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Tobben met de erfenis 

Liberalisme en sociaal-democratie kun
nen tot vergelijkbare conclusies komen 
voor praktisch be!eid Binnen een betrek
ke/ljk kart ttjdsbestek zljn twee studies ver
schenen over mensenrechten en buiten
lands beleid Een van sociaal-democrati
sche garnituur. Van Marnix Krop, voorma
!tg medewerker van de Wiardi Beckman 
Stichting, is het boek. 'A an vrijheid gebon
den. Sociaal-democratie, mensenrechten 
en buitenlands beleid', in 1987 uitgege
ven door Van Loghum Slaterus (151 pa
gina 's). De andere draagt de tite! 'Men
senrechten en buitenlands beleid Een li
berale visie' en is geschreven door drs. 
GA van der Ltst, wetenschappelljk mede
werker van de Prof. mr. B.M Teldersstich
ting (143 pagina 's). 

Het rs natuurlijk geen toeval dat beide stu
dies zo kort na elkaar zijn verschenen. Wie 
ziet dat de schrijver van het tweede boekje 
rn het woord vooral van het eerste wordt 
bedankt voor de waardevolle assistentie 
die hij - als nog niet algestudeerde -
heelt geleverd door het maken van enkele 
case-studies aan de hand van verslagen 
van de PvdA Tweede Kamerlractie, zal er 
begrip voor hebben dat hij, na lezing van 
het boekje van Krop, er behoelte aan had 
nu eens zijn gedachten op papier te zetten 
vanuit zijn eigen visie. Het heelt in ieder 
geval een boeiende conlrontatie opgele-
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verd, hoewel ... conlrontatie is misschien 
een te groot woord. 

Vooropgesteld moet worden dat geen 
van beide schriJvers pretendeert de so
ciaal-democratische dan wei de liberale 
krjk op de rechten van de mens en de 
wrjze, waarop deze in het buitenlands be
leid gestalte dienen te kriJQen, weer te ge
ven. lntegendeel, beide roepen op tot her
bezinning in eigen kring, waarbrj met 
name Krop zich lijkt te realiseren dat zrjn 
zienswijze ook in de eigen gelederen op 
de nodige weerstand zal stuiten. Beide 
worstelen duidelijk met de erlenis van de 
politieke ideologre die aan hun richtlng ten 
grondslag ligt, een ideologie die allesbe
halve naadloos aansluit op de conceptie 
van de mensenrechten zoals dre heden 
ten dage opgeld doet. In die heden
daagse conceptie worden de burgerlijke 
en politieke rechten (de zogenaamde 
klassieke vrijheidsrechten) en de econo
mrsche, socrale en culturele rechten als 
complementair gezien 

De Algemene Vergadering van de Ver
enrgde Naties heett dat in 1977 als volgt 
verwoord: 'Aile mensenrechten en lunda
mentele vriJheden ziJn ondeelbaar en han
gen onderling samen; de toepassing, be-
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vordering en bescherm1ng van zowel de 
burgerlijke en politieke als van de econo
mische, sociale en culturele grondrechten 
dienen met dezelfde aandacht en urgentie 
te worden betracht'. Waarom? Omdat, zo
als de resolutie vervolgt, de volledige reali
sering van burgerlijke en politieke rechten 
zonder het genot van de economische, 
sociale en culturele rechten niet mogelijk 
is. Deze opvatting vinden we ook terug in 
de regeringsnota De rechten van de mens 
tn het bwtenlands beleid van 1979, waar 
gesteld wordt dat een menswaardig be
staan aileen mogelijk IS als zowel aan de 
klassieke als aan de sociale rechten wordt 
voldaan. 

Het is d1e onlosmakelijke samenhang, 
d1e evenwaardigheid van beide catego
rieen grondrechten, die voor zowel socia
lisme als liberalisme de nodige problemen 
opleveren. Staan de klassieke rechten, de 
vrijheidsrechten, op gespannen voet met 
de uitgangspunten van het socialisme, de 
sociale rechten verdragen zich bepaald 
n1et wonderwel met de grondgedachten 
van het liberalisme. Beide schrijvers be
steden dan ook een niet gering deel van 
hun beschouwingen aan het verzoenen 
van wat op het eerste gezicht onverzoen
lijk lijkt alvorens ziJ aan de in de titel van 
hun studle genoemde vraag van mensen
rechten en buitenlands beleid toekomen. 

De klassieke rechten 1n de zin van aan het 
indiv1du toekomende vrijheidsrechten, zo
als deze deel zijn gaan uitmaken van de in 
het Westen gangbare rechtsopvatting, 
hebben hun oorsprong in de achttiende 
eeuw en zijn het zuiverst verwoord door 
John Locke. Deze ging bij zijn visie op de 
staat uit van een (overigens hypotheti
sche) natuurtoestand waarin aile mensen 
(lndividuen) in volledige en absolute vrij
heid naast elkaar leefden. Doch omdat de 
absolute vrijheid van de een de onvrijheid 
van de ander kan betekenen, werd het be
ter geacht een structuur in het Ieven te roe
pen waarbij de rechten en vrijheden van 
een ieder zouden worden gegarandeerd. 
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Bij het zogenaamd maatschappelijk ver
drag werd derhalve de staat gecreeerd 
die de het individu van nature toeko
mende rechten even wei diende te respec
teren en te garanderen. Deze rechten (on
vervreemdbaar genoemd) werden bij de 
staatsvorming dus van de bevoegdheden 
van die staat uitgesloten; het is niet onaar
dig om te zien dat onze Grondwet (zoals 
overigens ook andere constituties) van 
deze zienswijze nog steeds het stempel 
draagt. 

