship between the EU and the MENA region surely will be a defining factor 
in this. 1
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Diana Moukalled is a well-known veteran  
journalist based in Beirut, Lebanon. During her  
extensive career – stretching over almost three  
decades – she has worked in many countries for  
both traditional as online media. Although she  
addresses a broad range of topics in her articles  
and documentaries, covering social issues  
all-over the Middle East has been core to her  
work as a journalist. With her newly-founded  
media platform daraj.com, she tries to lift the  
level of independent Arab journalism in the  
region to a higher level. In these times of increa- 
sing suppression of the free press and violence 
against journalists – Jamal Khashoggi’s vicious  
murder being a tragic example – she speaks  
out idee about her love for journalism, the im- 
portance of a independent press, and Europe’s  
potential to be an ally. 
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 “ Actually not! In the mid-80’s I came back to Lebanon in the 
midst of the war. I wanted to study medicine, but when I was 
not accepted at the American University of Beirut, I applied 
for the Lebanese University Faculty of Journalism, and got in. 
When I started working for a local television channel, with time 
I discovered what journalism really is about.” 

What makes being a journalist so rewarding? “Because it is about telling 
stories that are not being told. In this region, the media usually portrays 
the reality of those in power, or of those who control the media. There 
are so many stories that nobody is telling – so many political and soci-
etal injustices. I try to write stories I believe people need to hear. Stories 
that relate to people’s daily lives, about discrimination and marginaliza-
tion. Journalism is a vital tool here in the Middle East. I have a small role 
to play, but I am not alone. It is something I want and need to do.” 

Touching on the subject of discrimination: is it difficult being a female 
journalist in the Middle East? “In Lebanon, it is not hard to become a 
journalist, as we enjoy a relatively large degree of freedom. However, be-
cause I shot documentaries throughout the Middle East, I also travelled 
to more close-minded countries and areas. That was difficult, but I was 
determined to succeed. I was denied approval from some many territo-
ries, and many people did not give me the respect I deserved. However, 
there are also plusses to being a female journalist. Going to Algeria, 
Yemen or Iran, I was able to connect with women who were denied their 
rights. They trusted me to tell their stories, because I understood their 
position, and knew their culture.” 

You state you try to tell the untold stories that go against the narrative 
of those in power. Did that every cause you trouble? “Well, it is a daily 
challenge for me. My core principle is that I only work on stories I can 
cover 100% independently and objectively. When I cannot be open and 
honest about a story, I stay away from it. When I started as a journalist  
25 years ago, Lebanon was controlled by the Syrian army and Syrian  
politics; surveillance and censorship were rampant. I chose to cover 
social issues, and not politics, because I knew the scope of journalistic 
freedom in that area was small. 
 

After the Arab Spring took place in 2011, the situation changed drastically. 
People have started to speak out. Yes, I know it has also become more cha-
otic, with the backlash from the regimes intensifying every day. However, 
people are discussing more, and talk more openly. As I was still facing an 
editorial ceiling that prevented me from voicing my opinion on many is-
sues and stopped my documentaries from being broadcasted, I decided to 
start my own platform. We are trying to change the system from within.” 

So, whilst people are more comfortable with expressing their political 
opinions, censorship has increased simultaneously? “Yes. The revolution 
brought a short period of increased freedom, which now evaporates 
quickly. In Egypt, the media is completely controlled by the regime. 
It was not like this in the past six or seven years ago, when there were 
relatively private and independent media. In the Gulf, the censorship 
is higher than ever. If you say anything against the state, you can go to 
prison for five to ten years. In Lebanon more than 30 people who have 
merely expressed their opinion on social media are under investigation. 
The regimes now know that if there is a revolution in one Arab country, 
it is likely other countries are also affected. We share the same language, 
we have pan-Arab media and people are in touch via social media. It is 
contagious, so regimes try to control it as much as they can.” 

It seems the free press is perhaps more needed than ever. “Exactly, 
which is why we are frankly trying to push the freedom we have to the 
maximum. We will not make it easy for others to supress our voices, as 
independent journalism is too important. Just look at the case of Jamal 
Khashoggi’s brutal killing. If you examine how it was covered, you see 
how divided we are as Arab media. I mean, this was a Washington Post 
victory, whereas Khashoggi’s death was our story. He was an Arab jour-
nalist writing for Arab media – most of us knew him. The coverage of  
his death was a failure of Arab journalism.”  

What lies behind this failure? “Well, part of the reason is that we have 
three mayor powers in the Middle East: Saudi Arabia, Qatar and Iran. 
These three have their own media giants. They are really influential. 
The regimes have discovered power of the media – both traditional and 
new – during the Arab Spring, and are willing to invest ever-increasing 
amounts of money in ideological media. It is hard to compete with that. 
In the case of Khashoggi, as Daraj.com we tried to speak up. We do not 
have the resources the Washington Post has, but we managed to publish 
analyses and opinion pieces, which was in that sense bold and progres-
sive. Sometimes you have to take a stand. This was brutal killing, almost 
a 100% proven to be orchestrated by the Saudi regime. You cannot escape 
and hide, and say that it did not happen. However, as many were merely 
copying the Qatari or Saudi narrative, it was a challenge to get our story 
out there.” 
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Do you think increased cooperation between Western and Arab media 
would be beneficial for journalism in the Middle East? “Frankly, Daraj 
was created with the support of some European institutions believing in 
democratic values. Unfortunately, the chance of having an independent 
media outlet solely supported by Arab investors is close to zero. Do not 
get me wrong, there are small and honest outlets in the Arab world, and 
journalists who do a very good job, but they do not have big platforms or 
institutions behind them. Arab media need financial support, and need a 
network, until they can stand on their own feet, financially.”  

Do you see the suppression of free and open media as a regional or 
global trend? Could you for instance draw parallels to the rise of anti-lib-
eral voices in Hungary and Poland? “Surely. Take a look at Russia, see 
the media that they have invested in. They are broadcasting in multi-
ple languages across the world with a huge budget. This is working for 
them. They have managed to keep Bashar al Assad in power, a dictator 
who killed half a million of his people, not only because of their military 
presence on the ground. The russians are using their media outlets to 
spread their narrative. The West has retreated in the Middle East, whilst 
the Russians are expanding their presence. Iran has always been strong-
ly present. Progressives have left a space wide open for them. They are 
effective, which can also be seen in Eastern Europe.” 

So part of the solution should be more European involvement in the re-
gion? “Yes, but it is important how you shape that involvement. Look, do 
you remember the fight that took place between Canada and Saudi Ara-
bia over human rights activist Samar Badawi? What was the position of 
many of the EU leaders towards that? It was shameful. Many did nothing 
to support Canada. They issued only very, very shy statements. So, if this 
happens with Canada, which is part the free world, think about how little 
the support for people living in the Arab world is. You know what Trump 
said after Khashoggi was found murdered? That his life is not equal to 
the billions that are being earned through arms deals. People are being 
abandoned, left alone. It would be to the benefit of the region, but also of 
international security generally, to have more European presence – not 
militarily, but by reaching out to people who need support. By being out 
there, loud and clear, simply saying that people who commit crimes are 
criminals, and by stopping the support of brutal regimes.” 1
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De D66’ers die in de avond van 21 november 1998 na hun partijcongres 
in Gouda huiswaarts keerden, hadden een kleine revolutie op hun ge-
weten. Drie decennia eerder was de partij opgericht als een democrati-
sche vernieuwingsbeweging die wars was van ideologie. Maar de leden 
hadden een voorstel aangenomen waardoor D66 zich vanaf dat moment 
‘sociaal-liberaal’ zou noemen. De indieners van het voorstel benadruk-
ten dat het hen louter ging om politieke herkenbaarheid. D66 zou geen 
nieuwe weg inslaan. Maar de keuze bleef niet zonder gevolgen. 

Hans van Mierlo zocht hoofdschuddend de garderobe op (‘wij hebben 
nooit meegedaan aan die flauwekul’). De aanwezige journalisten schre-
ven over de ommekeer van de ‘enige partij zonder beginselprogram-
ma’. 1 RTL Nieuws opende haar avonduitzending met het bericht en 
sprak van een ‘einde van een tijdperk’. De pas aangetreden partijleider 
Thom de Graaf sorteerde behendig voor op de toekomst. Hij omarmde 
de congresuitspraak (‘weinig nieuws onder de zon’) en schreef een 
opiniestuk in NRC Handelsblad waarin hij sociaal-liberalisme defini-
eerde als paars, het midden tussen PVDA en VVD. 2 Tegelijkertijd haastte 
hij zich te zeggen dat ‘de grootste herkenbaarheid’ van D66 nog altijd 
werd ontleend aan de ‘markante wens het politieke systeem te willen 
veranderen’. 3

Hoe het ook zei, het congres van D66 had toenadering gezocht tot een 
politieke stroming met een lange geschiedenis in de Nederlandse poli-
tiek. Waar eerdere interne gesprekken over ideologische benamingen 
– onder meer op initiatief van het hoofdbestuur eind jaren zeventig 
en op het partijcongres in Zwolle in 1983 – op niets uitliepen, koos de 
partij nu definitief voor een politieke familie.

Hoe waren de leden gekomen tot deze kleine aardverschuiving? De 
uitspraak van het congres was niet uit de lucht komen vallen. De motie 
was een voorstel van Opschudding, een club overwegend jonge D66’ers. 
Ze maakten zich zorgen over het gebrek aan profiel van de partij. 
Tijdens bijeenkomsten in zaaltjes discussieerden ze over een nieuwe 
aanpak. Het was tijd voor een nieuwe partijkleur (geel, de kleur van het 
liberalisme), ‘andersdenkenden’ moesten worden uitgenodigd op con-
gressen en partijleden moesten stemmen over politieke kwesties via 
online referenda. 4 Over de ‘ondertitel’ die de partij moest krijgen was 
volop debat. Tijdens een bijeenkomst in de Kargadoor aan de Utrechtse 
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Oudegracht lagen de opties op tafel. Links-liberaal, vrijzinnig-democra-
tisch, liberaal-democratisch, liberaal, enzovoorts. Op stembriefjes no-
teerden de aanwezigen hun top drie. Aan het eind van de middag stond 
de keuze van Opschudding vast. D66 moest zich ‘sociaal-liberaal’ noemen. 
Op het congres van 21 november was de club aanwezig. Ze verzamelden 
stemmen en deelden op geel papier gedrukte pamfletten uit. Een van de 
opschudders had bedenkelijk corvee die dag. Hij liep door de zaal in een 
geel kippenpak.

In de jaren na het besluit maakte de partij weinig haast met het uitwer-
ken van haar nieuw verworven politieke gedachtegoed. Betrokkenen 
bij Opschudding publiceerden in 1999 een ‘voorzet’ in de aanloop naar 
een nieuw beginselprogramma. 5 Ook diende idee, het tijdschrift van het 
wetenschappelijk bureau van D66, als podium voor dit debat. 6 Maar het 
uiteindelijke beginselprogramma stelde teleur. Het besloeg slechts één 
A4 en bood weinig verrassende inzichten. 

In 2006 veranderde dit. De Permanente Programma Commissie van D66 
en het tot ‘Kenniscentrum’ omgedoopte wetenschappelijk bureau stel-
den vijf sociaal-liberale ‘richtingwijzers’ op. ‘Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen’, ‘Beloon prestatie en deel de welvaart’, ‘Denk en handel 
internationaal’, ‘Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving’ 
en ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’. In de jaren daarna 
werden bijbehorende essays geschreven. Deze moesten de basis vormen 
van het nieuwe gedachtegoed van D66. Voor het eerst formuleerde de 
partij uitgebreid wat sociaal-liberale politiek voor haar betekende. De 
teksten geven inmiddels al een generatie lang richting aan het politiek 
handelen van politici op lokaal, landelijk en internationaal niveau. 

Zoeken naar sociaal-liberaal denken
De richtingwijzers zijn waardevol als eigentijdse invulling van sociaal-li-
berale politiek, maar feit blijft dat er vanuit de partij weinig studie is 
verricht naar sociaal-liberalisme als politieke stroming. En dat is zonde. 
Het liberalisme in Nederland is een veelkleurige traditie die inspiratie 
biedt bij het aangaan van actuele politieke vraagstukken. Opeenvolgende 
generaties liberalen vonden het liberalisme namelijk telkens opnieuw 
uit. Van Johan Rudolph Thorbecke (1798–1872) die de macht van koning, 
aristocratie en kerk inkaderde met de grondwet, via Samuel van Houten 
(1837–1930) die de overheid een rol gaf in het sociaal domein met zijn 
kinderwet, tot Hendrik Goeman Borgesius (1847–1917) die in het kabi-
net der sociale rechtvaardigheid de leerplichtwet, woningwet en onge-
vallenwet tot stand bracht. 7 Daarbij werd het liberalisme voortdurend 
beïnvloedt door andere politieke stromingen. Denk aan de sociaalde-

mocratie, maar ook aan het democratisch radicalisme, dat verregaande 
democratische hervormingen wilde, zoals het afschaffen van de Eerste 
Kamer en het invoeren van een referendum. 8  

Met dit essay wil ik het sociaal-liberale denken traceren binnen deze 
brede stroming van het liberalisme in Nederland van het midden van de 
negentiende eeuw tot het heden. De werkwijze ontleen ik aan het boek 
Liberalism. The life of an idea van Edmund Fawcett. De auteur stond voor 
de taak het liberalisme te beschrijven over een lange periode. Fawcett 
besloot niet te zoeken naar een sluitende definitie, maar schetste een 
basale outlook die liberalen de afgelopen anderhalve eeuw deelden. Hij 
componeerde het liberalisme uit vier elementen: Liberalen erkennen 
de onvermijdelijkheid van ethisch en materieel conflict in een samen-
leving. Ze wantrouwen macht. Ze hebben vertrouwen in de menselijke 
vooruitgang. En ze respecteren menselijke verscheidenheid. 9  

Deze elementen hebben ook binnen het sociaal-liberale denken een 
plaats. In aanvulling op deze vier liberale uitgangspunten vul ik het 
begrip sociaal-liberalisme verder in. Dit doe ik door het te positioneren 
op de aspecten 1. vrijheid, 2. mensbeeld, 3. gelijkheid, en 4. politieke par-
ticipatie. Dit leidt tot de volgende vier ‘zoeklampen’ waarmee ik op zoek 
ga naar het sociaal-liberale denken van verschillende generaties politici: 
1. Een positief vrijheidsbegrip, vanuit de overtuiging dat vrijheid actie 
vereist. 2. Een mensbeeld waarin ontwikkeling de sleutel is tot persoon-
lijke en maatschappelijke vooruitgang. 3. Een opvatting van gelijkheid 
die uitgaat van de noodzaak het individu te emanciperen in plaats van de 
groep. 4. Een ideaal van politieke participatie gebaseerd op democratise-
ring van de samenleving. 

In de eerste vier paragrafen wordt telkens een van deze politieke prin-
cipes beschreven aan de hand van episodes in de Nederlandse politieke 
geschiedenis. Samen bieden ze een schets van honderdvijftig jaar soci-
aal-liberaal denken. Het is een zoektocht naar continuïteit in anderhalve 
eeuw politiek debat, in het volle besef dat er ook veel discontinuïteit is 
te vinden. Na deze exercitie volgen in §5 enkele opmerkingen over de 
zelfstandige positie van het sociaal-liberalisme als politieke stroming. 
Tot slot wordt in §6 een begin gemaakt met een agenda voor sociaal-libe-
ralen in de toekomst. 
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De overtuiging  
dat vrijheid actie vereist 

Het kan goed worden beargumenteerd dat de basis van het sociaal-libe-
rale denken het besef is dat individuele vrijheid niet zomaar uit de lucht 
komt vallen. Klassiek-liberalen benadrukken een zogenaamd ‘negatief’ 
vrijheidsbegrip. Dit gaat uit van de gedachte dat vrijheid de afwezigheid 
is van dwang. Wie met rust wordt gelaten, is volmaakt vrij. Daarin past 
het streven naar een overheid die zich slechts richt op de randvoorwaar-
den van het menselijk bestaan, zoals veiligheid. Binnen het sociaal-li- 
beralisme is vrijheid een rijker concept. Wie de kans niet krijgt zich  
te ontwikkelen, kan geen volwaardig leven leiden. Hij is niet echt ‘vrij’  
om eigen keuzes te maken. Bij dat vrijheidsbegrip past een overheid die  
een actieve rol speelt in de samenleving. Altijd met het uitgangspunt  
de vrijheid van individuen te respecteren, maar wel door voorwaarden 
te scheppen om die vrijheid mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het 
bieden van onderwijs, toegankelijke gezondheidszorg en door mensen  
te beschermen tegen ongelijke machtsverhoudingen. 

Dit positief vrijheidsbegrip is niet zonder dilemma’s. Wie voor mensen 
gaat bepalen wat zij nodig hebben om ‘werkelijk’ vrij te zijn, kan uitko-
men bij het standpunt dat dwang gerechtvaardigd is om dit te bereiken. 
De Russisch-Britse ideeënhistoricus Isaiah Berlin (1909–1997) verkende 
dit dilemma in het beroemde essay Two Concepts of Liberty. Dictaturen 
hebben in de geschiedenis meer dan eens geweld en oppressie gebruikt 
omdat mensen volgens de machthebbers niet beseften wat hun ware 
doel was in het leven. Positieve vrijheid kan zo ontaarden in een de-
spotisme van dictators of deskundigen, die wel weten wat goed is voor 
mensen. 10 Zelfbeheersing is, kortom, op zijn plek. 

De notie dat mensen niet ‘vanzelf’ in vrijheid leven, is al terug te vinden 
bij de liberale staatsman Thorbecke. Op 6 mei 1844 hield hij als pas aan-
getreden Tweede Kamerlid een toespraak op het Koninklijk Instituut in 
Amsterdam. Het thema was ‘het hedendaags staatsburgerschap’. In zijn 
verhaal leek Thorbecke te zijn bevangen door een opvallend progressieve 
ingeving. In de samenleving signaleerde Thorbecke een groeiende kloof 
van ‘toenemenden rijkdom aan den eenen, armoede aan den anderen 
kant’. Dit was een probleem voor liberalen. Zij vonden dat staatsbur-
gerschap (waaronder kiesrecht) was verbonden aan voorwaarden als 
inkomen of intellectuele vaardigheden. Je kon mensen wel voorhouden 
dat het staatsburgerschap binnen handbereik was, maar die belofte was 
niets waard als bleek dat een groeiende groep Nederlanders nooit in 

aanmerking zou komen. In de woorden van Thorbecke: ‘Wat is die wet- 
geving, tenzij ironie?’ 11 

Thorbecke zelf besteedde in zijn praktische politiek weinig aandacht 
aan deze gedachte. Maar volgende generaties van liberalen des te meer. 
Zij verkenden opnieuw de rol van de overheid, omdat zij werden geprik-
keld door de slechte leefomstandigheden van lagere klassen: de ‘sociale 
kwestie’. Symbolisch is de toespraak die de Haagse jurist Jan Kappeyne 
van de Coppello hield op 24 november 1874 in de Tweede Kamer. Na de 
Grondwet van Thorbecke was het tijd dat de liberalen de bakens verzet-
ten. De overheid moest zich ontfermen over ‘kennis, zedelijkheid en 
rijkdom’, vond Kappeyne. 12 Maar altijd vanuit het doel mensen vooruit 
te helpen, zodat ze werkelijk in vrijheid konden leven. Een decennium 
later, in 1886, schreef de latere eerste minister Pieter Cort van der Linden 
in Richting en beleid der liberale partij dat ‘al te dikwijls’ werd vergeten dat 
het liberalisme ‘niet alleen is negatief, afwering van ongegronde over-
heersching, maar ook positief, bevordering van individueele vrijheid.’ 13 

Met de oprichting van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) in 1901 
verzamelden progressieve liberalen, radicalen en andere vooruitstreven-
de politici zich onder één dak. Hiermee kreeg ook het idee van positieve 
vrijheid een vaste plek in het Nederlands partijlandschap. In het begin-
selprogramma stond dat maatschappelijke vooruitgang niet was gediend 
bij verscherping van de klassenstrijd. De partij zag niets in de wens van 
de socialisten om het persoonlijk eigendomsrecht op productiemiddelen 
te laten vervallen. Maar evenmin vonden de vrijzinnig-democraten dat de 
overheid ‘slechts noodgedwongen, schoorvoetend’ zou mogen ingrijpen 
in de economie. 14 Krachtige sociale wetgeving moest maatschappelijke 
oorzaken wegnemen ‘welke tusschen de leden van het volk ongelijkheid 
scheppen of versterken ten aanzien van hun ontwikkelingsvoorwaarden.’ 
Wie wilde dat mensen écht vrij waren, moest daar iets voor doen.
 
Na de Tweede Wereldoorlog raakte het positieve vrijheidsbegrip in we-
zen dakloos. De VDB ging op in de Partij van de Arbeid (PVDA). De meest 
liberale schare leden koos voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democra-
tie (VVD). Met de oprichting van D’66, toen nog met apostrof, ontstond 
opnieuw een partij die uitging van een positief vrijheidsbegrip. Toch viel 
dit niet direct op. Na een slimme campagne kwam D66 te boek te staan 
als partij van democratische vernieuwing. En dat terwijl het initiatiefco-
mité een lijst met 37 voorstellen had opgesteld die meer thema’s besloe-
gen dan democratie. 15 Het gros ademt de gedachte dat vrijheid van het 
individu vraagt om overheidsingrijpen. Zo pleitte de partij voor gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen, het beter verankeren van de vrijheid 
van meningsuiting en demonstratie in de wet en het verspreiden van 
‘kennis en middelen’ die rationele gezinsplanning mogelijk maken. 16  
Daarbij kan natuurlijk worden beargumenteerd dat ook het principe van 
democratisering de vrijheid van mensen doet toenemen.

Een treffende omschrijving van dit vrijheidsbegrip is te lezen in het pam-
flet Grondslagen van vrijheidsgezind politiek handelen uit 1978. Het stuk is 
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uitgebracht door het partijbestuur van D66 en naar verluid geschreven 
door rechtsfilosoof en toenmalig partijvoorzitter Jan Glastra van Loon. 
‘Voor D’66 bestaat vrijheid niet uit afgeperkte terreinen waarop indivi-
duen hun gang kunnen gaan, maar uit ontplooiingsmogelijkheden die 
mensen voor elkaar scheppen door de manier waarop zij met elkaar 
omgaan. Die vrijheid bestaat slechts voor zover wij haar telkens opnieuw 
laten ontstaan.’ 17 

Deze omschrijving vormt een scherp contrast met het vrijheidsbegrip 
dat de VVD centraal stelde in de naoorlogse periode. Na de oorlog had een 
aantal VDB’ers zich aangemeld bij de VVD, maar de partij liet zich meer 
en meer voorstaan op hun klassiek-liberale en conservatieve instelling. 
Niet voor niets waren veel D66’ers van het eerste uur VVD’ers die zich 
niet meer herkenden in hun partij, zoals Hans Gruijters en Erwin Nypels. 
Pogingen van partijleiders als Joris Voorhoeve en Hans Dijkstal om de 
VVD om te buigen naar een meer sociaal-liberale partij liepen stuk op het 
conservatieve liberalisme van de meerderheid van de leden. 18 Tweede 
Kamerlid voor D66 Elida Tuinstra schreef in 1979 in het artikel Libera-
lisme in Nederland dat de VVD een ‘statisch vrijheidsbegrip’ hanteerde. 
De partij deed niets voor de ‘vrije ontplooiing’ van mensen, toen zij zich 
geconfronteerd zagen met maatschappelijke uitdagingen, zoals de onaf-
hankelijkheid van Indonesië, het milieu, de revolutie van de jaren zestig, 
emancipatie of werkloosheid. ‘De vrije ontplooiing is dan wel weggelegd 
voor de Nederlander maar niet voor de Indonesiër. Wel voor de onderne-
mer, maar geen vrijheid voor de burger om frisse lucht in te ademen. Wel 
ontplooiing voor de nationale economische groei, maar afhankelijkheid 
in de ontwikkelingslanden, en wel vrijheid voor de producent zonder vrij-
heid voor de consument om te vertellen of hij dat product wel wenst.’ 19 

In de recente geschiedenis is het positief vrijheidsbegrip ook herken-
baar in het politiek gedachtegoed van D66. In 2007, een half jaar na zijn 
aantreden als politiek leider, sprak Alexander Pechtold het ledencongres 
toe in Rotterdam. Hij omschreef het liberalisme van D66 in zijn zuivere 
vorm als ‘sociaal’ en ‘vrijzinnig’. Het was gericht op het individu als ‘zelf-
standig, zelfbewust en zelfverantwoordelijk’. Als een liberalisme dat de 
ontwikkeling van het individu wilde voortzetten, door hem of haar bij te 
staan in het zoeken naar vrijheid en zelfredzaamheid: ‘Wij stellen ieder-
een in staat erbij te horen. Zijn plek te hebben. Wij gunnen het iedereen 
medeverantwoordelijkheid te dragen, deel te zijn van de gemeenschap. 
Wij kunnen er niet tegen als mensen apart staan. Buiten hun schuld hun 
hand moeten ophouden.’ 20  

Opvallend is dat de belangrijkste argumenten die sociaal-liberalen 
en klassiek-liberalen in het debat over positieve en negatieve vrijheid 
wisselen tijdloos van aard zijn. Zelfs de discussies in de handelingen van 
de Tweede Kamer uit de jaren 1870 doen modern aan. Wanneer is een 
mens echt vrij en hoever reikt de verantwoordelijkheid van de staat? Het 
positieve vrijheidsbegrip in het sociaal-liberale denken doet recht aan 
de weerbarstigheid van de realiteit: mensen vrij laten is vaak niet genoeg 
om mensen ook daadwerkelijk vrij te laten zijn.

Ontwikkeling  
als sleutel tot vooruitgang 

Een van de uitgangspunten van het liberalisme is de erkenning dat de 
samenleving niet statisch is. Liberalen zien in dat verandering niet valt 
te stoppen. De geschiedenis kent geen wetmatigheid, zoals door Marx en 
Hegel geïnspireerde socialisten denken, en is niet af te remmen, zoals 
conservatieven beogen. Liberalen, met name sociaal-liberalen, omarmen 
deze voortdurende verandering en zoeken naar manieren om haar in 
goede banen te leiden. Van oudsher kanaliseren liberalen dus veranderin-
gen in plaats van ze simpelweg tegen te werken. Zorgen dat het individu 
mee kan komen door zich te ontwikkelen is daarom belangrijk. Het is een 
manier om mensen zelfredzaam te maken, ook in tijden van verandering.

In het sociaal-liberale denken helpt onderwijs mensen zich te ontwikke-
len tot vrije individuen, tot betere versies van zichzelf. Dat is een nastre-
venswaardig doel op zich. Het gaat lijnrecht in tegen de conservatieve 
visie op de mens, die haar ziet als wezen dat geneigd is tot het kwade. 
Maar even zo belangrijk is het dat mensen die zichzelf ontwikkelen een 
bijdrage leveren aan de samenleving. De Britse filosoof John Stuart Mill 
(1806–1873) schreef in zijn klassiek geworden werk On Liberty dat de 
samenleving ruimte moet geven aan de verschillende karakters die vrije 
ontwikkeling oplevert. De mens is geen machine, gebouwd op basis van 
een blauwdruk, maar een boom die voortdurend groeit in verschillende 
richtingen. 21 Een samenleving die hieraan ruimte geeft, profiteert uit-
eindelijk van de diversiteit in opvattingen en levensstijlen. Vanuit deze 
argumentatie moeten de pleidooien van sociaal-liberalen voor onderwijs 
worden gezien.

Het idee dat mensen die zich ontwikkelen zichzelf en de samenleving een 
dienst bewijzen, won aan populariteit in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. De jonge jurist Arnold Kerdijk (1846–1905) schreef in 1870 
dat het belang van onderwijs nog nooit zo groot was geweest. Gelijkheid 
voor de wet (‘de gouden vrucht van de revolutie’) kwam pas tot leven, als 
‘algemeen verspreid volksonderwijs’ dit mogelijk maakte. Door de voor-
uitgang van de industrie werden vaardigheden belangrijker dan fysieke 
kracht. En door de ‘zegepraal van de vrije handel’ hing de rijkdom van een 
volk dus af van zijn bekwaamheid. 22 Daarbij was er in een tijd van demo-
cratisering een direct verband tussen onderwijs, burgerschap en goed 
bestuur. Tijdens een debat over de rijksbegroting in de Tweede Kamer in 
1874 zei Kappeyne van de Coppello het Kerdijk na. ‘De staat moet zorgen 
dat voor iedere burger onderwijs verkrijgbaar zij in de openbare school, 
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hetwelk dien burger later in staat zal stellen de taak te vervullen, waartoe 
hij op rijper leeftijd in de maatschappij geroepen zal worden.’ 23  

Omdat het belang van onderwijs toenam, groeide ook de wens om het 
schoolverzuim terug te dringen. Op korte termijn was het voor ouders 
verleidelijker hun kinderen te laten werken dan ze naar school te sturen, 
met alle negatieve gevolgen van dien. Om die reden nam het Kamerlid 
Van Houten in zijn initiatiefwet tegen Kinderarbeid ook een leerplicht op, 
die in de wetsbehandeling sneuvelde. Vijfentwintig jaar zou de leerplicht 
een veelbesproken thema blijven, tot minister van Binnenlandse Zaken 
Goeman Borgesius er in 1900 in slaagde een wet op de leerplicht aange-
nomen te krijgen. Voor de behandeling van het wetsvoorstel zei hij dat hij 
rekende op een flinke strijd. Maar de regering zou ‘in het belang van het 
land en van de volksontwikkeling’ die strijd niet uit de weg gaan. 24  

Ook in later tijden heerste onder vooruitstrevende liberalen het geloof 
dat ontwikkeling door onderwijs de sleutel was tot menselijke en maat-
schappelijke vooruitgang. In een tijd waarin linkse sociaaldemocraten 
kozen voor ‘gelijke uitkomsten’ en de rechtse liberalen een terughouden-
de overheid wilden, kozen de politici van de VDB voor gelijke mogelijk-
heden voor mensen om zich te kunnen ontplooien. 25 Gelijke kansen 
stonden centraal. Niet voor niets stond in het ‘werkprogram’ van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond uit 1920 te lezen dat de leden de ontwik-
keling van de Nederlandse bevolking zowel intrinsiek als instrumenteel 
van groot belang vonden. Onderwijs was belangrijk voor het ‘geestelijk 
leven van het volk’, maar ook voor de participatie in de samenleving. 
Daarom verdiende het aandacht en steun van de overheid. 26  

Juist de politici die in voortdurende ontwikkeling het middel zagen 
tot vooruitgang, liepen voorop bij onderwijshervormingen. De vrijzin-
nig-democraat Gerrit Bolkestein, een leven lang actief in het onderwijs, 
trad na zijn pensionering aan als minister van Onderwijs in het tweede 
kabinet De Geer. Op 26 november 1939 hield hij een lezing op het leden-
congres van de VDB over onderwijsvernieuwing. Om te kunnen bieden 
wat de maatschappij van leerlingen vroeg, moest een ‘forsche stoot’ van 
hervorming worden gegeven. Leerlingen moest zelfstandiger worden 
en het onderwijs moest zo ver mogelijk worden geïndividualiseerd om 
beter aan te sluiten bij de kwaliteiten van leerlingen. Daarbij moesten 
lichamelijke opvoeding en karaktervorming vast onderdeel worden van 
het curriculum. Deze zaken waren volgens Bolkestein te belangrijk om 
over te laten aan het particulier initiatief van de ouders. 27 De snel ver-
anderende tijd vroeg om een ander soort onderwijs en het was zaak dat 
onderwijzers hiermee aan de slag gingen. 28

De naoorlogse periode zag de samenleving ingrijpend veranderen. Ze 
werd egalitair en dynamisch, vanuit de gedachte dat iedereen de moge-
lijkheid moest krijgen om de sociale ladder te beklimmen. Sleutel tot 
deze sociale mobiliteit was het onderwijs. Drempels tot (door-) leren, 
ook financiële, moesten beslecht worden. Het bracht D’66 ertoe in haar 
eerste verkiezingsprogramma te schrijven dat ‘het ontbreken van geld’ 
niemand zou mogen hinderen om ‘het onderwijs te ontvangen dat hij 
nodig heeft’. Onderwijs had volgens de partij tot doel de ‘totale persoons-
ontplooiing’ te bevorderen, waaronder ‘het logische en sociale denken, 
het verantwoordelijkheidsgevoel, de levensbeschouwelijke vorming en 
het expressievermogen’. 29  

Deze standpunten werden voorzien van een intellectueel fundament met 
het pamflet De filosofie van D’66 door de Utrechtse wethouder (en latere 
staatssecretaris en minister) Henk Zeevalking. ‘Wie de mens van mor-
gen meer vrijheid en gelijkheid wil geven en een betere verdeling van de 
democratische waarden over allen wil bewerkstelligen,’ schreef Zeeval-
king, ‘dient bij het onderwijs te beginnen.’ Hij bepleitte een verhoging 
van leerplicht naar achttien jaar en was bereid ‘miljoenen guldens’ meer 
te betalen voor onderwijs. ‘Men verdedigt onze beschaving, in zoverre 
daarvan sprake is, beter met een zo perfect mogelijk onderwijsstelsel dan 
met straaljagers en kanonnen al zal men nooit geheel buiten bepaalde 
destructieve afweermiddelen kunnen.’ 30 

Ook tegenwoordig is de gedachte dat ontwikkeling en ontplooiing voor-
waarden zijn voor maatschappelijke en persoonlijke vooruitgang nog 
terug te vinden in het gedachtegoed van het sociaal-liberalisme. Bij de 
totstandkoming van de Richtingwijzers koos de Permanente Programma-
commissie van D66 ervoor het eerste essay Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen te beginnen met de vaststelling dat mensen niet als kundige, 
zelfstandige en intelligente wezens worden geboren, maar dat deze ei-
genschappen zich moeten ontwikkelen. ‘Wij zijn geen mens, wij worden 
(gaandeweg) mens.’ Dit vraagt om een sociale omgeving en een rol van 
de overheid, bijvoorbeeld door onderwijs te faciliteren. 31 In politieke zin 
was de agenda van D66 het afgelopen decennium gebouwd op onderwijs 
als middel tot individuele ontplooiing en maatschappelijke vooruitgang: 
‘Onderwijs als motor van groei en kansengelijkheid’ kopte het betreffen-
de hoofdstuk in het verkiezingsprogramma in 2017.