Onze constitutie, die men als de ge
boorte-akte, het constituerende docu
ment, van onze staat kan zien, begint met 
op te sommen wat de staat niet mag: hij 
mag niet discrimineren, niet ingrijpen in de 
vrijheid van meningsuiting of van levens
overtuiging enzovoort; eerst daarna wordt 
gezegd hoe de staat in elkaar zit en wat hij 
mag of moet doen. In Locke's opvatting 
berust de staat dus op de vrije wilsover
eenstemming van individuen, hij ontleent 
ziJn legitimiteit aan de instemming van de 
onderdanen, het is - om met Vander List 
te spreken - een samenlevingsvorm 
waarin in principe autonome individuen 
een zakelijke, contractuele relatie aan
gaan met andere individuen en slechts 
aan die contracten rechten en plichten 
ontlenen (pagina 24). Wie stelt dat het libe
ralisme bij uitstek de politiek-ideologische 
uitdrukking is van het individualisme en 
wie de bescherming van het individu en 
het scheppen van mogelijkheden voor het 
individu om zijn verlangens te verwezenlij
ken schetst als de voornaamste doelein
den van een liberaal politiek systeem (ge
lijk Vander List doet op pagina 19) zal zich 
bij Locke wonderwel thuisvoelen. De con
clusie: 'Pas met (de liberaal) Locke, zou 
men kunnen zeggen, begint de victorie 
van de moderne mensenrechten' ligt dan 
ook voor de hand. Liberalisme en de klas
sieke vrijheidsrechten, die een onthou
dingsplicht voor de overheid inhouden, 
passen bij elkaar als hand en handschoen. 
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Collectiviteit 
Maar het is Juist deze Lockesiaanse opvat
tlng van de vriJheids- en gelljkheidsrech
ten die Marx een doorn in het oog was om
dat de begrippen vrijheid en gelijkheid 
verhulden dat het om een ongelijke vrij
heid en een onvrije gelijkheid ging. 'De 
mensenrechten en bu rgerlijke vriJheden 
stonden symbool voor de scheiding van 
staat en maatschappij, van politiek en eco
nomle, waarbij aileen in de sfeer van staat 
en politiek de illusie van vrijheid en gelijk
heid heerste, terwijl de essentie van de 
burgerlijke maatschappij en economie 
juist onvrijheid en ongelijkheid waren. De 
mensenrechten ziJn die van de zelfzuch
tige bourgeois niet die van de op het alge
meen belang uit zijnde, zedelijk ge'inspi
reerde citoyen' (Krop, pagina 28). 

Tegenover het ind1vidualisme dat aan 
Locke's ideeen ten grondslag lag, stelde 
Marx het belang van de collectiviteit die 
het gevolg zou ziJn van een samengaan 
van staat en maatschappij, waarbinnen 
een materiele gelijkheid en vrijheid zou
den worden verwezenlijkt. Werkelijke vrij
held, werkelijke gelijkheid kan pas binnen 
die gemeenschap worden beleefd. En 
eerst binnen die gemeenschap, als lid en 
onderdeel van die gemeenschap, komt 
de mens werkelijk tot ziJn bestemming, tot 
zijn waarde. Een dergelijke opvatting sluit 
veel meer dan bij Locke aan bij de opvat
tingen van Rousseau die stelde dat bij het 
maatschappelijk verdrag aile leden van 
de maatschappiJ met 1nbreng van al hun 
rechten opgaan in de gemeenschap en 
dat dit opgaan, dit samengaan onvoor
waardelijk geschiedt. Ook hier berust de 
staat op het maatschappelijke verdrag, 
doch thans ontleent hij zijn legitim1teit aan 
de collectlviteit, de volonte genera/e Wan
neer de burger bepaalde rechten heeft, 
dan heeft hij die uitsluitend als onderdeel 
van die collectiviteit, niet als indiv1du. Het 
zijn niet rechten waarvan de staat moet af
blijven omdat ze nimmer tot het bevoegd
heidsdomein van die staat hebben be
hoard, het zijn rechten die door de collectl-
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viteit zijn toegekend en die u1tsluitend als 
deel van die collectiviteit kunnen worden 
genoten. Plaatst men zich buiten de col
lectiviteit, dan kan men dus eigenlljk ook 
geen aanspraak maken op de eerbiedi
glng van deze rechten. Gekoppeld aan 
andere elementen uit het marxistisch den
ken kan dit leiden, langs de weg van con
cepties als de dictatuur van het proleta
naat en het beginsel van het democra
tisch-centrallsme, tot de centrale rol van 
de parlij-top in het staatsapparaat en de 
daaruit resulterende totalitaire structuur 
zoals wij die kennen uit Oosteuropese ian
den. Terzijde zij opgemerkt dat deze dia
metraal tegengestelde visies op de relatie 
enkeling-collectiviteit in belangrijke mate 
hebben bijgedragen tot de spraakverwar
ring die er optrad tussen vertegenwoordi
gers van West- en Oosteuropese Ianden 
wanneer men over het door beide ge
bruikte begrip 'rechten van de mens' 
sprak, een spraakverwarring die veelal 
het karakter van een 'dialogue des 
sourds' aannam, omdat men het nu een
maal niet over hetzelfde had, al gebruikte 
men dezelfde bewoordingen. 

Krop kan aileen van 
communisme afstand 
nemen met argumenten 
die aan de socialistische 
traditie vreemd zijn. 

In zijn studie geeft Krop een veel uitvoeri
ger en veel meer onderbouwde uiteenzet
ting over de wijze waarop de socialistische 
denktraditie kon le1den tot een conceptie 
zoals die ten grondslag ligt aan het maat
schappelljk bestel in de communist1sche 
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Ianden. Tegelijkertijd neemt hij van die 
conceptie duidel1jk en zonder enig voor
behoud afstand. Met onmiskenbare weer
zin citeert hij de Sowjet-grondwet, waarin 
wordt gesteld dat 'het Sowjet-volk, geleid 
door de ideeen van het wetenschappeliJk 
communisme, de rechten, vrijheden en 
plichten van de burger bepaalt ... en hen 
1n deze grondwet verkondigt' en voegt 
daar afkeurend aan toe 'Met andere 
woorden. het is de part1j die bepaalt welke 
de rechten en plichten van de burger zijn, 
un1versele mensenrechten hebben daar 
niets mee te maken' (pagina 72/3). 

Sociaal-democratie 
Nu IS het pikante dat Krop deze afstand 
van het communist1sche stelsel slechts lijkt 
te kunnen nemen door een beroep te 
doen op argumenten die eigenliJk aan de 
social1stische tradit1e vreemd z1jn. Heel 
duidelijk blijkt dit uit wat hiJ zegt op pagina 
66: 'In elk gevallijkt het sociaal-democra
tisch staatsdenken buiten de traditie van 
de liberale democratte (mijn cursivering) 
en van conservatieve theoretici als Mon
tesquieu op het punt van de beteugeling 
van staatsmacht tamelijk onthand. lm
mers, ook de d1rect-democratische Idea
len van Rousseau waar vroege socialisten 
als Marx zeer gevoel1g voor waren en 
waarvoor een PvdA in de Jaren zevent1g 
weer ontvankelijk werd. bieden geen 
oplossing voor het probleem van de con
trole op de moderne staat'. 

Het is opvallend dat Krop 1n deze zin
snede het woord 'sociaal-democratlsch 
staatsdenken' gebruikt en niet het woord 
'soc1alist1sch ·. Terecht heeft hij erop gewe
zen dat het negentlende-eeuws socla
lisme verschillende uitwerkingen heeft ge
kregen en dat de in het Westen tot stand 
gekomen soc1aal-democratie van d1t so
cialisme een tenminste even zo legitieme 
afstammeling IS als in andere regio's 
gangbare vananten. Toegesp1tst op de 
kwestie van de mensenrechten betekent 
dit dat het socialisme (inclusief de sociaal
democratie) de mensenrechten vooral be-
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oordeelde naar hun concrete maatschap
pelijke inhoud en functie, dit in tegenstel
lmg tot het liberalisme (pagina 26) en der
halve een veel belangrijker rol toedacht 
aan de collectiviteit (de staat), aangezien 
deze voor de invullmg van die concrete 
maatschappelijke inhoud dient zorg te 
dragen. De abstracte vrijheids- en gelijk
heidsrechten (die een onthoudingsplicht 
van de overheid impliceren) dienen (aan-) 
gevuld te worden door de actief over
heidsbeleid vergende sociale rechten 
(werkgelegenheid, sociale zekerheid, on
derwijs, etc.). Maar de rol die daarbiJ aan 
de staat wordt toegedacht vervult Krop 
toch met een zekere huiver. Als de staat 
voor de sociaal-democratie het instrument 
bij uitstek is om de samenlevmg te hervor
men en een meer rechtvaardig gehalte te 
geven, hoe ver is zij dan bereid rekening 
te houden met de opvattingen van perso
nen, die een andere mening zijn toege
daan? In hoeverre is ziJ bij het inhoud ge
ven aan de sociale grondrechten bereid 
rekening te houden met de 1nd1viduele vrij
heidsrechten? 'Accepteert de sociaal-de
mocratie haar tegenstanders omdat z1j 
weet er niet buiten te kunnen? Of gaat het 
haar nog steeds (miJn cursivering) om de 
uite1ndelijke uitschakeling van de ander, 
of die nu met 'rechts', 'het kapitaal' of de 
'bourgeoisie' wordt aangeduid?' (pagina 
42). 
Het zal duidelijk zijn dat voor de beant
woording van deze vraag van doorslag
gevende betekenis is de mate waarin de 
vertegenwoordigende, de parlementaire 
democratie aanvaard wordt. Krop schetst 
hoe deze aanvankelijk slechts als middel 
werd gezien tot het bereiken van de socla
listlsche doeleinden (ook bmnen de so
ciaal-democratie), een instrument tot ver
wezenlijking der soc1alistische gelijkheid 
waarvan de waarde evenredig was met 
de mogelijkheden die het voor de verwe
zenlijking van dat doel bood. Eerst gelei
delijk aan werd (althans in de Neder
landse, of ruimer gesteld, de Westeuro
pese omstandigheden) de parlementaire 
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democratie als intrinsiek goed, en daar
mee ook als doel aanvaard. Krop geeft 
daarbij de rol van Bonger die in de jaren 
dertig stelde dat de democratie in een he
terogene maatschappiJ het enige model1s 
om de klassenstrijd op vreedzame wijze, 
dat is zonder geweld, te voeren. En hij ci
teert artikel 34 van het SOAP-program van 
1937 'Voor de SOAP zijn socialisme en 
democratie onafsche1delijk, socialisme en 
d1ctatuur onverenigbaar'. Een worsteling 
binnen de sociaal-democratie, die uitein
deliJk tot een catharsis leidt? Kennelijk is 
Krop daar niet zo gerust op want hiJ laat op 
dit citaat onmiddell1jk de zin volgen 'De 
stell1gheid van deze bewering kan echter 
ook duiden op onzekerheid hieromtrent 