Het is opvallend hoe herkenbaar de argumenten nog zijn van Kerdijk, 
Kappeyne en allen die na hen kwamen. Elk in hun eigen tijd werden zij 
geconfronteerd met een wereld die in hoog tempo veranderde. Revolu-
ties – of ze nu industrieel, politiek of cultureel van aard waren – waren 
onderdeel van hun realiteit. Hun eerste reflex was het wapenen van bur-
gers tegen de realiteit van verandering. Door hen zich te laten ontplooien 
en door hen vaardigheden te laten ontwikkelen die goed waren voor 
henzelf en voor de samenleving als geheel.
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Emancipatie  
van het individu

Waar sociaaldemocraten groepen willen verheffen en conservatieven 
de bestaande maatschappelijke orde willen beschermen, staat binnen 
het sociaal-liberale denken de emancipatie van het individu centraal. 
Dit leidt tot het willen beëindigen van ongerechtvaardigde beperkingen 
die staat en maatschappij opleggen aan mensen. Daarmee is emancipa-
tie in essentie een streven naar kansengelijkheid. Liberalen vinden het 
onrechtvaardig dat de kansen van individuen ongelijk zijn verdeeld op 
basis van willekeurige categorisering van mensen, bijvoorbeeld op basis 
van hun afkomst of geslacht of omdat zij tot een toevallige maatschappe-
lijke minderheid behoren. De basis voor dit uitgangspunt is het streven 
naar lichamelijke en geestelijke zelfbeschikking. 

Als we zien dat de geschiedenis is gevuld met onderdrukking van groe-
pen mensen, waarom is het sociaal-liberale denken dan gericht op het 
individu? In een pluriforme samenleving behoren mensen de ene keer 
tot een meerderheid en dan weer eens tot een minderheid. Vrijheid en 
rechtvaardigheid voor het individu zullen daarom leiden tot vrijheid en 
rechtvaardigheid voor de groep. Een mens heeft immers meerdere iden-
titeiten, die afhankelijk van de situatie al dan geen rol spelen. 32 Daarom 
legt het sociaal-liberale denken de nadruk op ‘algemene voorwaarden’ 
waarbinnen individuen in vrijheid kansen kunnen grijpen. Maatregelen 
die alleen van toepassing zijn op leden van een bepaalde groep, zoals 
verplichtende quota, passen niet bij het sociaal-liberalisme. 33 Of, zoals 
VDB-voorman Marchant zijn visie samenvatte in een Kamerdebat in 1919 
met sociaaldemocraat Troelstra: ‘de toegankelijkheid door eigen inspan-
ning van elke plaats in de maatschappij, voor ieder.’ 34 

In de geschiedenis van het sociaal-liberale denken vertaalde het streven 
naar de emancipatie van het individu zich vaak in het streven naar gelij-
ke kansen voor iedereen. Hierin zien we ook invloeden uit het radicalis-
me. Zo schreef de journalist en politicus Pieter Tak in 1888 dat de radicaal 
zich probeerde vrij te maken van vooroordeel: ‘Hij zoekt, onder elk ver-
schil van uiterlijke omstandigheden en innerlijke overtuiging, den men-
sch; komt hij langs dezen weg tot de conclusie, dat andere menschen 
hetzelfde wezen hebben als hij, dan leert de eerstvolgende logische 
gevolgtrekking hem dat tusschen hem en anderen volkomen gelijkheid 
van recht bestaat.’ 35 Het emancipatiestreven binnen het sociaal-liberale 
denken was dan ook sterk gericht op het streven naar rechtsgelijkheid en 
het wegnemen van belemmeringen voor individuen om te participeren. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw was de positie van de vrouw 
hiervan het meest in het oog springende voorbeeld. Volgens het bur-
gerlijk wetboek van 1838 waren vrouwen ‘handelingsonbekwaam’. De 
man was het hoofd van ‘echtvereniging’ en het aangaan van juridische 
overeenkomsten was niet voor vrouwen weggelegd. De situatie in Neder-
land was vergelijkbaar met andere landen in Europa. In Groot-Brittan-
nië bracht het filosoof John Stuart Mill ertoe het pamflet The subjection 
of women te schrijven. Een fel pleidooi voor gelijke rechten voor man 
en vrouw, geïnspireerd door zijn vriendschap en latere huwelijk met 
de feministe Harriet Taylor. Ook in Nederland begonnen pamfletten te 
verschijnen, waaronder die van Geesje Feddes (Gelijk recht voor allen!), de 
Groningse liberale hoogleraar Bernard Tellegen (De toekomst der vrouw) 
en van de vooruitstrevende liberaal Samuel van Houten (Over de maat-
schappelijke en wettelijke stelling der vrouw).

Aletta Jacobs, de arts die als eerste vrouw afstudeerde aan een Neder-
landse universiteit, beschreef de ideologische basis van dit streven in 
het artikel Het doel der vrouwenbeweging in tijdschrift De Gids: ‘Even als 
aan iedere groote en grootsche beweging van volkeren of van individuen 
de zucht tot vrijheid en onafhankelijkheid ten grondslag ligt, zoo beoogt 
ook onze beweging niets anders dan vrijheid en onafhankelijkheid voor 
de vrouw.’ 36 Nadat de voorman van de vrijzinnig-democraten Henri Mar-
chant er in 1919 in slaagde een wetsvoorstel aangenomen te krijgen dat 
vrouwen het stemrecht gaf, kandideerde Jacobs zich namens de VDB voor 
de Tweede Kamer. Een Kamerzetel liep ze net mis. 

De emancipatie van de vrouw was slechts één verschijningsvorm van 
het streven naar de emancipatie van het individu in het sociaal-liberale 
denken. In het interbellum werden debatten gewijd aan de vrijheid van 
ongelovigen om hun leven in te vullen zonder druk van de kerkelijke 
macht. Tekenend was de oppositie van de seculiere vrijzinnig-democra-
ten tegen de invoering van het verbod op smalende godslastering in 1932. 
De minister van Justitie Jan Donner en VDB’er Marchant botsten, waarbij 
Marchant stelde dat de overheid zich niet bezig diende te houden met 
‘het onzienlijke’, maar met het ‘menselijke’. 37 De wet van Donner haalde 
het zonder steun van de vrijzinnig-democraten, maar werd 82 jaar later 
alsnog afgeschaft door een initiatiefwet van D66 en SP. 

Ook de oprichting van D’66 is te zien als een gevolg van een streven naar 
individuele emancipatie dat past bij het sociaal-liberale denken. Het 
initiatiefcomité – en later de partij – ging de boer op met een algemene 
boodschap aan iedere Nederlander. Vanuit de gedachte dat wat goed 
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was voor het algemeen belang, goed was voor iedereen. Het specifiek 
aanspreken van groepen was gebruikelijk in het verzuilde naoorlogse 
Nederland, vonden zij in strijd met het beginsel van het individu.

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw verbrede deze 
emancipatieagenda zich opnieuw. D66-politica Anneke Goudsmit pleitte 
voor het wettelijk regelen van abortus en Elida Tuinstra (eveneens 
D66) wilde euthanasie wettelijk mogelijk maken. Het streven naar de 
emancipatie van het individu is geen echo uit het verleden. Ook in de 
tegenwoordige tijd maakt de wens mensen te bevrijden van het groeps-
denken onderdeel uit van het sociaal-liberalisme. In dit licht kunnen 
de voorstellen worden gezien van D66 op het gebied van gelijke rechten 
voor LHBTi’ers of het streven naar ‘leefvormneutraal beleid’, waarbij het 
uitgangspunt is dat de gezinssamenstelling niet van invloed is op de 
relatie die iemand heeft met de overheid.

In het sociaal-liberale denken is de samenleving een ruimte waarin vrije 
mensen rechten en mogelijkheden hebben om zelf te kiezen wat voor 
hen het goede leven is. De geschiedenis laat zien dat dit vaak actie vereist 
vanuit de overheid. Bijvoorbeeld door oneerlijke of onrechtvaardige re-
gels uit de weg te ruimen, door discriminatie te bestrijden, of juist door 
rechten vast te leggen in de wet. Het vergt bovendien een overheid die 
altijd bereid is maatschappelijke verandering onder ogen te zien. 

Democratisering  
van de samenleving

In het sociaal-liberale denken is politieke participatie een voorwaarde 
voor individuele vrijheid en zelfbeschikking. Dit gaat gepaard met de 
overtuiging dat op handen zijnde ‘revoluties’ beter kunnen worden ge-
kanaliseerd dan geblokkeerd. Zo sprak Kamerlid Van Houten in 1871, kort 
na het uitbreken van de revolutionaire en bloedige Commune van Parijs, 
over de noodzaak van liberalen om ‘het nieuwe’ en ‘het oude’ te verbin-
den, door uitbreiding van het kiesrecht en meer sociale wetgeving. Zo 
hoefden de gewelddadige taferelen van de Commune niet ook in Neder-
land plaats te vinden. Vijftig jaar later zei VDB-voorman Marchant dat hij 
revolutie niet noodzakelijk achtte voor maatschappelijke verandering  
en deze juist wilde voorkomen ‘door een wijze methode van regeeren’. 38  
Op zijn beurt sprak D66-oprichter Van Mierlo vijftig jaar na Marchant 
over de noodzaak van een revolutie zonder geweld: ‘We moeten een revo-
lutie maken voordat die uitbreekt, een stille revolutie, die kanalen graaft 
van de burgers en hun frustraties naar de centra van de macht, en dat 
met vreedzame middelen.’ 39 Het antwoord op maatschappelijke onvrede 
is binnen het sociaal-liberale denken dan ook méér democratie in plaats 
van minder.

Toch is de bereidheid om geluiden uit de samenleving door te vertalen 
naar de politiek niet hetzelfde als een blinde gehoorzaamheid aan ‘de 
volkswil’. D66’ers J. Wessel, D. Bark en H. Jongedijk schreven in 1970 het 
pamflet De programpartij D’66 en de beginselpartijen, waarin ze het blind 
verafgoden van meerderheidsmeningen omschreven als ‘democratisme’. 
Het parlement zou niet altijd het sentiment onder de bevolking voorop 
moeten stellen. 40 Het mandaat van de gekozen volksvertegenwoordiger 
hoort voorop te staan, de politicus is geen ‘levend stemkastje’. Juist van-
uit democratische beginselen hebben de representatieve elementen in 
ons politiek stelsel waarde. Een gekozen volksvertegenwoordiger kan bij 
de volgende verkiezingen ter verantwoording worden geroepen. Hij of zij 
kan politieke kwesties in samenhang bezien en kan via overleg met zijn 
collega’s tot compromissen of andere standpunten komen. 

De wens om de samenleving te democratiseren kreeg in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw vorm in de strijd over het kiesrecht. 
Radicale liberalen pleitten voor forse uitbreiding van het aantal stem-
gerechtigden. Zo bekritiseerde het Amsterdamse radicale dagblad Het 
Noorden de inmiddels op leeftijd zijnde Thorbecke, omdat hij kiesrecht-
uitbreiding naliet en het parlement ‘commandeerde als een leger’. Het 
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blad wilde dat het parlement een afspiegeling vormde van ‘de wil van de 
natie’. 41 Kappeyne sprak in zijn al genoemde rede uit 1874 over het irra-
tionele kiesrecht dat te veel mensen buitensloot. Het kwam hem meteen 
op een reprimande te staan van de liberaal Isaac Lely. Deze was bang 
dat het parlement zou verworden tot een slaafs en volgzaam orgaan dat 
achter de wens van de kiezer aanliep. 42 

Het is niet verwonderlijk dat een van de heftigste botsingen tussen con-
servatieve en progressieve liberalen ging over democratie. Toen in 1891 
het liberale kabinet Van Tienhoven werd geformeerd wilde de progres-
sieve Johan Tak van Poortvliet alleen minister van Binnenlandse Zaken 
worden als hij het kiesrecht flink mocht verruimen. Maar in de Kamer 
werd zijn voorstel zodanig toegetakeld met wijzigingen dat hij het introk 
en nieuwe verkiezingen wilde. Het zorgde voor een definitieve breuk in 
de liberale familie. ‘Antitakianen’, tegenstanders van de uitbreiding van 
Tak, splitsten zich af van de partij de Liberale Unie en stonden vanaf nu 
te boek als de conservatieve ‘oud-liberalen’. Progressieven verlieten de 
Liberale Unie om de Radicale Bond te vormen, onder leiding van Willem 
Treub. Deze radicalen maakten zich, zoals gezegd, hard voor het afschaf-
fen van de Eerste Kamer en het invoeren van een referendum. De Bond 
ging op in de VDB in 1901. 43  

Democratisch radicalisme, hoewel in afgezwakte vorm, was ook te 
vinden bij deze nieuwe Vrijzinnig-Democratische Bond. Het Christe-
lijke kabinet Kuyper trad aan in 1901, maar maakte geen aanstalten om 
een meer democratische grondwetswijziging door te voeren. Het deed 
VDB-voorman Hendrik Drucker besluiten een eigen voorstel te doen: Het 
algemeen kiesrecht voor mannen moest worden ingevoerd, de Eerste Ka-
mer moest rechtstreeks gekozen worden en het kiesrecht voor vrouwen 
moest geleidelijk worden ingevoerd, iets wat destijds nog controversieel 
was. Het feit dat de partij dit bespreekbaar maakte, leverde sympathie op 
van de feministische beweging. 44  

Het algemeen kiesrecht werd ingevoerd in 1917 (voor mannen) en in 
1919 (voor vrouwen). Ook volgde de omslag van het districtenstelsel naar 
evenredige vertegenwoordiging. Maar ook in de jaren hierna bleef de 
VDB zich profileren als democratisch gezinde partij. Ze wilden de Eerste 
Kamer nu zelfs afschaffen en meer democratie en zelfbestuur voor Ne-
derlands-Indië. 45 Pieter Oud, de VDB’er die na de Tweede Wereldoorlog 
de VVD zou oprichten, pleitte in 1920 voor een referendum. Dit om grote 
onderwerpen aan kiezers voor te leggen, die geen inzet waren geweest 
van verkiezingen. Dat was belangrijk, volgens Oud, ‘vooral in een tijd 
waarin wij zoo snel leven als tegenwoordig’. 46 

Met het opgaan van de VDB in de PVDA na de Tweede Wereldoorlog, 
verdween deze democratische vooruitstrevendheid voor enige tijd uit 
de Nederlandse politiek. Het streven naar democratisering nam pas in 
de jaren zestig weer serieuze vormen aan, vooral door maatschappelij-
ke ontwikkelingen zoals de studentenprotesten van mei 1968. Met de 
oprichting van D’66 in 1966 werd democratisering opnieuw inzet van 

verkiezingen. De historische herkenbaarheid van de voorstellen die D’66 
deed was groot. Zo echode in het Appèl bijvoorbeeld de wens door om de 
Eerste Kamer af te schaffen.