kennelijk gaat het om een niet van
zelfsprekende, dus te benadrukken identi
teit' (pagina 46). Hij constateert dat in de 
Jar en zestig en zeventig zich een verontrus
tende onderwaardenng van de parlemen
taire democratie heeft voorgedaan binnen 
de Nederlandse sociaal-democratie, die er 
toe heeft geleid dat het zicht verloren is ge
gaan op de problemat1sche verhouding 
tussen socialisme en democratie, op de 
spanning die bestaat tussen socialist1sche 
gelijkheidseisen en de vrijheid van anders
denkenden. Socialistische bemoeienis 
met de rechten van de mens moet dan 
ook beg1nnen met de vaststelling van d1e 
onderlinge spanning, die hiJ typeert als 
een spanning tussen een rechtvaardig
heldsideaal en de veel waardenrelativisti
scher democratie (pagina 63). 

De vraag of die spanning vanuit het so
cialistisch denken zelf opgelost en ver
zoend kan worden, lijkt voor Krop proble
matisch. Hij constateert dat de moderne 
mensenrechten in essentie een comblna
tie zijn van een liberaal pol1tiek stelsel en 
een sociaal-democratisch geinspireerd 
economisch en sociaal programma (pa
gina 39) en stelt vervolgens dat de men
senrechten het beste ged1jen in een plura
listische omgeving. 'Een socialisme dat 
niet pluralistisch is staat op gespannen 
voet met de mensenrechten'. Maar 'hoe 
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pluriform en pluralistisch is het maat
schappijmodel van het soc1alisme?' (pa
g1na 42). Ook allevert het hier geschetste 
probleem voor de sociaal-democratie in 
de praktijk niet zoveel problem en op, waar 
het Krop om te doen is, is een verzoening 
in de theorievorming en het is tot die her
bezmning dat hij ziJn geestverwanten op
roept. 

Liberale ideeen 
Is dat vanuit het social1stische denken zeit 
onbegonnen werk, zoals Van der List lijkt 
te suggereren? Refererend naar het 
boekje van Krop constateert hij met ge
noegen dat liberale ideeen hun weg heb
ben gevonden in het socialistische kamp. 
Zonder enige gene voegt hiJ daar onmid
dellljk aan toe dat die be1nvloeding ulter
aard wederzijds 1s geweest (pagina 28). 
Want ook Vander List tobt met een erfenis, 
namelijk het pure ind1vidualisme van het 
traditionele liberalisme, dat evenzeer op 
een utop1e berust als het social1stische ge
lijkheidsdenken, namelijk dat de creativi
teit van het verantwoordelijke, zelfstan
dlge individu, dat zo vrij mogelijk moet 
worden gelaten, de motor IS van de maat
schappelijke vooruitgang. VriJheid kriJQt 
dus de absolute prioriteit de kansengelljk
heid die liberalen voorstaan, verschilt van 
de 1nhoudelijke gel1jkheid d1e socialisten 
bepleiten 1n zover zij het mensen mogel1jk 
maakt zich van anderen te onderscheiden 
en zich (ook materieel) boven anderen te 
verheffen. Sociale rechtvaardigheid zien 
liberalen dan ook n1et zozeer in termen 
van een wenselijke uitkomst, maar veeleer 
als het resultaat van nader te spec1flceren. 
JUiste procedures (pagma 21 ). Maar Van 
der List laat daar met ontwapenende eer
lijkheid direct op volgen dat deze liberale 
rechtvaardigheidstheorie vaak heeft 
dienst gedaan als legillmering van over
bodig grote sociale en economische on
gelijkheid. Het traditionele liberalisme 
heeft daarom evenzeer een correctief no
dig vriJheid van ontplooiing is wei mooi, 
maar je moet er wei de kans voor kr1jgen. 
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En het verschaffen van die gelijke kansen 
aan een ieder komt dan tach weer te lig
gen op de schouders van de staat, d1e in 
het traditionele liberalisme juist zoveel mo
gelijk moest terugtreden. In de sociale va
riant van het liberalisme moet de staat de 
vnjheid en ontplooiing van aile individuen 
bevorderen (pagina 31). En met instem
ming citeert Van der List uit een in 1979 
verschenen boek van de huidige vice-pre
mier De Korte 'Voor het materieel nako
men van de sociale grondrechten is een 
actlef overheidsbeleid vereist en daarom 
kan de overhe1dsrol oak niet een beperkte 
z1jn'. Maar is daarmee de spanning opge
heven? Het lijkt er niet op want De Korte 
laat er onmiddellijk op volgen: 'Bij het in
houd geven aan die (sociale) grondrech
ten is daarentegen wei een zich beper
kende overhe1dsrol nod1g. Niet beperkt 
(qua omvang) maar zich wei steeds be
perkend (qua 1nstelling) moet de rol zijn 
van de overheid, d1e het beste de vrijheid 
van allen 1n de gemeenschap dient'. Deze 
toevoeging kan moeilijk een schoolvoor
beeld van helderheid worden genoemd, 
maar op pagina 36 probeert Van der List 
het nag eens in zijn eigen bewoordingen: 
'Volgens liberalen moet de staat "slechts" 
(wat IS dat? PK) de voorwaarden voor 
een goed Ieven (en wat 1s dat? PK) ga
randeren ... Oat liberalen de staatsrol wll
len beperken, wijst trouwens niet op on
verschill1ghe1d jegens het lot van indivi
duen, maar op het serieus nemen van ln

dlviduele verantwoordel1jkhe1d en zelf
standigheid'. Men kan zich n1et aan de 
1ndruk onttrekken dat de afw1jzing van de 
tradit1oneel-liberale nachtwakerstaat nag 
niet d1rect een conceptueel-verwerkte op
vatting over een verzorgingsstaat heeft 
opgeleverd. En oak Vander List roept ZIJn 
geestverwanten op tot theorievorming 
waarin de spanning tussen vrijhe1d en ge
lljkheid moet worden opgelost en ver
zoend: 'geconstateerd moet worden dat 
de liberalen zich betrekkelijk weinig 
moeite hebben getroost in woord en daad 
klaarhe1d te scheppen met betrekking tot 
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de grondslagen, doeleinden en middelen 
van een goed mensenrechtenbeleid' (pa
gina 2). Centraal daarbij staat oak hier 
weer de visie op de mens en zijn relatie tot 
de samenleving. 

De afwijzing van de 
nachtwakerstaat heeft bij 
liberalen nog niet een 
conceptueel verwerkte 
opvatting over de 
verzorgingsstaat 
opgeleverd. 

In een bespreking van het boekje van 
Vander List in de lnternationa/e Spectator 
stelt Prof. dr. P.R. Baehr dat het en1gszins 
amusant 1s dat beide auteurs de aandacht 
voor de mensenrechten opeisen als ty
pisch voor hun respectievel1jke partijpoli
tieke levensbeschouwing en hij vervolgt 
'Het wachten is nu nag slechts op een 
soortgelijk geschr1ft u1t christen-democra
tische hoek'. 

Trilogie compleet maken 
Het z1j verre van mij stafmedewerkers van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA aan te sporen dan wei af te raden de 
triologie compleet te maken. Wei moet mij 
van het hart dat vanuit een bijbelse visie 
de genoemde spanning tussen de vrij
heids- en de gelijkheidsidee, die 1n wezen 
een spanning is tussen individualisme en 
collectivisme, zich in veel mindere mate 
voordoet. Twintig jaar geleden heb ik in 
een rede, uitgesproken ter gelegenheid 
van het twintigJarig bestaan van de Uni
versele Verklaring van de Rechten van de 
Mens*, reeds verwezen naar de gedach
ten van Emil Brunner op dit punt Deze 

• gepubl1ceerd In Jaarboek van de Vr·18 U n1V8CSI\81\, 1969 
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schetst de mens als een naar Gods beeld 
in vrije verantwoordelijkheid geschapen 
wezen. Deze verantwoordelijkheid betreft 
in de eerste plaats de relatie van de mens 
tot ziJn Schepper en raakt hem derhalve in 
ziJn individualiteit. Voor zijn handel en 
wandel is de mens in laatste instantie ver
antwoording schuldig aan zijn Schepper 
en om aan deze verantwoordel1jkheid te 
kunnen voldoen, behoeft de mens vrij
heid. Het betreft hier wat Max Huber 
noemt het grondbegrip van de 'in der Got
tesliebe wurzelnden Freiheit der mensch li
chen Person'. Anderzijds is die verant
woordelijkheid een gebonden verant
woordelijkheid omdat zij tevens waarge
maakt moet worden in de relatie tot de me
demens, want, aldus Brunner, de mens is 
oak in gemeenschap geschapen en dit 
veronderstelt het aangewezen zijn op en 
daarmee oak de verantwoordelijkheid ten 
aanzien van anderen. Huber noemt dit het 
grondbegrip van de 'auf die Nachsten
liebe gegnJndeten Gerechtigkeit' en is 
van mening dat in deze beide grondbe
grippen 'a//es Recht und insbesonderen 
die Menschenrechte ihren tragende Grund 
haben'. 