Met het referendum had de nieuw opgerichte partij een meer gecompli-
ceerde verhouding dan de Vrijzinnig-Democraten en de Radicalen. In het 
eerste verkiezingsprogramma spraken de D66’ers over het ‘bestuderen’ 
van de wenselijkheid van een referendum onder ‘bijzondere omstan-
digheden’. Als argument voor een referendum noemden de D66’ers het 
feit dat tijdens een parlementaire periode zich vraagstukken konden 
voordoen die van grote betekenis waren voor het ‘gehele volksleven’. 47  
Een redenering die doet denken aan die van VDB’er Oud. Oprichter Van 
Mierlo stemde in 1975 zelfs tegen een motie die vroeg om referenda, om-
dat vraagstukken ‘in samenhang’ moesten kunnen worden beoordeeld. 
Desalniettemin vond het referendum, meestal in de correctieve vorm, 
haar weg naar de verkiezingsprogramma’s van de partij. 

De haat-liefdeverhouding met het referendum is ook vandaag nog terug 
te vinden in het sociaal-liberale denken. Dat blijkt wel uit de debatten die 
de laatste tien jaar zijn gevoerd. Samen met GroenLinks en PVDA was D66 
initiatiefnemer van het referendum over de Europese Grondwet in 2005. 
De partijen dienden eveneens een initiatiefwet in voor een raadgevend 
referendum. Na een lange parlementaire weg trad het wetsvoorstel in 
werking in 2015. Er volgden referenda over een associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne en een wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten. Het kabinet Rutte III, waar D66 onderdeel van 
uitmaakte, nam in 2018 het controversiële besluit de referendumwet 
in te trekken. Het ongemak met het referendum kan wellicht worden 
verklaard door de angst voor het ‘democratisme’ dat werd benoemd in 
het essay van Wessel, Bark en Jongedijk: inspraak en zeggenschap over 
het eigen leven kunnen worden bevorderd door democratische instru-
menten, maar zouden onder druk van ‘de tirannie van de meerderheid’ 
evengoed in het geding kunnen komen. De ambigue verhouding met één 
democratisch instrument laat onverlet dat democratisering een centraal 
element is binnen het sociaal-liberale denken.
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D’66, 1967.
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Het sociaal-liberalisme  
als eigenstandige stroming

De vier elementen die hier zijn behandeld – het geloof dat vrijheid actie 
vereist; ontwikkeling als sleutel tot vooruitgang; emancipatie van het 
individu; en het streven naar democratisering – heb ik gebruikt als 
zoeklichten naar sociaal-liberaal denken in Nederland. Op deze manier 
is een beeld ontstaan van een traditie van het sociaal-liberalisme in 
Nederland. 

Deze blik op de geschiedenis laat zien dat het sociaal-liberalisme geen 
politieke stroming is die simpelweg het midden houdt tussen sociaal-
democratie en liberalisme. Het is een zelfstandige politieke visie: een 
substroming van het liberalisme, die haar basale noties deelt, maar deze 
heeft verrijkt met meer ambitie en een rijker begrip van wat het betekent 
om vrijheid na te streven. Waar het klassieke of conservatieve liberalis-
me vaak berust in de maatschappelijke status-quo, willen sociaal-libera-
len mens en samenleving meenemen in toekomstige verandering. Door 
individuele vrijheid te bevorderen, door ontplooiing te stimuleren, door 
achtergestelden te emanciperen en door mensen meer zeggenschap te 
geven over het eigen leven in een democratisch proces. De basis voor dit 
streven ligt in het besef dat vrijheid vraagt om verbondenheid met an-
deren in de samenleving. Het woord ‘sociaal’ in het sociaal-liberalisme 
staat dan ook niet voor een balans tussen ‘sociaal’ en ‘liberaal’, zoals het 
met regelmaat verkeerd wordt geïnterpreteerd, maar voor een visie op 
vrijheid die veronderstelt dat mensen pas werkelijk vrij zijn als zij elkaar 
in staat stellen vrij te leven.

Of alle D66’ers die in 1998 het sociaal-liberalisme omarmden zich bewust 
waren van de reikwijdte van het gekozen etiket, is de vraag. De vernieu-
wingsbeweging Opschudding stelde niet voor niets dat het hen te doen 
was om politieke herkenbaarheid en niet perse om een nieuwe politieke 
koers. De omarming van het sociaal-liberalisme door D66 in 1998 moet 
dan ook niet worden gezien als een ommekeer in het politiek denken. 
Het was eerder het vastleggen van de verbinding met een politieke 
stroming waar de partij, zoals uit het voorgaande blijkt, al sinds haar 
oprichting raakvlakken mee had.

Sociaal-liberalisme  
en de toekomst

Dit essay illustreert dat generaties politici elementen van het sociaal-libe-
rale denken toepasten op de vragen die in hun tijd leefden. Wat zijn dan 
de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd? Ten eerste de steeds 
sterker wordende tweedeling in de samenleving. Hoger-opgeleiden met 
vaste banen en koophuizen zien grote ontwikkelingen als digitalisering, 
globalisering, robotisering en flexibilisering als kansen, terwijl mensen 
met een lager opleidingsniveau met tijdelijke contracten in sociale huur-
woningen ze als bedreiging ervaren. Het bracht het Sociaal en Cultureel 
Planbureau ertoe te spreken van ‘gescheiden werelden’. 48 Sinds 2012 is 
het aantal huurders in geldnood verdriedubbeld en nog maar tien pro-
cent van de koopwoningen is te financieren met een modaal inkomen. 
Het ontstane leger aan flexwerkers is armer, ongezonder en slechter 
verzekerd dan mensen met een vast contract. En wie ouders heeft met 
een laag opleidingsniveau of een migratieachtergrond loopt een grotere 
kans nooit een hoger onderwijsniveau te halen. Omdat succes in het on-
derwijs bepalend is voor mee doen in de samenleving, is achtergrond nu 
dus bepalend voor het mee kunnen doen in de samenleving. Dit vraagt 
om een agenda van radicale kansengelijkheid rond wonen, werk en on-
derwijs. Dit sluit aan bij het vrijheidsbeeld in het sociaal-liberale denken: 
vrijheid vereist actie. En is iemand werkelijk vrij, als hij steeds minder 
goed mee kan komen in de samenleving omdat de wereld verandert in 
zijn nadeel? Het gevoel slechter af te zijn dan voorheen heeft bovendien 
gevolgen voor de steun voor de liberale democratie en het vergroot de 
aantrekkingskracht van links en rechts populisme. 49 

Ten tweede de toenemende onaantastbaarheid van economische groot-
machten. Met name ontwikkelingen in Big Tech baren zorgen. Bedrijven 
als Facebook, Google en Amazone worden zo groot dat ze goede markt-
werking in de weg staan en controle op hun macht problemen geeft. Zel-
den betalen ze een eerlijk deel in de belastingen van landen waar ze ope-
reren. Data van individuen is niet goed genoeg beschermd. En de invloed 
die kwaadwillenden via de platforms kunnen hebben op onze democratie 

Coen Brummer · Longread: Wat is sociaal-liberalisme?Wat is sociaal-liberalisme?

‘ Is iemand werkelijk vrij, als hij steeds minder 
goed mee kan komen in de samenleving  
omdat de wereld verandert in zijn nadeel?’

48 | Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Gescheiden 
werelden?, 2014.

49 | Zie onder meer  
Y. Mounk’s The people vs. 
democracy. Why our freedom 
is in danger and how to safe 
it, Harvard University Press, 
Boston 2018.
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is reden tot zorg. De democratie is in het geding als private onderne-
mingen een grote invloed hebben op het publieke leven, maar slechts in 
geringe mate democratisch controleerbaar zijn. Daarom moet de macht 
van onze democratie én de macht van het individu, het sluitstuk van de 
emancipatie waar sociaal-liberalen voor staan, verdedigd worden tegen-
over deze giganten. Een ambitieuze agenda op het gebied van monopolie-
bestrijding, het beschermen van data, en het eerlijk belasten van econo-
mische grootmachten is bij uitstek een taak voor sociaal-liberalen.

En tot slot democratisering. Meer dan in de recente geschiedenis staat 
de liberale democratie onder druk. Enerzijds door populisten die lak 
hebben aan democratische principes als gelijke rechten, vrijheid van 
meningsuiting en onafhankelijke rechtspraak. Maar anderzijds door een 
democratisch tekort bij onze eigen instituties. Denk aan de Europese 
Unie, waar de zeggenschap én de representatieve functie van het parle-
ment gebrekkig is. Of aan onze nationale politiek, waar fractiediscipline 
en een tekort aan dualisme de band tussen kiezer en gekozene geen goed 
doen. In een tijd waarin mensen mondiger en meer betrokken zijn dan 
ooit, zijn overheid en samenleving niet voldoende gedemocratiseerd. 
Voor sociaal-liberale politici ligt hier een taak. Als we niet willen dat po-
pulisten roofbouw plegen op onze democratie, dan vraagt dat niet alleen 
om democratische hervormingen van ons systeem, maar ook om politici 
die de waarden van onze democratie, inclusief gezond dualisme, durven 
voorleven. Net als in voorbije jaren, moet het antwoord op maatschappe-
lijke onvrede méér democratie zijn.

Over de prioriteiten van de eenentwintigste eeuw kan en moet volop 
debat worden gevoerd. Maar één element zou boven elke twijfel verhe-
ven moeten zijn. En dat is wat alle politici en denkers die in dit essay 
aan bod kwamen met elkaar verbindt: het gevoel van urgentie, de drang 
om niet te berusten in de maatschappelijke status-quo. In september 
2018 publiceerde The Economist ter ere van haar 175-jarig bestaan een 
essay over de staat van het liberalisme. Liberalen, in de Angelsaksische 
politieke traditie vooruitstrevende liberals, zijn hard op weg hun status 
als radicalen te verliezen. Ze dreigen conservatief te worden. De liberalen 
van vandaag missen de ‘hunger for reform’ die hun historische voorgan-
gers nog wel hadden. Het resultaat is dat liberals vandaag de dag lang niet 
meer de ‘engine of change’ zijn, die ze vroeger waren. 50  

Die vaststelling vraagt om een blik in de spiegel. Blijven we pleiten voor 
maatschappelijke verandering, met hetzelfde vuur als in de afgelopen 
honderdvijftig jaar? Of worden we – zoals de jonge Van Houten de grote 
Thorbecke ooit verweet – tevreden liberalen? Willen we trouw blijven 
aan de traditie van het sociaal-liberale denken waar al die D66’ers in 1998 
voor kozen, dan is het antwoord duidelijk. Voorop lopen is misschien 
niet altijd gemakkelijk. Maar het is wel wie we zijn. 51 1

Coen Brummer is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting,  
het wetenschappelijk bureau van D66.

50 | ‘A manifesto for  
renewing liberalism’,  
The Economist, 13 sept 2018.

51 | Met dank aan  
Daniel Boomsma,  
Marthe Hesselmans,  
Tonko van Leeuwen 
en Mark van Ostaijen  
voor hun waardevolle  
commentaar op eerdere 
versies van dit essay. 
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Nepnieuws staat hoog op de agenda van de Europese 
Unie (EU). Denk aan de discussie over de verspreiding  
van desinformatie in de aanloop naar Brexit, de 
Russische propaganda ten aanzien van MH17 en het 
initiatief van de EU om nepnieuws aan te pakken:  
EU vs. disinfo. Deze discussie roept vragen op over 
waarheid. Wat is waarheid? Waarom is zij van belang 
voor democratieën? En hoe valt waarheid te achter-
halen in het digitale tijdperk? 
Door Jasper Zuure

De waakzaamheid  
van massa’s
Aan deze discussie wil ik een bijdrage leveren door licht te 
werpen op waarheidsvinding: een proces om waarheid te achterhalen. 
Voorbeelden van waarheidsvinding zijn de wetenschap en het recht. Is 
vaccinatie gerelateerd aan autisme? Leidt menselijk gedrag tot global 
warming? Heeft de verdachte een alibi of een motief? 

In mijn bijdrage focus ik op de digitalisering van waarheidsvinding in 
democratieën. De verwachtingen hiervan zijn de afgelopen jaren om-
geslagen. Eerst leek digitalisering vooral een belofte. Massaoptimisten 
hoopten op de wijsheid van massa’s en lieten zich inspireren door initi-
atieven als Wikipedia. Maar tegenwoordig lijkt digitalisering eerder een 
bedreiging. Massapessimisten vrezen de waanzin van massa’s en maken 
zich zorgen om nepnieuws. Deze omslag in verwachtingen doet denken 
aan Amara’s law: “We tend to overestimate the effect of a technology in the 
short run and underestimate the effect in the long run.” 1

Hier wil ik belichten hoe we de kans op de wijsheid van massa’s kunnen 
vergroten en de kans op de waanzin van massa’s kunnen verkleinen. 
Hiervoor hanteer ik het perspectief van de massapsychologie: de studie 
naar grote verzamelingen individuen die elkaars gedachten, gevoelens en 
gedragingen beïnvloeden, zoals fysieke menigtes, publieke opiniestro-
mingen en sociale bewegingen. 2 Hoe kunnen we met behulp van mas-
sapsychologie in het digitale tijdperk waarheidsvinding in democratieën 
waarborgen?

1 | https://en.wikipedia.org/
wiki/Hype_cycle (geraad-
pleegd 8 november 2019) 
 
2 |Zie voor een overzicht: 
Van Ginneken, J. (1999). 
Brein-bevingen. Amsterdam: 
Boom. 

Tegenwoordig 
lijkt digitalise-
ring eerder  
een bedreiging
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Bovenstaande bedreigingen kunnen het proces om waarheid te achterha-
len in democratieën verstoren. Maar waarom is dat eigenlijk een pro-
bleem? Het ideaal van waarheidsvinding

De verstoring van waarheidsvinding is problematisch, omdat demo-
cratieën waarheidsvinding niet alleen nodig hebben om waarheden te 
claimen (i.e., ‘waarspreken’), maar ook, en vooral, om waarheidsclaims 
te kritiseren (i.e., ‘weerspreken’).
Waarheidsvinding is belangrijk om in democratieën te komen tot een 
gedeelde kaart van de werkelijkheid. Deze kaart – waar op zijn minst tij-
delijk overeenstemming over is – maakt een gemeenschappelijke koers 
mogelijk, doordat die laat zien waar we als samenleving staan, waar we 
naartoe kunnen en hoe we daar kunnen komen.
Politiek gaat echter ook over het goede samenleven en in een democratie 
kunnen en mogen meningen hierover verschillen. Om te voorkomen dat 
‘wat geldt als waarheid’ gelijk staat aan ‘wie is de baas’ is de waarborging 
van waarheidsvinding nodig, zodat we onwaarheden van machthebbers 
kunnen blijven weerleggen: “Speaking truth to power.”

Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke koers kan ‘waarheid’ dienen 
als een regulatief idee. Dat is volgens de filosoof Herman van Gunsteren 
een idee waar iedereen naar verwijst, maar dat niemand permanent in 
bezit heeft om het als baas aan anderen op te leggen. 5 Het draait volgens 
hem om zelforganisatie: een intelligente orde zonder baas. Waarheid 
heeft hooguit tijdelijk een baas, zoals een individuele vogel die tijdelijk 
aan kop vliegt bij een vlucht vogels die samen hun koers bepalen.
De filosoof John Stuart Mill stelt over deze zelforganisatie dat als verwer-
pelijke meningen botsen met goede, de beste meningen komen boven-
drijven: “Truth gains more even by the errors of one who, with due study and 
preparation, thinks for himself, than by the true opinions of those who only 
hold them because they do not suffer themselves to think.” 6

Voor het gezamenlijk achterhalen van waarheid kunnen we twee strate-
gieën onderscheiden. Ten eerste een strategie gericht op conflict, zoals 
bij een debat waarbij één of meer partijen elkaar proberen te overtuigen 
van hun eigen standpunt. Ten tweede een strategie gericht op consensus, 
zoals bij een dialoog waarbij de nadruk, meer dan bij een debat, ligt op 
het inleven in de positie van de ander. Het gaat niet om de ander ver-
slaan, maar om de ander begrijpen.
Hoewel filosofen verschillende voorkeuren hebben voor deze strategie-
en, onderschrijven velen van hen het ideaal van deliberatie: een manier 
van communiceren die aanzet tot reflectie op voorkeuren, waarden en 
belangen zonder dwang. 7

De massapsychologie van waarheidsvinding
In de praktijk is het ideaal van waarheidsvinding via deliberatie echter 
niet altijd te realiseren. Door de ontsporing van psychologische proces-
sen kan waarheidsvinding afwijken van de gewenste norm of richting. 
Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen drie niveaus: het indivi-
duele, collectieve en institutionele niveau.