Is dit nu een versluierende en verdoeze
lende benadering, die de althans eerlijk 
door Krop en Van der List toegegeven 
spanning op een gemakkelijke man1er 
wegpraat? Nee, zegt Brunner, 'denn die 
christliche Sicht des einzelnen und der 
Gemeinschaft ist kein Menschenweisheit, 
sondem geoffenbarten Sch6pfungsweis
heit Gottes. Sie ist die Gerechtigkeit, die 
dem Menschen als Individuum und als 
Gemeinschaft darum entspricht, wei! sie 
dem Schopfungsplan dessen entspricht, 
der die lndividuen und die Gemeinschaf
ten schafft'. 

Betekent het zojuist gestelde dat er in 
een op een bijbelse visie stoelende poll
tieke theorie geen innerlijke spanning be
hoeft te bestaan tussen vrijheidsrechten 
enerzijds en sociale rechten anderzijds 
(maar 1k onderstreep het woordje 'be
hoeft' want de rol van de overheid en de 
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aan de staatsmacht te stellen grenzen kan 
nag voor moeilijkheden zorgen), dat wil 
nag niet zeggen dat het zonneklaar is hoe 
aan de mensenrechten in het beleid (en 
we hebben het hier over het buitenlands 
beleid) gestalte moet worden gegeven. 

lnmenging 
Laten we eerst maar eens bezien wat Krop 
en Van der List daarover oordelen. lk laat 
nu maar even buiten beschouwing of een 
socialistisch of een liberaal buitenlanos 
beleid mogelijk en denkbaar is. Krop zegt 
- overigens niet uitsluitende dat socialisti
sche buitenlandse politiek wenselijk zou 
zijn - dat daarover weinig afgerond con
ceptueel den ken bestaat (pagina 88); Van 
der List lijkt in dat opzicht wat minder be
scheiden waar hij het heeft over het bui
tenlands beleid van liberale staten, waar 
hij voor het gemak oak maar Nederland 
toerekent (pagina 62). Want waar het na
tuurlijk om gaat is dat zowel vanuit de libe
rale als vanuit de socialistische beschou
wing wei degelijk benaderingen van het 
buitenlands beleid voortvloeien. Zo stelt 
Vander List dat vanu1t de liberale visie be
toogd zou kunnen worden dat een staat 
zich oak internationaal zoveel mogelijk 
moet onthouden van ingrijpen en inmen
ging en de realisering van mensenrechten 
door middel van een laissez-faire beleid 
grotendeels kan overlateri aan het vrije 
spel der internationale krachten: geen be
voogding op nationaal vlak en geen be
voogding op internat1onaal vlak (pagina 
43). Tegen deze benadering neemt Van 
der List krachtig stelling. Hij verwijt de 
klassiek-liberalen dat zij een te groat ver
trouwen hebben in het vriJe spel der maat
schappelijke krachten en bijna geheel 
voorbijgaan aan het streven naar macht 
door individuen en staten, een machts
streven dat mensen ongevoelig maakt 
voor 'rationele' kosten-baten analyses. 
Omdat derhalve een laissez-faire beleid 
niet voldoet, dient nolens volens (sic) een 
belangrijke rol aan de staat in het buiten
lands beleid te worden toegekend. Daar-
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mee aanvaardt Van der List (ook nolens 
volens?) een bepaalde mate van lnmen
ging. Maar dan dient hij ook af te rekenen 
met het voor het liberalisme zo kenmer
kende waardenrelativisme. Want wat 
geeft Nederland het recht om te oordelen 
dat in andere Ianden mensenrechten wor
den geschonden? Hier schiet Vander List 
wei erg door naar het andere uiterste als 
hiJ zegt dat wiJ geen keus hebben dan af te 
gaan op onze e1gen cultureel en sociaal 
bepaalde maatstaven, aangez1en er geen 
geschiktere maatstaven bestaan (pagina 
75). 'BIJ het beoordelen van de mensen
rechtensituatie kan men, dunkt ons, het 
best varen op het kompas van de eigen (li
berale) waarden' (pag1na 77). Als men dit 
in al ziJn consequenties zou nemen zou dit 
leiden tot een grenzeloze intolerant1e en 
zouden de mensenrechten al snel verwor
den tot kanonskogels 1n een 1deologische 
strijd 1n plaats van onderdeel van een op 
human1taire waarden gericht buitenlands 
beleid. En vastgesteld kan worden dat de 
mensenrechten ook die functie gehad 
hebben en well1cht voor sommigen nog 
hebben (Van der List verw1jst zelf naar de 
Amenkaanse senator Moynihan maar 
men kan ook denken aan Reagan, met 
name in z1jn eerste ambtsperiode). Maar 
gelukkig behoeven we n1et af te gaan op 
wat andere reger1ngen zeggen over de 
vraag of in hun land de mensenrechten 
geschonden worden, maar op wat de in 
dat land zelf wonende mensen er van vin
den en het is hun oordeel dat de legitima
tie verschaft voor die door Vander List be
pleite inmeng1ng: niet wiJ bepalen of hun 
mensenrechten geschonden worden 
maar zijzelf. 

Gez1en de socialistische vis1e op de 
staat behoeft daar ternauwernood een le
gitlmatie voor inmenging te worden ge
zocht. Of, zoals Krop opmerkt 'het socia
llsme zou zichzelf niet zijn indien het zich 
tot eigen land beperkte. Het socialisme is 
er niet voor de natie, noch voor de staat, 
maar kent slechts een subject, hoe hlsto
risch verbijzonderd ook de mens' (pagina 
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25). Maar gezien de egalitaire ethiek waar
door het socialisme wordt gedreven, 
dreigt hier een ander gevaar: de nood
zaak van de bestrijding van sociale on
rechtvaardigheden kan een blinde vlek 
doen ontstaan voor de even dringende 
noodzaak van de eerbiediging van de 
klassieke vrijheidsrechten. Krop windt er 
geen doekjes om dat in zijn eigen partij in 
de jaren zestig en zeventig, althans in het 
buitenlands beleid, de vrijheidsrechten in 
belangrijke mate achter werden gesteld bij 
de sociale rechten en waar l1nkse (of zich 
links noemende regimes) vrijwel per defini
tie geacht werden de sociale vooruitgang 
te bevorderen, konden zij vrijwel geen 
kwaad doen als het op schend1ng van de 
klassieke rechten aankomt. Rechtse regi
mes worden deze schendingen evenwel 
(terecht) ten zeerste aangerekend en se
lectieve verontwaardiging is het gevolg. 
Krop neemt tegen deze overaccentuering 
van de gelijkheid ten koste van de vrijheid 
stevig stelling; op overtuigende wijze toont 
hij aan dat uite1ndelijk veelal ook de gelijk
heid het slachtoffer wordt van de veron
achtzaming van de vrijheid omdat onder 
een tirannie noch de vrijheid noch de ge
lijkheid floreert. 
Zijn dus beide schrijvers het er over eens 
dat de mensenrechten in het buitenlands 
beleid een essentiele rol moeten vervul
len, dan komen zij vervolgens aan de 
vraag: hoe dient het belang van die men
senrechten afgewogen te worden tegen
over andere belangen zoals vrede en vei
ligheid, bevordering van de handelsbe
trekkingen enzovoort? Het is opvallend 
dat beide schrijvers, na de spoken op de 
ideologische zolder te hebben opge
ruimd, tot zeer pragmatische opvattingen 
gene1gd lijken. Het is bepaald n1et alle
daags dat in een publikatie van socialisti
sche huize uitdrukkelijk gezegd wordt (wat 
gedacht werd is iets anders) dat de veilig
heid van bevolking en grondgebied, en 
het voortbestaan van de politieke en maat
schappelijke instituties, hoe men het ook 
went of keert, de ultima ratio van nationale 

105 

I I 

I I 



buitenlandse politiek ziJn en derhalve in 
laatste instantie ook voor socialisten nood
zakelijkerwljs voorrang zullen krijgen (pa
gina 126) boven de bevordering van men
senrechten. En met betrekking tot de eens 
door Joris Voorhoeve gelanceerde stel
ling dater in het algemeen geen tegenstel
ling bestaat tussen mensenrechten en an
dere doelstellingen in het buitenlands be
leid zegt Vander List dat mensenrechten
beleid moeilijker vall te integreren in het 
buitenlands beleid dan Voorhoeve doet 
voorkomen. 

Naast deze door beiden onderkende af
wegingsproblematiek en ook daaraan ge
koppeld speelt voor beiden een doorslag
gevende rol de effectiviteit van door Ne
derland te ondernemen stappen. Vander 
List toont zich wein1g gecharmeerd van 
een op een 'Gesinnungseth1k' berustende 
'Pnnzipienreiterei'; hij geeft een uitvoering 
overzicht van eventuele maatregelen die 
onder bepaalde omstandigheden effec
tief kunnen worden genoemd en rekent 
daaronder ook het aan voorwaarden ver
binden van ontwikkelingshulp, een (met 
uitzondering van Sunname) in liberale 
kring niet bepaald populair standpunt. HiJ 
acht een 'manipuleren' van ontwikkelmgs
hulp ten behoeve van de mensenrechten 
zelfs effectiever dan maatregelen in het 
kader van handelsrelat1es (econom1sche 
tegenmaatregelen dus). omdat bij de laat
ste andere handelspartners maar al te 
zeer bereid z1jn de plaats van Nederland 
in te nemen, terwijl dat b1j hulpverlening 
veel minder waarschijnlijk is (pagina 114). 
Alhoewel Krop vee! minder dan Van der 
List op concrete beleidsmogelijkheden ln