De bedreiging van waarheidsvinding
We kunnen aan de hand van de discussie over het aantal mensen dat 
aanwezig was bij de inauguraties van Barack Obama en Donald Trump 
zes bedreigingen voor waarheidsvinding onderscheiden: 3
 
1. Nepnieuws 
Verslaglegging die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Trump 
beschuldigde de media (ten onrechte) van nepnieuws, omdat er volgens 
hem bij zijn inauguratie meer mensen aanwezig zouden zijn dan bij Oba-
ma. Doordat men ‘nepnieuws’ niet altijd correct gebruiken of als label 
om anderen te diskwalificeren, is het een moeilijk te hanteren container-
begrip geworden. Ik onderscheid het daarom van vijf andere termen.
2. Misperceptie 
Een verkeerde waarneming van de werkelijkheid. Iemand koppelt doel-
bewust of onbewust een foto aan de verkeerde inauguratie.
3. Misinformatie  
Een onbewuste verkeerde weergave van de werkelijkheid. Iemand ge-
bruikt onbewust de verkeerde inauguratiefoto bij zijn verslaglegging.
4. Disinformatie  
Een doelbewust verkeerde weergave van de werkelijkheid. Iemand ma-
nipuleert de inauguratiefoto’s en claimt dat er bij Trump meer mensen 
waren.
5. Propaganda  
Een doelbewuste weergave van de werkelijkheid om mensen te beïn-
vloeden door hen te informeren, overtuigen of zelfs manipuleren. Zo 
verzochten medewerkers van Trump de National Park Service, verant-
woordelijk voor de foto’s, om deze aan te passen. 4
6. Complottheorie  
Een (incorrect) geloof in een verhulling van de werkelijkheid door een 
(corrupte) elite. Zo kan een aanhanger van Trump geloven dat de Oba-
ma’s de foto’s hebben gemanipuleerd om Trump in een kwaad daglicht te 
stellen.

Bij het zoeken 
naar een  
gemeenschap-
pelijke koers 
kan ‘waarheid’ 
dienen als een 
regulatief idee

3 | Zie voor een overzicht: 
Tucker, J.A., Guess, A., Bar-
bera, P., Vaccari, C., Siegel, 
A., Sanovich, S., Stukel, D. 
and Nyhan, B. (2018). Social 
media, political polarization, 
and political disinformation: 
A review of the scientific 
literature. https://www.
hewlett.org/wp-content/
uploads/2018/03/Social 
-Media-Political-Polarization 
-and-Political-Disinformation 
-Literature-Review.pdf 
(geraadpleegd 8 november 
2018). 
 
4 | https://nos.nl/artikel 
/2249603-fotograaf-ik-heb 
-foto-s-inauguratie-trump 
-bewerkt-na-telefoontjes 
-spicer.html (geraadpleegd 
op 8 november 2018)

 
5 | Van Gunsteren, H. (2006). 
Vertrouwen in democratie. 
Amsterdam: Van Gennep. 
 
6 | Mill, J.S. (1859/2010).  
On liberty. London: Penguin. 
 
7 | Zie voor een overzicht: 
Landemore, H. (2013).  
Democratic Reason. Princeton: 
Princeton University Press.
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Op het individuele niveau kunnen mensen zich vergissen. Een vergis-
sing is een onbedoelde afwijking van de gewenste norm of richting. Deze 
kan toevallig zijn – zo kunnen mensen per ongeluk de inauguratiefoto’s 
verwisselen doordat zij niet opletten – of systematisch – zo kunnen 
mensen bij herhaling verkeerde schattingen maken doordat zij bepaalde 
heuristieken gebruiken, vereenvoudigde beslisregels in het denken. 8

Toevallige en systematische vergissingen zijn corrigeerbaar, maar als zij 
zich niet laten corrigeren is er sprake van een waan. Een waan verzet  
zich volgens de massapsycholoog Kurt Baschwitz “met hardnekkig vastge-
houden geloof tegen het opkomende besef van zijn eigen onhoudbaarheid”. 9 

Zo bleven sommige aanhangers van Trump, ook na een vergelijking van 
de inauguratiefoto’s, volhouden dat er bij Trump meer mensen aanwezig 
waren dan bij Obama, terwijl de feiten dit tegenspraken. 10

Op het collectieve niveau kunnen sociaalpsychologische processen 
individuele vergissingen versterken. Zo kunnen sociale cascades 
ontstaan als mensen blindelings gelijkgestemden volgen: “90% van de 
Trump aanhangers kiest voor deze optie dus het moet wel goed zijn.” Er kan 
groepspolarisatie ontstaan als gelijkgestemden elkaar opjutten: “Een 
échte republikein kiest altijd de kant van Trump, ook als die ongelijk heeft.” 
En kunnen zwijgspiralen ontstaan als mensen hun afwijkende mening 
onderdrukken uit angst voor sociale isolatie: “Wat mooi, die kleren van de 
keizer.” Kortom, de mens is een kuddedier.

Op het institutionele niveau kan het ontwerp van de context waarin 
mensen keuzes maken – in vakjargon wordt dit de keuzearchitectuur 
genoemd – vergissingen bestendigen. 11 Denk aan de architectuur van 
online platforms. Op Twitter kunnen filter bubbles de kans op sociale 
cascades vergroten, wanneer mensen louter gelijkgestemden volgen. Op 
Facebook kunnen echokamers de kans op groepspolarisatie vergroten, 
wanneer mensen louter de eigen groep opzoeken. En op fora kunnen di-
gitale schandpalen de kans op zwijgspiralen vergroten, wanneer mensen 
bang zijn voor vergelding.

Geen massamanipulatie, maar massadeliberatie
Het voorgaande klinkt zorgwekkend, maar nuancering is hier op zijn 
plaats. Dat keuzearchitectuur kuddegedrag kan bestendigen, betekent 
niet dat dit altijd gebeurt. En keuzearchitectuur die wel leidt tot kuddege-
drag kan vaak worden aangepast.

Bij concerten wordt dit idee al toegepast om massa’s in goede banen te 
leiden met behulp van crowd control. Na de Franse Revolutie hielden ste-
denbouwkundigen in het stratenplan van Parijs rekening met de beheers-
baarheid van revolutionaire massa’s door brede boulevards aan te leggen. 
Ook Winston Churchill was zich bewust van de invloed van keuzearchi-
tectuur op het debat toen hij over het ontwerp van het Britse Lagerhuis 
zei: “We shape our buildings and afterwards our buildings shape us.” 12

Zouden we massapsychologie in het digitale tijdperk kunnen gebruiken 
om waarheidsvinding in democratieën te waarborgen in de politieke 
keuzearchitectuur? Dat klinkt wellicht een beetje eng vanwege toepas-
singen van massapsychologie in het verleden, maar een beter begrip van 
massapsychologie in tijden van nepnieuws kan geen kwaad.

Eind 19e eeuw zag de massapsycholoog Gustave Le Bon in massapsycho-
logie een laatste redmiddel voor regeerders. 13 Niet om massa’s te regeren 
– dat zou immers een hopeloze zaak zijn – maar om niet te veel door 
massa’s te worden geregeerd. Hij adviseerde regeerders in te spelen op 
onbewuste psychologische processen door stellig standpunten in te ne-
men, deze oeverloos te herhalen en zo veel mogelijk indruk op mensen 
te maken. Doordat zijn werk werd gebruikt door Vladimir Lenin, Benito 
Mussolini en Adolf Hitler om massa’s te manipuleren, werd massapsy-
chologie een synoniem voor massamanipulatie.

We zouden massapsychologie echter ook kunnen gebruiken voor het 
stimuleren van massadeliberatie. Bijvoorbeeld door technologieën als 
Big Data, psychometrics en algoritmes niet te gebruiken om mensen via 
microtargeting te manipuleren, maar wel te gebruiken om hen over de 
argumenten van andersdenkenden te laten delibereren. Over dit soort 
toepassingen van massapsychologie wordt steeds meer nagedacht in ver-
schillende wetenschappelijke disciplines: van de politieke filosofie tot 
de sociale psychologie en van de politieke epistemologie tot de techni-
sche bestuurskunde. 14

Een idee is de kans op de wijsheid van massa’s te vergroten, en de kans 
op de waanzin van massa’s te verkleinen, door te investeren in de waak-
zaamheid van massa’s. Bijvoorbeeld door op individueel niveau kritisch 
burgerschap en digitale vaardigheden te stimuleren, op collectief niveau 
een (digitale) context te creëren waarin andersdenkenden met elkaar in 
gesprek gaan, en op institutioneel niveau transparantie en tegenkrach-
ten te organiseren, zoals journalistiek en wetenschap.
De waakzaamheid van massa’s zorgt ervoor dat burgers en regeerders 
elkaar scherp houden, zij hun ogen open houden voor vergissingen en 
indien nodig een afwijking van de gewenste richting corrigeren. Want 
daar waar het waanzin is om zich voor nieuwe inzichten af te sluiten, is 
het wijsheid om in het licht van deze inzichten een oordeel opnieuw te 
bekijken. 1

8 | Zie voor een overzicht: 
Kahneman, D. (2011). Ons 
feilbare denken. Amsterdam: 
Business Contact. 
 
9 | Baschwitz, K. (1973). 
Denkend mens en menigte. 
Den Haag: Leopold. 
 
10 | https://www.washing-
tonpost.com/news/monkey 
-cage/wp/2017/01/25/we 
-asked-people-which 
-inauguration-crowd-was 
-bigger-heres-what-they-said 
/?utm_term=.e8dc8a353870 
(geraadpleegd op 22 maart 
2017) 
 
11 | Zie voor een overzicht: 
Sunstein, C. (2017). #Republic.  
Princeton: Princeton Univer-
sity Press. 
 
12 | https://www.parliament.
uk/about/living-heritage/
building/palace/architecture 
/palacestructure/churchill/ 
(geraadpleegd 8 nov 2018)
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13 | Le Bon, G. (1895/1960). 
The Crowd. New York: 
Penguin. 
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(Universiteit Leiden), Tom 
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Ridder (VU A’dam) en Jeroen 
van den Hoven (TU Delft).



8382idee december 2018

De Europese Unie nadert voortdurend keuzemomenten. Een 
rotonde is als beeldspraak beter dan een tweesprong. Een rotonde met 
verschillende afslagen, dubbele rijbanen, met fly-overs en gevarieerde 
invoegstroken. De echte tweesprong in Europa is te vinden in Londen, 
niet op het continent. Althans, nu nog niet.

De Brexit komt er aan. De resterende 27 EU staten hebben niet veel te 
kiezen, behalve een ordentelijke afwikkeling van de scheiding. Neder-
land wordt er economisch hard door geraakt. Ook psychologisch. De unie 
verliest voor het eerst volkeren waarmee het zich verbonden voelt. Een 
meerderheid van burgers die hun stem gingen uitbrengen in het referen-
dum in het Verenigd Koninkrijk wilde een Brexit. Het Verenigd Konink-

rijk (VK) heeft dus bij simpele meerderheid van de opkomende stemmers 
het eigen isolement verkozen boven verdere samenwerking. Over de keu-
ze en de geschiktheid van een referendum voor een dergelijke kolossale 
vraag heeft Rob Jetten onlangs in de House of Commons ware woorden 
gesproken: als de waarheid (van de complexe ontvlechting van het VK 
uit de EU en zijn gevolgen) te ingewikkeld is om op een stemformulier te 
passen, dan moet je je afvragen of daarvoor het referendum het geschikte 
instrument is. Er werd hoogmoedig door de toenmalige premier Came-
ron een misleidende keuze voorgelegd om met de eurosceptici in zijn 
eigen partij af te rekenen. Een kolossale misrekening. 

Ik kon lang niet aan de gedachte wennen dat de Britten niet meer bij ons 
wilde horen. Ik heb zelfs weddenschappen afgesloten dat het niet door 
zou gaan. Na terugkeer van een recent bezoek met een delegatie van Eer-
ste en Tweede Kamer aan onze collega’s in Londen weet ik het zeker: die 
weddenschappen ga ik verliezen. Niemand – ook degenen die het zouden 
willen – is nu nog in staat effectieve politieke macht te organiseren om 
op deze weg terug te keren. Tegelijkertijd hebben zowel Brexiteers als 
Remainers verschillende opvattingen over hoe het nu verder moet. Dat is 
geen nieuw fenomeen: op een tegenstem kan je vaak mensen wel tijdelijk 
verenigen, maar daarna moet je op zoek naar het vervolg en dan blijkt 
het genuanceerder te liggen en blijken de belangen te verschillen. Het Br-
exit-besluit heeft de tegenstellingen eerder aangewakkerd dan opgelost.

Ik vrees dat de verdeeldheid in het VK ook niet tijdelijk is. Er zijn ge-
noeg onderwerpen met het potentiële splijtkracht. De gemoederen zijn 
on-Brits verhit. De vraag is gerechtvaardigd hoe lang het VK na de Brexit 
zélf nog verenigd blijft. Wordt na een overgangsperiode de Ierse grens-
kwestie definitief opgelost door de hereniging van Noord met de rest van 
Ierland? Een reële mogelijkheid nu de protestanten demografisch in de 
minderheid komen in het Noorden. Dat gaat niet zonder spanning. En 
wat te denken van de Schotse onafhankelijkheidsambities? En een moge-
lijke toekomstige band tussen Schotland en de EU? Ik sluit het niet uit. 

Als de Brexit iets illustreert, dan is het hoeveel onze samenlevingen in 
Europa al zijn verbonden. De complexe administratieve, economische, 
bestuurlijke en ‘menselijke’ ontvlechting die gaat plaats vinden bij de 
Brexit is nauwelijks te bevatten, laat staan goed te besturen. Wie de 
oneindige varianten hoort van de getroffenen in gemengde gezinnen, 
met kinderen van verschillende nationaliteiten, uit eerste of tweede 
huwelijk, waar niet van kan worden aangetoond dat zij al 5 jaar in het 
VK wonen (er is daar geen vergelijkbare voorziening als onze Burgerlijke 
Stand), dan besef je de problemen en hoever we inmiddels zijn (waren) 
gevorderd in het vrije verkeer. We staan nog maar aan het begin van die 
ontvlechtingsperikelen. You ain’t seen nothing yet!

Op het continent zijn er tegelijkertijd veel belangrijke andere afslagen  
te nemen. Met de resterende 27. De verkiezingen voor het Europese  
Parlement en de samenstelling van een nieuwe Europese Commissie 
komen er aan. De volgende verkiezingen voor het Europese Parlement  
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in 2019 zijn het belangrijkste democratische keuzemoment op unie-ni-
veau. Door het hybride karakter van de Europese Unie zijn er tussendoor 
voortdurend ook andere politieke keuzemomenten: nationale regerin-
gen en parlementen veranderen aan de lopende band van samenstelling. 
Dat werkt continue door in de samenstelling van de Europese Raad. 
Steeds zijn er op alle niveaus van besluitvorming lastige ‘cliffhangers’.  
Ik hoef maar te herinneren aan de migratieproblematiek in 2015. Aan 
Dieselgate. Aan de aangekondigde maatregelen tegen Polen en de druk 
op Hongarije. Aan de sancties tegen Rusland, CETA, TTiP en aan de 
manier hoe we moeten reageren op het beleid van America First van 
Trump. Ik wijs ook op de begroting van Italië. Oh ja, er moet ook nog 
overeenstemming komen over een nieuwe begroting voor de EU. De toch 
al bijzonder ingewikkelde puzzel wordt nu nog gecompliceerder door de 
Brexit en het wegvallen van de Britse bijdrage aan de begroting (na een 
overgangstermijn). 

Anything new? Ik dacht van niet. Het boek De Eurocrisis van Jeroen 
Dijsselbloem (de voorzitter van de Eurogroep en voormalig Minister van 
Financiën) illustreert vanuit de machinekamer van de Eurogroep hoe 
ingewikkeld wij de EU hebben ingericht. Een belangrijke oorzaak is dat 
we bij elke aanpassing van de verdragen steeds een compromis zoeken 
tussen een beetje overdracht van nationale bevoegdheden, maar net 
te weinig om in de Eurozone echt effectief te kunnen optreden. Bij de 
Griekse schuldencrisis is de Euromunt en het monetaire stelsel waarin 
het is ingebed, langs de rand van de afgrond gegaan. Met onderhande-
lingssessies van soms wel 32 uur. Dan is geen good governance. Maar 
ondanks dat en anders dan alle zwartkijkers en systeemcritici voorspel-
den is de Euro niet over die rand in het ravijn gevallen. 

De crises en de cliffhangers zijn er niet omdat we nationale bevoegdhe-
den zo vergaand hebben ingeperkt. Wij kunnen op het nationale territo-
rium die crises niet beteugelen , want die zijn voor de financiële mark-
ten nauwelijks nog van betekenis, als we dat al ooit effectief konden. 
Integendeel, we verergeren de situatie doordat EU – bevoegdheden tekort 
schieten om falende instituties in diverse lidstaten effectief te kunnen 
corrigeren. Pas door disciplinering vanuit de Eurogroep komen begrotin-
gen een beetje op orde. 

Het is interessant om te lezen in Dijsselbloems boek hoe tragisch de 
Griekse bevolking bij de neus genomen is door de achtereenvolgende 
regeringen, die belastingvoordelen, pensioenen en andere cadeaus 
uitdeelden van geleend geld. De regering Tsipras is de eerste die het heeft 
aangedurfd om in te grijpen, maar zij had ook geen keus meer. Boosheid 
over de rigide opstelling van de Eurogroep wordt vaak geventileerd. Mis-
schien soms terecht, maar boosheid over de eigen politieke klasse mag 
daar eerlijk gezegd best aan vooraf gaan. Het één is het gevolg van het 
ander en niet andersom. 

Inmiddels weten we beter dat die politici op nationaal niveau jarenlang 
onverantwoord hebben bestuurd, statistieken vervalst hebben, belas-

tingen van bevriende politici niet lieten innen enz.. Daarom heb ik ook 
altijd in de Eerste Kamer, waar dat nodig was, de politieke aanpak van 
Dijsselbloem gesteund. 

Waarom is de discussie over soevereiniteit voor de gezamenlijke munt 
een schijngevecht? De kosten van elkaar loslaten in de Eurozone blijken 
op het moment suprême toch steeds onaanvaardbaar groot. En de EU-lid-
staten hadden elkaar nodig! Ierland saneerde zijn banken met hulp van 
de unie en de Ieren werden gered van de financiële ondergang waarvoor 
de nationale politiek klasse verantwoordelijk was. Idem Cyprus. Dat gold 
ook voor Portugal en Spanje. Nederland stond er ook slecht voor tot het 
moest voldoen aan de disciplinerende normen van het begrotingspact.  

De nieuwe Italiaanse regering toont aan waar de werkelijke risico’s 
zitten: een onhoudbaar overheidstekort, falende publieke diensten, 
stijgende werkloosheid en achterblijvende regio’s. Het is moeilijk vol te 
houden dat dát de schuld van Brussel is. Maar wel leuk om te vertellen 
tijdens verkiezingscampagnes bijvoorbeeld. Het gaat ook tussen Brussel 
en Rome weer piepen en kraken en uiteindelijk wordt er een oplossing 
gevonden. 

De echte tweesprong waar de EU vroeg of laat toch voor komt te staan is 
de institutionele verbetering, democratisering, deugdelijke begrotings-
systematiek met meer eigen inkomsten, betere verantwoording van 
uitgaven en daadwerkelijke verdere integratie, waarbij verder sociaal 
–economische en fiscale harmonisatie op de agenda zullen komen. 
Dan laat ik Europese buitenlandse politiek en defensie nu maar even 
onbesproken. Verder is de sociale pijler in de EU te weinig ontwikkeld. 
Zonder dat dreigt het een neo-liberaal project te worden. En dat is nooit 
de bedoeling geweest. Want is het niet opmerkelijk dat – om een paar 
voorbeelden te noemen – Italië geen bijstand kent en de Bondsrepubliek 
pas onlangs het minimumloon heeft ingevoerd? Een sociaal -liberaal 
project mag het wel zijn!

Dat gezegd hebbende, laten we om ons heen kijken in Europa en  
beseffen wat we al hebben bereikt. Nog steeds geldt voor mij die het 
voorrecht heeft om er deel uit van te maken, méér dan ooit: Europa Ja  
en nu Vooruit! 1

Joris Backer is lid van de Eerste Kamer namens D66.  
Tussen 2008 en 2014 was hij voorzitter van de Van Mierlo Stichting.

Wij kunnen op 
het nationale 

territorium  
die crises niet  

beteugelen

De echte  
tweesprong 
waar de EU 

vroeg of laat 
toch voor komt 

te staan is de 
institutionele 

verbetering,  
democratisering,  

deugdelijke 
begrotings- 

systematiek 
met meer eigen 

inkomsten



8786idee december 2018 Frank Hindriks & Paul Teule · Liberalen moeten moraliserenSociaal-liberaal debat

Frank Hindriks 

Moraliseren is een  
riskante bezigheid…  
 
… Voor je het weet zit je iemand de les te lezen die 
terecht met rust gelaten wil worden. Of we beper-
ken de vrijheden van minderheden zoals rokers en 
mensen met overgewicht; met de beste bedoelingen, 
maar zonder legitieme basis. Dat zijn nu precies de 
dingen die liberalen niet zouden moeten doen. Op 
deze manier ontaardt moraliseren in paternalisme. 

De liberaal John Stuart Mill had daar een duidelijke 
mening over. Hij was geen fan van gokken en van 
drinken. Maar hij bevocht wel de vrijheid dit soort 
dingen te doen. In On Liberty beargumenteert hij 
dat je iemands vrijheid niet mag beperken vanuit 
de gedachte dat dit beter zal zijn voor die persoon, 
dat die daar gelukkiger door zal worden, of omdat 
anderen dit goed voor haar vinden. Het mag alleen 
maar om te voorkomen dat de een de ander schade 
berokkent. 

Maar rokers berokkenen anderen toch schade? Voor 
het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 
staan al jaren patiënten, medewerkers en bezoekers 
te roken. Ze doen dat zo dicht bij de ingang dat an-
deren daar inderdaad last van hebben. De oplossing? 
Vanaf 1 januari 2019 mag er op het hele terrein van 
het UMCG niet meer gerookt worden. Er zijn dus ook 
geen rookplekken meer. Medewerkers hebben een 
brief gekregen waarin ze gevraagd worden bezoe-

Paul Teule 

Liberalen moeten  
moraliseren, juist nu!  

In het debat over moraal staan liberalen van ouds-
her met hun handen op de rug gebonden. Immers, 
moraal (fatsoen, waarden, beschaving, etc.) is zijn per 
definitie inperking van de vrijheid van het individu 
en het vrije individu is heilig. Zodra vrijheden leiden 
tot moreel laakbaar gedrag, bijvoorbeeld op de vrije 
markt of in het vrije debat, is de liberaal gedwongen 
zich omfloerst uit te laten en de vrijheid zelf onge-
moeid te laten. ‘Ik ben het oneens met wat u zegt, 
maar ik zal vechten voor uw recht om dit te zeggen’, 
is dan de (ten onrechte) aan Voltaire toegeschreven 
dooddoener die je vaak hoort.  

Het probleem met deze houding is dat ze uitgaat van 
een beperkt ‘negatief; vrijheidsbeeld. ‘Negatieve 
vrijheid’ gaat over alles wat afwezig moet zijn om te 
kunnen doen wat je wilt. Je bent vrij als je niet ge-
dwongen wordt, als er geen obstakels en grenzen zijn, 
als je niet afhankelijk bent. Het mensbeeld dat hier-
achter schuilgaat is overindividualistisch. De moraal 
die hieruit voortkomt is nogal smal. Je mag alles doen, 
totdat je anderen schade berokkent. John Stuart Mill 
wordt er ook vaak met de haren bijgesleept om deze 
stelling van een intellectueel vernislaagje te voorzien. 
Maar om echt te kunnen doen wat je wilt, moeten er 
ook tal van liberale instituties aanwezig zijn. Denk aan 
scholen, media, podia, politie, rechters, noem maar 
op. Dit is ‘positieve vrijheid’. Waar negatieve vrijheid 

kers, patiënten en elkaar erop aan te spreken als 
iemand dat toch doet. Paternalisme wordt op deze 
manier actief gestimuleerd. Dit alles onder het mom 
van ‘de rookvrije generatie’.

Je zou er maar werken. Eigenlijk vind je dat mensen 
zelf moeten beslissen of ze roken of niet. Nu wordt 
van je verwacht dat je moraliserend optreedt tegen 
je eigen collega’s op basis van een gedachtengoed 
dat je van bovenaf wordt opgelegd. Je zou er maar 
patiënt zijn. Misschien blaas je binnenkort je laatste 
adem uit. Maar nog even lekker een sigaretje roken 
is er niet meer bij. Het verbod geldt ook voor psychi-
atrische patiënten. Daar zitten veel verstokte rokers 
tussen. Hen lastigvallen met idealistisch maar betut-
telend antirookbeleid werkt alleen maar averechts. 
Het leidt af van hun herstel. 

Het klinkt mij allemaal iets te totalitair in de oren. 
Waarom staan mensen dan niet op de bres om hun 
vrijheid te verdedigen? Dat roken slecht is voor 
anderen kun je oplossen met rookplekken. Dat roken 
slecht is voor rokers betekent kennelijk dat je ze met 
een belerende vinger van het terrein af kunt sturen. 
Alsof rokers mindere mensen zouden zijn. Mill draait 
zich om in zijn graf. 

Onderzoek laat ook nog eens zien dat moraliseren 
contraproductief kan werken. Programma’s die de 
gezondheid moeten bevorderen op de werkplek 
leiden bijvoorbeeld tot stigmatisering en discrimi-
natie van mensen met overgewicht. Dat geldt met 
name als de nadruk wordt gelegd op individuele 
verantwoordelijkheid, zoals we in onze participatie-
maatschappij steeds vaker doen. Dit heeft stress tot 
gevolg en een lager zelfbeeld. 

Moraal van het verhaal? Op de verkeerde manier 
moraliseren is betuttelend en slecht voor de gezond-
heid. Dat is een liberaal niet waardig. 

Frank Hindriks is als hoogleraar ethiek, sociale en 
politieke filosofie verbonden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij doet onderzoek naar de verantwoor-
delijkheid van individuen, groepen en instituties. 

gaat over datgene wat je vrij laat, is positieve vrijheid 
datgene wat je vrijheid geeft en daar heb je anderen 
voor nodig. Mensen vinden hun vrijheid te midden 
van anderen en dat vraagt om een brede moraal, om 
vragen over het goede leven, beschaving, om dóór-
vragen bij morele dilemma’s en niet alleen blijven 
hangen aan de oppervlakkige negatieve vrijheid. Niet 
voor niets noemde Boris van der Ham, oud Kamerlid 
van D66 en tegenwoordig voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond, zijn boek over het doordenken van 
onze vrijheden De vrije moraal (2012).  

Daar komt nog bij dat onze liberale instituties door 
het huidige populisme zwaar onder druk staan. De 
media, wetenschap, rechterlijke macht en het parle-
ment worden verziekt door een destructief discours 
van cynisme, polarisatie en fake news. En deze insti-
tuties kunnen zichzelf niet goed verdedigen, omdat 
ze nou juist ontworpen zijn om twijfel en tegenge-
luid de ruimte te geven. Daarom moeten liberalen 
het initiatief nemen en het morele debat over onze 
instituties openen. Weliswaar met één hand op de 
rug, om de liberale spelregels niet verder te verzwak-
ken, maar dan wel met de andere, vrije hand als vuist 
op de tafel. Nee, de vrijheid van meningsuiting is er 
niet voor hen die de vrije uitwisseling van ideeën 
verzieken. Nee, de media hoeven je geen podium te 
geven als je ongenuanceerd op de media inhakt. Nee, 
het staat je niet vrij als politicus om het parlement 
‘nep’ te noemen. Nee, de wetenschap of de rechterlijk 
macht bashen accepteren we niet meer. Omwille van 
onze vrijheid. 

Paul Teule is docent politieke economie aan de  
Universiteit van Amsterdam. In 2016 verscheen zijn 
boek Vrijheid voor gevorderden bij Uitgeverij Boom.
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Omdat zijn vrouw de vorige avond onverwacht is opgenomen 
in het ziekenhuis, heeft meneer Rienstra de hulp van Buurtzorg voor 
vandaag afgebeld. Mevrouw Rienstra raakte twintig jaar geleden deels 
verlamd door een goedaardig gezwel in haar rug. Daarvoor runde ze met 
haar man 32 jaar lang een supermarkt in Den Haag. Behalve de hulp van 
Buurtzorg komt er een keer per week 2,5 uur een huishoudelijke hulp, 
betaald door de gemeente. 

Nadat de zorgtaken in 2015 werden overgeheveld van het Rijk naar de 
gemeenten, kwam er een ambtenaar langs voor een keukentafelgesprek 
over de zorgbehoeften van het echtpaar. Aan het einde van het gesprek 
hoorden zij dat ze zes uur huishoudelijke hulp zouden krijgen. Een 
verdubbeling van het aantal uren dat ze daarvoor hadden gehad. Maar 
daarna kregen ze een brief waarin stond dat ze recht hadden op twee 
uur. Waarom? Hij heeft geen idee. Na een formeel bezwaar, kwam er een 
halfuurtje bij, maar daar moeten ze het mee doen. 

Het was niet de eerste keer dat het echtpaar Rienstra werd verrast door 
een beslissing van de gemeente. Een aantal jaren eerder kregen ze plotse-
ling bericht dat de gehandicaptenparkeerplaats voor de deur zou worden 
weggehaald. Meneer Rienstra ging met succes in beroep. Ook de finan-
ciële vergoeding die hij van de gemeente kreeg, verdween. In plaats van 
een kilometervergoeding krijgt hij nu credits van de gemeente, waarmee 
hij kan sparen voor cadeaus uit een webwinkel. Er is keuze uit onder 
andere dagjes uit, een drie-gangen-diner of een pakket van Rituals. 

Ruim vijf jaar nadat de participatiesamenleving  
als opvolger van de verzorgingsstaat werd  
geïntroduceerd, blijken grote onduidelijkheden  
te bestaan over wat overheid en burger van elkaar 
mogen verwachten. Hierdoor ontstaan grote  
verschillen tussen kansarm en kansrijk. 
Door Evelien Hoekstra & Pieter de Stefano 

Meneer Rienstra begrijpt best dat de overheid wil dat ze meer voor 
zichzelf zorgen. ‘We laten zien dat we daar alles aan doen. Dan moet de 
overheid ook niet moeilijk doen over de ondersteuning die we nodig 
hebben,’ vertelt Rienstra.

Het verhaal van het echtpaar Rienstra is typerend voor de moeizame ont-
wikkeling van de participatiesamenleving. Het is duidelijk dat burgers 
meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en voor 
het leven van hun naasten – en dat een ondersteunende overheid blijft 
bestaan waar dat moet. Zo beschouwd past de participatiesamenleving 
goed bij belangrijke sociaalliberale principes als vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen, belonen van eigen prestaties en delen van welvaart.

Maar het blijft onduidelijk hoe de nieuwe rolverdeling precies in elkaar 
steekt; zeker ook omdat tegelijkertijd met de invoering van de partici-
patiesamenleving grote delen van het sociale domein naar de gemeente 
werden gedecentraliseerd en fikse bezuinigingen plaatsvonden.Gebreken in  

de participatie- 
samenleving
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Vijf jaar later hebben we de balans opgemaakt door in Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag en de Brabantse dorpen Schaijk en Ravenstein op zoek 
te gaan naar de dagelijkse praktijk van de participatiesamenleving. We 
hebben gesproken met tientallen bewoners, mantelzorgers, jongeren-
coaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenaren, wethouders, den-
kers en doeners. Vanuit deze praktijk komen we tot vier punten waar de 
sociaalliberale schoen van de participatiesamenleving wringt: duidelijk-
heid over de rol van de overheid, de mythe dat iedereen kan participeren, 
keerzijdes aan burgerinitiatieven en verschillen in Nederland. 

Rol van de overheid
Hoewel het begrip participatiesamenleving al in 1991 werd geïntrodu-
ceerd door premier Kok en vijf jaar geleden in de Troonrede verscheen 
als opvolger van de verzorgingsstaat, weten we nog steeds niet precies 
wat de rol van de overheid is en blijft. Het is evident dat burgers mondi-
ger en zelfstandiger zijn dan dertig jaar geleden en ook de overheid heeft 
onmiskenbaar een stap teruggezet. Maar hoe de nieuwe rolverdeling 
tussen burger en overheid precies in elkaar steekt en waar die toe moet 
leiden is voor zowel burgers als overheid in te veel gevallen onduide-
lijk. Een inhoudelijk, breed gedragen verhaal over de invulling van de 
participatiesamenleving ontbreekt en dat leidt in toenemende mate tot 
frustratie en wantrouwen bij beide partijen. 