gaat, stelt tech ook hij dat effecliviteit of het 
vooru1tzicht van effectiviteit de strikte voor
waarde moet ziJn voor het gebruik van de 
hulprelatie als politiek middel (pagina 
142). En meer in het algemeen stelt hij dat 
het 'uiteraard onmogelijk is zich in het bui
tenlands beleid met aile mogelijke schen
dingen bezig te houden. Het enige crite
rium dat bij de noodzakelijke selectie uit
eindelijk de doorslag moet geven is de ef-
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fectiviteit van de bemoeien1s. De geloof
waardigheld van een dergelijke politiek 
hangt in laatste aanleg niet af van het mo
rele gehalte van de gebruikte argumen
ten, noch van het succes waarmee poli
tieke tegenstanders worden afgetroefd 
(een verademende opmerking, PK), 
maar van de bijdrage die aan de eerbied1-
g1ng van mensenrechten in een gegeven 
situatie wordt geleverd' (pag1na 143). 

Nu kunnen er natuurliJk nog hele veld
slagen geleverd worden over de vraag 
wanneer onder welke omstandigheden 
welke maatregelen effectief moeten wor
den geacht, doch het IS al heel wat als die 
striJd zich binnen een gemeenschappel1jk 
referent1ekader afspeelt. Zo zal de 'ge
zonde afkeer' van economische sanctie
maatregelen die Van der List bij liberalen 
constateert niet zonder meer in socialistl
sche kring gedeeld worden, maar ook 
Krop lijkt geen voorstander te z1jn van ac
ties met een puur symbolische waarde 
(symbol1sche acties kunnen best een ze
kere effectiviteit hebben). 

Het is opmerkeliJk dat beide schrijvers, 
redenerend vanuit een zeer verschillende 
achtergrond, tot vergel1jkbare conclus1es 
komen voor het praktisch beleid. Nu dient 
men wei te bedenken dat beiden oproe
pen tot een bezinning 1n eigen kring en dat 
hun opvattingen binnen die e1gen kring 
bepaald nog niet gemeengoed zijn. Het is 
te hopen dat aan hun oproep gevolg 
wordt gegeven want dat zou eventueel 
kunnen le1den tot een grotere consensus 
op het gebied van de rol van de mensen
rechten 1n het buitenlands beleid, een 
consensus waarop de derde hoofdstro
ming van de Nederlandse politiek zonder 
al te veel moeilijkheden zou kunnen aan
sluiten. 

Spanning 
Een ding heeft mij bij beide schnjvers 
enigszins teleurgesteld. Beiden z1jn hun 
betoog begonnen vanu1t de spanning die 
er b1nnen hun politieke beschouwing be
staat tussen klassieke vri]he1dsrechten en 
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sociale rechten. Beiden hebben getracht 
die spanning te verzoenen, maar dat heeft 
niet geleid tot een meer integrale benade
ring van beide categorieen in het buiten
lands beleid. Om het maar eens huiseiiJk 
uit te drukken: de bevordering der sociale 
rechten bliJft het terrein van ontwikkelings
samenwerking, die der klass1eke rechten 
dat van Buitenlandse Zaken. Aileen in laat
ste instantie mag het eerste gebruikt wor
den ten bate van het tweede. lk meen dat 
deze gescheiden behandeling nog te veel 
uitgaat van de scheiding tussen klass1eke 
rechten als onthoudingsverplichtingen 
van de staat, terwiJI de sociale rechten in
spanningsverplichtingen voor de staat in
houden. lk denk dat dat een veel te ge
chargeerde tegenstelling is. Van der List 
zegt ergens: 'Kiassieke rechten verschil
len van sociale rechten in die zin, dat het 
voor een regering wei mogeiiJk is om on
middellijk een emd te maken aan bijvoor
beeld martelingen of censuur' (pagina 
128) lk ben van oordeel dat dat een mis
vatting is en voorbiJ z1et aan het feit dat 
schendingen van klassieke rechten veelal 
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een structureel karakter hebben, dat niet 
zonder meer en zonder hulp van anderen 
kan worden veranderd. lk zelf heb enige 
Jaren ervaring met het verschijnsel van fol
teringen en ik ben tot de conclusie geko
men dat bepaalde structuren gemakkelijk 
le1den tot loitering en dat de betrokken re
geringen de financiele dan wei technische 
m1ddelen ontbreken om die structuren 
meer 'folterimmuun' te maken. Een meer 
gelntegreerd, een hol1stisch mensenrech
tenbeleid zou de onlosmakelijke samen
hang tussen klassieke en sociale rechten 
meer recht doen. Doch wellicht IS dat iets 
waar vanuit christen-democratische hoek, 
waar die spanning tussen beide catego
rieen minder in het u1tgangspunt verscho
len ligt - 1ntegendeel, de onderlmge ver
wevenheld in dat uitgangspunt ligt veran
kerd - een bijdrage aan zou kunnen wor
den geleverd. 
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