In ons onderzoek benoemt directeur Kim Putters van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau het opzichtige falen van de overheid en de politiek 
bij het vormgeven van de nieuwe samenleving. ‘Ik zie een overheid die 
te weinig zijn best doet om transparant te zijn en om de burger tegemoet 
te komen.’ Burgers weten dat de overheid zich uit bepaalde domeinen 
van de samenleving heeft teruggetrokken, maar het is voor de meesten 
niet duidelijk wat ze nog wel van de overheid mogen verwachten. Zeker 
in een land met een sterke overheidstraditie, zorgt dat voor onzekerheid. 
‘In Nederland is een diepgeworteld gevoel dat de overheid een grote 
verantwoordelijkheid heeft,’ zegt Putters. ‘Daar moet je zorgvuldig mee 
omgaan.’ 

Niet iedereen kan meedoen
Het begrip ‘participatiesamenleving’ veronderstelt – ten tweede – dat 
iedereen kán participeren. Dit blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Bij-
voorbeeld bij de grote groep van 2,5 miljoen Nederlanders met een licht 
verstandelijke beperking. Naast een laag cognitief vermogen schatten zij 
vaak risico’s onvoldoende in en hebben zij een korte termijn bik. De WRR 
omschreef in haar rapport Weten is nog geen doen dat de overheid te ge-
makkelijk ervan uitgaat dat wanneer iedereen de juiste informatie heeft, 
zij de juiste beslissingen nemen.

Desgevraagd beaamt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen dat 
van een grote groep burgers simpelweg te veel wordt gevraagd. ‘In de 
participatiesamenleving wordt van mensen verwacht dat ze heel veel zelf 
kunnen, dat ze actiever zijn dan ze waren en dat ze een andere houding 
aannemen als het gaat om voor jezelf te zorgen. Ik snap die beweging 

en ik snap ook wat de gedachte erachter is. Maar voor heel veel mensen 
is dit heel moeilijk te organiseren. Het is misschien ook niet eerlijk en 
misschien ook wel onbehoorlijk om iets aan mensen te vragen waar ze 
niet aan kunnen voldoen.’ Of in de woorden van de jongerencoach Tobias 
uit Amsterdam Nieuw-West: ‘niet iedereen kan participeren. Kijk om je 
heen.’

Burgerinitiatieven
In de participatiesamenleving is ook een grote rol weggelegd voor bur-
gerinitiatieven. Bottom-up initiatieven zouden het smeermiddel van 
de samenleving moeten zijn en het gat tussen individuele burgers en 
overheid op moeten vullen. In het Brabantse Schaijk is Zorgcoöperatie 
Schaijk opgericht. Zij richten zich op taken die voorheen door of namens 
de overheid gebeurden, zoals vervoer naar het ziekenhuis en het run-
nen van een buurtcentrum. Ook stuurt de zorgcoöperatie een betaalde 
wijkverpleegkundige en jeugdpreventiemedewerker aan. Ruim vijftig 
vrijwilligers bedienen 600 leden. Voorzitter Bianca Verkuijlen vindt 
dat een zorgcoöperatie ‘veel beter weet wat lokaal speelt dan een grote 
instelling. Zelf doen wat je als gemeenschap zelf kunt doen.’ Toenmalig 
wethouder Jonkergouw van de gemeente Landerd was nauw betrokken 
bij de oprichting van Zorgcoöperatie Schaijk: ‘Aan de basis van een ge-
zonde samenleving staat een hechte gemeenschap. In zo’n gemeenschap 
kennen mensen elkaar, regelen zij allerhande zaken voor elkaar en zijn 
het liefst zo onafhankelijk mogelijk van de overheid.’

Burgerinitiatieven zoals in Schaijk vervullen een belangrijke rol in de 
participatiesamenleving, maar hebben ook een keerzijde. Sommige 
ouderen in Schaijk vinden het beklemmend dat dankbaarheid getoond 
moet worden. Vroeger was er een zakelijke relatie: mensen betalen belas-
ting en sociale premies en krijgen daar zorg voor terug. Uit ons onder-
zoek blijkt ook dat de overheid vooral burgerinitiatieven wil die in haar 
straatje passen. Tineke vecht in Rotterdam Hillegersberg al jarenlang 
tegen de hoogwaterstand in haar buurt, maar komt telkens de overheid 
als tegenstander tegen. ‘Ik kom met mijn medebewoners met initiatie-
ven die niet door de overheid zijn georganiseerd. Dat vinden ambtenaren 
moeilijk. Ze vinden je dan snel lastig.’ 

Verschillen tussen gemeenten
Tot slot ontstaan grote verschillen tussen gemeenten. Door de decen-
tralisaties zijn de gemeenten cruciaal geworden. Niet alleen bij de 
uitvoering van Haags beleid, maar ook om de kaders van de participatie-
samenleving vorm te geven. En iedere gemeente doet dat op een andere 
manier. De dochter van Kelly krijgt in ons onderzoek geen vervoer naar 
het speciaal onderwijs, terwijl dat een gemeente verderop geen probleem 
is. Rotterdammers moeten wel een tegenprestatie voor hun uitkering 
leveren en Amsterdammers niet. Ook kan het budget van gemeenten 
opraken, waardoor de laatste maanden van het jaar geen jeugdzorg of 
geestelijke gezondheidszorg kan worden aangeboden. Volgens Putters 
van het SCP is dit een dubieuze situatie: ‘Onze sociale grondrechten zijn 
gekoppeld aan een minimum,’ zegt Putters. ‘De vraag is waar de onder-
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grens ligt. Wat is de vertaling van de basisnorm, nu er zoveel verschillen 
tussen de verschillende gemeenten bestaan en het credo is: zolang de 
voorraad strekt. De Rijksoverheid zou een handvat moeten formuleren 
en zich verantwoordelijk moeten voelen voor de controle op dit basisbe-
ginsel.’

Hoe verder?
Essentieel om de participatiesamenleving te laten slagen is een breed 
gedragen, maatschappelijk verbindende visie op wat die participatie-
samenleving nou eigenlijk is en welke concrete gevolgen dit heeft voor 
burger én overheid. Drie zaken zijn daarin cruciaal.

Welke inrichting van Nederland past bij de participatiesamenleving? 
Decentraliseert het Rijk nog verder – zoals bijvoorbeeld in Scandinavië 
– en krijgen gemeenten naast meer geld ook meer macht? Of blijft een 
sterke navelstreng met Den Haag behouden? Om de decentralisaties op 
te vangen werken veel gemeenten samen in verbanden waar nauwelijks 
democratische controle op is en waar rekenkamers ook geen goed zicht 
op hebben. Wat betekent een verschuiving van Rijk naar gemeente voor 
de democratische borging van de samenleving?

Welk bestaansminimum mogen alle inwoners van Nederland verwach-
ten van de overheid, ongeacht waar zij wonen? Durft de overheid dit 
minimum in harde grondrechten te gieten, zodat deze bestuursrechtelijk 
afdwingbaar zijn? Ook als het geld op is of de desbetreffende gemeente 
andere prioriteiten heeft?

En tot slot: een grote groep Nederlanders kan niet participeren. Mensen 
die niet zomaar aanhaken bij burgerinitiatieven, geen netwerk hebben 
en niet de kennis of middelen hebben om de participatiesamenleving 
naar hun hand te zetten. Samenleving en politiek moeten een antwoord 
formuleren op de vraag hoe zij toch een plek kunnen vinden in de parti-
cipatiesamenleving.

Niemand is tegen een samenleving waarin mensen participeren. Maar 
dan moet dit wel op een goede manier invulling krijgen. De participatie-
samenleving lijkt nu teveel eenrichtingsverkeer. De overheid vraagt veel 
van burgers, maar burgers weten niet goed wat zij daarvoor terug mogen 
verwachten. Het is tijd voor een fundamenteel debat over wat de over-
heid nog wel betekent. Zowel landelijk als lokaal. 1
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Burgerschap, hoe vaag dat begrip soms ook lijkt, is 
in trek. Het wordt breed beschouwd als een beproefd 
recept tegen allerlei maatschappelijke kwalen, van 
gebrek aan sociale cohesie, integratieproblematiek,  
radicalisering en extremisme, tot gebrekkige kennis 
van democratie en rechtsstaat onder jongeren. Het 
lijkt vaak een kapstokterm, die in een tijd van zoeken 
naar wat het betekent Nederlander en Europeaan te 
zijn, voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt.
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Er hangt dus rond het begrip burgerschap een sfeer van ondui-
delijkheid. In zijn studie Citizens without nations. Urban citizenship in 
Europe and the World c. 1000–1789 verhaalt Maarten Prak, historicus aan 
de Universiteit van Utrecht, over burgerschap in de pre-moderniteit, de 
wereld vóór Frankrijk werd opgeschud door revolutionaire hemelbestor-
mers. Uit de inleiding blijkt duidelijk waarom burgerschap definiëren zo 
lastig is. Het is een munt met twee kanten. Enerzijds is het een juridi-
sche constructie, een kwestie van het paspoort dat iemand bezit. Maar 
het heeft ook een normatieve betekenis, gerelateerd aan een opvatting 
over hoe mensen zouden moeten samenleven. Prak laat in zijn inleiding 
een aantal omschrijvingen de revue passeren: burgerschap wordt om-
schreven als een geheel aan politieke rechten en plichten, van het actief 
kiesrecht tot de plicht iemands vrijheid van meningsuiting te respecte-
ren. Tegelijkertijd is het het lidmaatschap van een soevereine politieke 
gemeenschap, verbonden met het gevoel Nederlander te zijn. Maar het 
slaat óók op bepaalde wenselijke gedragingen en normen, bijvoorbeeld 
fatsoenlijk gedrag in het verkeer of stemmen bij verkiezingen.
Volgens Prak gaat burgerschap niet over categorieën mensen of over een 
geheel aan rechten en plichten. Eerder is het een bepaalde praktijk, ‘a set 
of practices’, ‘a form of collective action’. De definitie van burgerschap is 
bijgevolg niet bij voorbaat vast te stellen. Burgerschap is dat wat burgers 
in gezamenlijkheid doen.

Het is geen verrassing dat Citizens without nations zich richt op de prak-
tijk van burgerschap, in dit geval in het feodale Europa van in de (vroege 
tot late) middeleeuwen en daarna, in de tijd van de absolute monarchen 
en de (contra-)reformatie. Met grote kennis beschrijft Prak beschrijft 
die praktijk in de Italiaanse stadsstaten, de Nederlandse Republiek en 
Engelse steden, en maakt tegelijkertijd een uitstap naar China en het 
Midden-Oosten. Zo vonden er in het Amsterdam van de Gouden Eeuw 
democratische manieren van besluitvorming plaats, waar gilden petities 
indienden om het beleid van lokale autoriteiten te beïnvloeden. In het 
Franse Anger werden assemblées générales georganiseerd – een soort 
zeventiende-eeuwse G1000 bijeenkomsten – waar burgers hun mening 
konden delen over lokale kwesties als belastingen en armoedehulp. 
Speciale aandacht besteedt Prak aan de gilden, die hun (vrijwel uitslui-
tend mannelijke) leden diensten aanboden, zoals trainingen in bepaal-
de praktische vaardigheden, zoals het maken van meubels, kleren en 
horloges. Prak spreekt van ‘economisch burgerschap’. De gilden boden 
hun leden immers een zekere bestaanszekerheid, en de leden droegen op 
hun beurt met hun vakmanschap bij aan de stadse bedrijvigheid. Burgers 
ontwikkelden zich in collectief verband, opdat ze aan de gemeenschap 
konden bijdragen. Zo hadden gilden een spilfunctie in het dagelijks 
leven van veel mensen.

In het benadrukken van het belang van lokale (stadse) gemeenschappen 
en instituties in het pre-moderne Europa, zoals de gilden, richt Prak zijn 
pijlen op de Franse Revolutie. Vóór de Revolutie was burgerschap een lo-
kale aangelegenheid. Maar met de fixatie van het revolutionaire denken 
op de nationale staat en de ‘verdachtmaking’ van wat burgers lokaal zelf 
organiseren, brokkelde de belangrijkste vorm van burgerschap af, na-
melijk invloed op de directe leefomgeving. De praktijk van burgerschap 
middels kleine, lokale instituties werd feitelijk afgeschaft. Anders dan 
historici vaak beweren, maakte de revolutionaire drang tot gelijkheid en 
uniformiteit Europa zo dus minder democratisch.

Prak concludeert dat burgerschap niet langer door de lens van de Franse 
Revolutie moet worden bezien. En een alternatief? Dat wordt aangereikt 
door de geschiedenis. Prak beargumenteert kort maar krachtig het revi-
taliseren van lokaal, stedelijk burgerschap. Niet alleen laat hij zien dat 
‘civic instutitions’ dichtbij huis (zoals vroeger de gilden) mensen in staat 
stelden zich collectief te organiseren, ook wijst hij op het tegenwicht dat 
dit in de huidige tijd kan bieden tegen de neiging tot schaalvergroting en 
centralisme, de zogenaamde bemoeizucht van ‘Den Haag’. Die neiging is 
er (niet verrassend in Frankrijk het sterkst) nog steeds. Nieuwe manieren 
om lokaal burgerschap en zelfbestuur vorm te geven, dienen dus ruim 
baan te krijgen. Prak doet daar alvast een voorzet toe door te pleiten voor 
verdere decentralisatie en een wettelijk vastgelegd ‘urban citizenship’.

Toch kunnen pleidooien voor dit ‘lokalisme’ – zoals het burgerschap dat 
Prak bepleit genoemd kan worden – zich niet onttrekken aan de indruk 
mee te drijven op de huidige mode. Die mode bagatelliseert de goede 
kanten van organisatie op het niveau van de nationale staat. Maar ook 
dat heeft zijn eenzijdigheid. Gevoed door Verlichtingsideeën instigeerde 
die nationale staat ook een uitbreiding van de groep met wie mensen 
zich solidair en democratisch verbonden voelen, zette het idee van 
rechtsgelijkheid van het individu voor de wet centraal, en versterkte de 
positie van burgers tegenover de grote macht van kerk, adel en absolute 
vorst. Voor het losweken van burgerschap van woon- en werkplek, van 
inkomen, grondbezit, geslacht, religie of wat dan ook, was een breder 
appèl aan iedere citoyen nodig (al duurde het lang voordat dat appèl meer 
werd dan formeel idealisme en ook echt voor àlle burgers ging gelden). 
Bovendien vormt de nationale staat de bouwsteen voor een Europees 
burgerschap, voor het verenigen van burgers onder dezelfde vlag.

Niet elk nationaal denken staat vijandig tegenover het lokale, net zomin 
overigens als elk nationaal gevoel meteen nationalistisch is. De Franse 
revolutionairen en hun Europese erfgenamen schilderden burgerschap 
in het premoderne tijdperk, zoals Prak beweert, misschien te eenzijdig 
af, maar hun democratische vrijheidsidealen zijn nog steeds – sterker: 
juist nú – van grote waarde. 1
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Wie is Lousewies van der Laan? “Ik denk dat ik voor een groot deel 
gevormd ben door mijn internationale achtergrond. Toen ik op mijn 
achttiende uit de Verenigde Staten in Nederland aankwam, bestond 
de term ‘biculturele Nederlander’ nog niet. Ik val niet op, zie eruit als 
Nederlander en heet ook nog Van der Laan. Toch zie ik het land op een 
andere manier.”

Waarin uit dit zich? “Toen ik pas in de Tweede Kamer zat en het over 
een typisch Nederlands onderwerp ging dat ik niet wist, vroeg ik mijn 
Turks-Nederlandse collega Fatma Koşer Kaya hoe het zat. De vraag waar 
hoor je thuis, waar zijn je wortels, welk deel is van jezelf, en welk deel is 
van je cultuur, is een van de kernvragen in mijn leven.”

Waar komt je drive vandaan? “Dat hangt ook samen met het feit dat ik 
pas op mijn 18e in Nederland kwam wonen. Bij het invullen van mijn 
leven breng ik mijn eigen observaties en waarden in. Bij alles wat ik doe, 
draait het om inspiratie om de wereld beter te maken. Een wereld waar 
we samenleven ondanks onze verschillende meningen en afkomst.” 

Hoe zie de relatie tussen het individuele en het collectieve? “Mensen 
groeien samen met anderen op. De verbinding met andere mensen is 
essentieel, en de vraag is hoe je dat vorm gaat geven. Neem bijvoorbeeld 
Amerika, waar maximaal individualisme heerst. De Amerikaan wil geen 
belasting betalen. Tegelijkertijd moet er wel veel geld worden verdiend 
om de kinderen op privéscholen te plaatsen en om in een Gated Commu-
nity te kunnen wonen met privé security, omdat de politie onvoldoende 
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is toegerust. Daardoor ontstaat er een enorme tweedeling in de samenle-
ving. In Nederland is dit allemaal fantastisch geregeld. En dat moeten we 
koesteren. Veel Nederlanders staan er niet bij stil hoe goed hier de vrij-
heid, de gelijkwaardigheid en de sociale voorzieningen zijn geregeld. De 
manier waarop wij onze samenleving hebben ingericht, zeker vergeleken 
met de rest van de wereld, is iets heel bijzonders en kostbaars.” 

Komt deze wijze van samenleven in het geding? “Wat me opvalt is dat er 
een disconnect is tussen enerzijds de politiek gekozenen die de publieke 
ruimte moeten vormgeven en anderzijds de mensen die gebruik ma-
ken van de publieke voorzieningen. In plaats van samen aan het werk 
te gaan, leeft het idee dat eens in de vier jaar stemmen vier jaar klagen 
rechtvaardigt.”

In welke richting zou de oplossing kunnen liggen? “De nieuwe techno-
logie biedt zoveel andere besluitvormingskansen. Veel democratische 
systemen werken niet optimaal. De vraag komt dan op wat wel werkt. Ik 
vind het Zwitserse model van rechtstreekse democratie fascinerend.”

Hoe kijk je naar de inrichting van Europa? “Laten we vanuit het we-
reldtoneel kijken. Amerika aan de ene kant is een ending empire. Hoe-
wel miljoenen zich er tegen verzetten, uit dit zich in geweld, obesitas, 
consumptie, een democratie die uit elkaar valt en een politiek systeem 
dat met geld verweven is. Aan de anderen kant [is], de opkomst van 
China met hun 50-jaren plannen waar elke week 10.000 mensen uit de 
armoede worden gehaald. Maximaal individualisme tegenover absolute 
staatsmacht zijn beide extreme systemen waar ik niks mee heb.’

Waar staat Europa tussen deze twee dimensies? “De balans deugt in 
Europa: met alle ruimte en vrijheid aan het individu, maar wel met 
grenzen. De komende decennia moeten we de wereld het welvarende 
en succesvolle Europa laten zien naast het Amerikaanse en het Chinese 
model.”  

Moet Europa het gidscontinent worden? “Ik denk dat we het al zijn. Als 
ik over de wereld reis dan hoor ik voortdurend de vraag: ‘Hoe doen jullie 
dat?’ Mensen die hier naartoe komen – zoals ondernemers, creatieve-
lingen of homoseksuele stellen – die aangeven dat dit de plek is waar ze 
willen zijn en werken.”

Waarom ligt Europa dan zo onder vuur? “Veel klopt niet, zoals het node-
loos rondpompen van geld bij bijvoorbeeld landbouwsubsidies. Som-
mige politici spinnen bovendien garen door op angst aan te sturen. We 
moeten zorgen dat de Europese samenwerking gericht is op de uitdagin-
gen van morgen.”

Welke uitdagingen staan voorop? “De grootste uitdagingen van nu zijn de 
digitale transformatie en klimaattransformatie. Natuurlijk zijn migratie 
en integratievraagstukken belangrijk, maar deze worden heel vaak op 
lokale schaal opgelost.”

De digitale transformatie? “De digitale transformatie is volgens mij de 
kans om de samenleving zo in te richten, zoals wij die willen hebben. 
Mensen die langer thuis kunnen blijven wonen. Scholen die beter kun-
nen door meer aandacht of meer uitdaging te geven aan leerlingen. De 
gezondheidszorg kan veel effectiever worden, door gebruik te maken van 
artificiële diagnoses. De rechterlijke macht kan effectiever werken door 
digitale juridische kennis te delen. De files kunnen eenvoudig worden 
opgelost. Kortom, problemen zijn makkelijk oplosbaar in de samenle-
ving als je de kansen pakt.”

Welke kwetsbaarheden zijn er? “Vrijheden. Hoe Facebook en Google met 
onze gegevens omgaan. De uitkomst van Cambridge Analytica dat Channel 
Four naar buiten bracht, maakt duidelijk dat we onze data inruilen voor 
“gratis” Google Maps, “gratis” Facebook, “gratis” Gmail account. Met deze 
deal geven we aan enkelen toestemming om erg rijk te worden met onze 
data en het enige dat ik krijg is een “gratis” Gmail account. Dat begint bij 
iedereen op zijn netvlies te komen. Helaas weet de politiek niet wat ze er 
mee aan moet.”

Zou een eigen Europese zoekmachine handig zijn, waarbij mensen kun-
nen kiezen of ze willen betalen voor absolute privacy in de vorm van een 
abonnement? “De AVG is een veel betere vorm. De Britten hebben Google 
net al beboet met een half miljoen. Van zulke boetes ligt bij Google 
niemand wakker. Het gaat om het veranderen van de maatschappelijke 
mindset, waarbij mensen zich steeds meer bewust worden van waar ze 
allemaal ‘ja’ tegen hebben gezegd.”

Hoe valt dit te faciliteren? “Als deelnemer in de Raad van Advies van 
Alert Online organiseer ik mede grote publiekscampagnes om mensen 
bewust te maken. De parallel die ik trek is de opkomst van de auto. Er 
waren geen regels. Sommigen dachten: dan kan ik sneller een ziekenhuis 
bereiken. En anderen dachten: dan kan ik een bank beroven en snel weg 
komen. De samenleving ontdekte dat auto’s niet verdwenen en begon 
maatregelen te treffen. Op dit moment zijn we bezig om rondom de 
nieuwe technologie de verkeersregels en de borden te maken.”

Kunnen wij als Europa de kracht van China weerstaan? “Europa neemt 
het voortouw waar privacy en mensenrechten centraal staan. We laten 
zien dat de Europese waarden, zoals deze in het Europese Handvest zijn 
vastgelegd, is wat we willen. Dat is kracht maken vanuit zelfvertrouwen.”

Welke kant gaat Europa op? “Europa gaat zich niet nationalistisch  
definiëren maar op basis van waarden. Het interessante zie je in Ne-
derland aan de hand van de vraag: ‘Wat is de Nederlander?’ Een ortho-
dox-conservatieve moslim voelt zich prima thuis bij de SGP. Het heeft 
niets te maken met afkomst, maar met waardenstelsel. Er is veel meer 
kleurigheid dan dat sommige politici tot een simplistisch niveau pro-
beren terug te brengen. Het is onze taak om constant de verbanden te 
maken rondom dat waardensysteem. Daarbij hebben we uiteindelijk 
iedereen nodig.”
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Hoe vertaal je dat in Europa? “Waardeconsensus is er volop. Het vormge-
ven van een Europees Handvest, wetgeving, het Hof voor de Rechten van 
de Mens kan alleen maar samen: om te voorkomen dat we een politie-
staat of in armoedeval terecht komen. Democratie is als een tuin. Je moet 
planten en onkruid wieden. Dan pas bloeit de tuin en ontstaat er ruimte 
voor vrijheid, verbinding en solidariteit.”

Welke waarden staan onder druk? “We moeten er constant mee bezig 
zijn. Toen ik in 1999 in het Europese Parlement zat, besefte ik al dat het 
veel moeilijker is om lid te worden van de Unie dan om weer lid af te 
worden. Samenwerking vereist veiligheid. Kijk naar Polen en Hongarije: 
hoe snel dat gegaan is. Het uitgangspunt dat onze kinderen het beter 
zouden hebben dan wij, dat uitgangspunt bestaat niet meer. De terechte 
woede over economische ongelijkheid, dat pensioenen kleiner worden 
of de boosheid rond bonussen bij omvallende banken maken het veel 
moeilijker om open te staan voor anderen. De frustratie dat sommige 
landen wel wegkomen met begrotingsoverschrijdingen of mensenrech-
tenschending en andere landen niet, voedt de verontwaardiging.”

Wat moet Europa nu doen? “We moeten nadenken over de vraag hoe we 
elkaar bij de les houden. Hiervoor is het hanteren van een meetlat nodig 
waarlangs huidige lidstaten keer op keer gelegd worden, alsof ze weer 
moeten toetreden. Als niet aan de eisen wordt voldaan, dan volgen sanc-
ties. Als we in Europa ons huis niet op orde hebben dan is het moeilijk 
om wereldwijd dat voorbeeld te zijn.”

Is het leiderschap in Europa voorhanden? “Sommigen denken bij leider-
schap aan Poetin met blote borst op het paard. De Messias die ons komt 
verlossen. Ik ben meer van Merkels Wir schaffen das. ‘Wat zijn de oorza-
ken’; ‘Hoe kunnen we daarin investeren’; ‘Wat zijn de randvoorwaarden’. 
Merkels Wir schaffen das was een prachtige uitspraak. 

Hoe zou jij dan reageren? “De uitdaging is de dialoog aangaan met an-
dersdenkenden. Gevaar is dat we steeds meer in de loopgraven komen 
en niet meer met elkaar kunnen praten. Denken in rechts en links is het 
grootste risico van nu. Dialoog betekent dat men elkaar kent en elkaar 
vertrouwt. Het dichtbevolkte Nederland weet met deze pressure cooker 
goed om te gaan. De Nederlandse manier van doen, die bot en direct kan 
overkomen, is de juiste methode, omdat je zaken benoemt. We zitten 
met zoveel verschillende mensen op een kluit dat we meteen moeten 
laten weten wat we ervan vinden.”

Hoe gaan we om met migratiestromen als gevolg van klimaatverande-
ring? “Keihard investeren in herkomstlanden om te zorgen dat er geen 
reden meer is om weg te gaan. Nu nog faciliteert het Europese buiten-
landse beleid autocratische landen als Egypte en Saoedi Arabië. Daar zijn 
we allemaal zelf bij. En een gebrek aan principes doet de rest. We hebben 
olie uit Saoedi-Arabië nodig en vinden het fijn als Egypte ‘pro-Israël’ is, 
waarmee ze niet pro-mensenrechten maar pro-bezetting bedoelen. Dan 
moeten we niet verbaasd opkijken als een exodus van mensen ontstaat. 

Laten we de puissant rijke landen in het Midden-Oosten aanspreken dat 
hun islamitische broeders hulp nodig hebben in plaats van alleen Korans 
te sturen en moskeeën te bouwen. Europa moet principieel deze stem 
laten horen.”

Valt dan de relatie tussen klimaatverandering en migratie te ontkennen?
“Klimaatverandering verergert de oorzaken van migratie. Klimaatproble-
men kan je niet oplossen zonder technologie. Ik ben een tech-optimist 
en betrokken bij de iCANN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers), die beleid maakt door inzet van internet met een multistake-
holders systeem. Dit werkt door volledig open iedereen te laten meepra-
ten vanuit verschillende stakeholder groepen met ervaring en zo op basis 
van feiten samen tot beleidsoplossingen te komen. Dit zou ook kunnen 
werken voor de klimaattransitie.”

Is je geloof in technologie grenzeloos? “Ja, maar wel samen met de kracht 
van mensen. Iedereen hoort erbij betrokken te zijn. De vorm maakt niet 
veel uit. Iedere verandering in de samenleving op weg naar een betere 
wereld begint met een paar mensen die samen eraan beginnen. Als je 
denkt dat je niks kan veranderen, kun je wel thuis blijven. Mijn geloof in 
mensen geeft me energie en maakt me ook vooral D66’er.”

Dus niet vanuit een organisatie? “Niet perse. Een organisatie kun je 
oprichten, maar het gaat meer om multistakeholders. De overheid moet 
ondersteunen, maar hoeft niet altijd de leiding te hebben. Het leuke aan 
D66 is dat we altijd erg vooruitkijken. Als ik in het buitenland kom dan 
zijn we bekend om homohuwelijk, relaxte drugssituatie en euthanasie. 
En die drie grote thema’s komen allemaal van D66.”

Wat wil je meegeven? “Dat heel veel mensen uit de hele wereld kijken 
naar Europa hoe je de balans kunt vinden tussen vrijheid en welvaart, 
waarbij ondernemerschap centraal staat. We have it all en we can have 
it all. Realiseer wat je hebt en tegelijk hoe kostbaar en kwetsbaar dat is. 
Laten we met zijn allen tuinieren zodat Europa lichtend voorbeeld voor 
de wereld blijft.” 1

Lousewies  
van der Laan 
is sinds oktober 2015 
lid van de board of 
directors van ICANN 
(the Internet Corpo-
ration for Assigned 
Names and Numbers). 
Zij was vijftien jaar 
actief in de politiek en 
was onder anderen lid 
van de Tweede Kamer 
en van het Europees 
Parlement. Zij werkt 
tegenwoordig als 
adviseur op het gebied 
van mensenrechten, 
rechtsstaat en Europe-
se politiek.

De frustratie  
dat sommige 
landen wel 
wegkomen met 
begrotingsover- 
schrijdingen  
of mensenrech-
tenschending  
en andere  
landen niet, 
voedt de veront-
waardiging

 Laten we  
met zijn allen 
tuinieren  
zodat Europa 
lichtend  
voorbeeld voor 
de wereld blijft
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De schraalheid  
van boze woorden
Een van de meest verbazingwekkende 
eigenschappen van politici vind ik dat ze 
met regelmaat extreme of onhaalbare  
oplossingen voorstellen voor op zich be-
hapbare problemen. 
 
Herinvoering van het ziekenfonds is er zo 
een – het is mij volstrekt onduidelijk welk 
probleem dat oplost. Of het idee om de 
banken op te kopen om te voorkomen dat 
je ze ooit moet uitkopen. 
 
Soms pretenderen extreme politieke voor- 
stellen niet een (al dan niet bestaand) pro-
bleem op te lossen, maar zijn ze bedoeld 
om ‘de wereld beter te maken’. Het basisin-
komen hoort thuis in deze categorie. Dit 
idee is vooral een uiting van elitaire deca-
dentie. Het idee miskent dat betaald werk 
voor de meeste mensen de belangrijkste 
vorm van zelfontplooiing en van sociale 
erkenning is. 
 
In Nederland zijn het vooral politici van 
linkse partijen die grossieren in onhaalbare 
(en vaak ook onbetaalbare) radicale ideeën, 
meestal kundig verkocht als ‘visionair’. 
Hoewel D66 een enkele keer ook achter 
een radicale modegril aanloopt (basisinko-
men), laat de partij zich meestal van haar 
gematigde kant zien.
 
Het is geen verrassing dat van al die radi-
cale linkse ideeën weinig terecht komt. Ze 
zijn namelijk niet bedoeld om uitgevoerd 
te worden, maar om een positie te marke-

ren tegenover al die suffe realisten die niet 
inzien dat de wereld gered moet worden. 
Maar de meeste Nederlanders zijn heel 
tevreden met hun leven zoals het is en rea-
liseren zich dat als het paradijs op aarde al 
bestaat, Nederland de beste papieren heeft. 
 
Radicale linkse ideeën zijn vooral symbool-
politiek. Maar de meeste Nederlanders, 
nuchter als ze zijn, houden daar niet van. 
 
Ik ben geboren in 1970 en sindsdien zijn  
17 kabinetten aangetreden, de twee romp-
kabinetten Van Agt iii en Balkenende iii 
niet meegeteld. Het CDA (14 keer) en de  
VVD (13 keer) waren bijna altijd van de 
partij. De PVDA nam zes keer deel aan een 
kabinet, evenals het vrijwel altijd veel klei-
nere D66. De SP en GroenLinks zijn door  
de kiezers nog nooit in positie gebracht om 
regeringsdeelname af te kunnen dwingen. 
Hoe meer radicaal linkse ideeën een partij 
oppert, hoe kleiner de kans dat die partij 
van kiezers het vertrouwen krijgt om te 
regeren. Nederland geeft de voorkeur aan 
liberaal-conservatief realisme boven radi-
caal linkse dromerij.       
 
Radicaal links drijft steeds verder weg naar 
de marges van de Nederlandse politiek. 
In plaats van zelfreflectie leidt dat vooral 
tot nog radicalere voorstellen die met nog 
meer volume gebracht worden. In Amster-
dam eiste het radicaalste deel van radicaal 
links recent dat de gemeente een failliet 
ziekenhuis zou kopen. Het idee sloeg dood 
als bier in een vet glas. Wat overbleef was 
de schraalheid van boze woorden. 

Udo Kock  
wethouder Financiën en Economie  
in Amsterdam
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