
Periscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

ldealen en flinke 
gebaren in 'Liberaal 
Bestek '90' 

Het CDA heeft de politieke discussie aan
geslingerd met de partijbrochure 'Van 
verzorgingsstaat naar verzorgingsmaat
schappij' en de discussienota 'Verant
woordelijke samenleving'. De PvdA volg
de met 'Schuivende Panelen'. Oat kon de 
VVD niet op zich Iaten zitten. Dus werd de 
politieke wereld verrast met de discussie
nota 'Liberaal Bestek '90' die als ondertitel 
voerde 'een kansrijke toekomst - verant
woorde vrijheid'. Van de erfgenamen van 
'het denkend deel der natie' kan in intel
lectueel opzicht best het een en ander ver
wacht worden. Toch kan deze nota moei
lijk met die van andere grate partijen con
curreren. Oat maakt de nota niet minder 
interessant. Minder gepolijste produkten 
van bezinning openbaren de fundamen
tele denkstructuur van een politieke bewe
ging namelijk vaak op een heel onbevan
gen wijze. Oat geldt ook voor dit 'Liberaal 
Bestek'. De oneffenheden, de innerlijke 
tegenspraken en de feilen van het heden
daagse liberalisme komen onverbloemd 
naar voren. 

ldealen 
De idealen van de VVD worden nog eens 
goed op een rij gezet. In het volgende 
wordt zoveel mogelijk het woordgebruik 
van Liberaal Bestek gehanteerd. 

Liberalen willen een individualiserende 
maatschappij waarin de beslissingen bij 
de individuen liggen. lndividuele vrijheid 
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is het kernelement. Het individu moet in 
zedelijk en moreel opzicht niet betutteld en 
bevoogd worden. De belemmeringen 
voor de sterken moeten worden wegge
nomen. Het gaat erom dat prestaties wor
den geleverd. De vrijheid komt tot haar 
recht in een maatschappij die vertrouwt 
op spontane zelfregulerende processen. 
Het is de markt die de individuele beslis
singen cobrdineert. De VVD wil wei dat de 
overheid zorgt voor de zwaksten. Maar 
dan zo dat de sterksten zo weinig mogelijk 
in de weg wordt gelegd. De zorg voor de 
zwaksten heeft een belangrijk openbare 
orde aspect, waar de sterksten aileen 
maar van profiteren kunnen. Emancipatie 
van achtergebleven groepen acht de VVD 
een zaak van welbegrepen eigenbelang 
van de sterken. Steeds pleit de nota er
voor dat individuen meer op zichzelf te
ruggeworpen worden, hun eigen risico's 
helemaal zelf dragen. Wie dat niet zo goed 
aan kan wordt toegeroepen: 'Vertrouw op 
je eigen kracht'. 

Deze uitspraken sluiten goed aan bij het 
ideaal van de toegeeflijke of toeschiete
lijke samenleving uit het beginselprogram 
van de VVD. De lezer wordt getroffen door 
het antropomorfe spreken over economi
sche processen (de markt) zoals de klas
sieke liberalen al deden. Zij beleden im
mers hun geloof in de 'onzichtbare hand' 
die er voor zorgt dat het individuele stre
ven naar het welbegrepen eigenbelang 
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niet tot ellende maar tot iets moois leidt. Is 
dat niet wonderbaar? De liberale vroom
heid kent zijn eigen tale Kanaans. Bij le
zing van het Liberaal Bestek is het net 
alsof de schrijvers van de discussienota, 
bij elke wat meer sociaal getinte opmer
king, een lezersgroep op het oog heeft die 
zich steeds afvraagt 'Wat koop ik ervoor 
en wat Ievert mij dat op?'. Steeds moet het 
welbegrepen eigenbelang de dragende 
grand voor sociale maatregelen zijn. 
Voorop staat de leuze 'vertrouw op eigen 
kracht'. Er zijn heel wat mensen die met 
zo'n leus niets kunnen! Die zijn ons een 
zorg. 

De staat, de instituties en de 
bindingen 
Zo komen wij bij de 'waarborgstaat'. Oat is 
een rechtsstaat met zeer beperkte sociale 
taken. In dat kader wordt afkeurend ge
sproken over de initiatief-ondermijnende 
overdrachtsuitgaven van de verzorgings
staat. Er is een teveel aan sociale zeker
heid, zo zegt Liberaal Bestek, omdat men 
na de Tweede Wereldoorlog het individu 
meer solidair achtte dan het in werkelijk
heid is. Het streven naar gelijkheid en be
scherming van het zwakke is sympathiek 
maar ondoelmatig, aldus de liberalen. Het 
spreekt vanzelf dat de doelmatigheid het 
moet winnen. Het streven naar een zorg
zame samenleving is al evenmin realis
tisch omdat het individu hoogstens ge'fnte
resseerd is in de mensen dicht om hem 
heen. Het is bovendien een paternalis
tisch streven omdat het een grotere rol 
toekent aan de maatschappelijke organi
saties. Aangezien die volgens de VVO in 
meerderheid christelijk zijn en de invloed
rijke positie (macht) van het christendom 
ua, zelfs van de christen-democratie) uit
drukken, noemt de VVO-nota zulk streven 
zelfs niet-sympathiek. De VVD-nota houdt 
niet van 'het maatschappelijk midden
veld'. Oat bestaat uit instituties. En institu
ties scheppen nu eenmaal verplichtingen 
voor individuen. Neem nu het huwelijk. 
Enerzijds is het goed om niet-huwelijkse 
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samenlevingsvormen aan het huwelijk ge
lijk te stellen. Maar tegelijk is dat in strijd 
met het principe van de individualisering. 
Dat betekent dus dat die gelijkstelling een 
individualisering van het huwelijk vergt. Li
beraal Bestek spreekt dan oak over indivi
dualisering van het belastingstelsel en van 
de sociale zekerheid. Met de kosten van 
kinderen kan nag in zekere mate rekening 
worden gehouden. Niet dus de gelijkstel
ling van samenlevingsvormen met het hu
welijk. Maar andersom: de gelijkstelling 
van het huwelijk met andere samenle
vingsvormen. Oat houdt zo ongeveer de 
afschaffing van de juridische vorm van het 
huwelijk in. Bij individualisering past bo
vendien een Iasser worden van bindin
gen. Aangegane verbintenissen worden 
minder duurzaam. Oak dat past weer bij 
het principe en het ideaal van de indivi
dualisering. De liberalen spreken met af
keer over de spreiding van verantwoorde
lijkheden naar maatschappelijke organi
saties. Zulke organisaties ontbreekt het 
volgens Liberaal Bestek aan goede con
trole. Overheden zijn daar beter in. En 
uiteraard is de verzuiling een slechte zaak. 
Het belemmert de schaalvergroting in het 
onderwijs (de efficiency dus) en de vrijheid 
van de individuen. Liever houdt Liberaal 
Bestek het op de individuen enerzijds en 
de overheid anderzijds, met veel leegte 
daartussen. 

Wat betreft het optreden van de over
heid pleit de VVD-nota ervoor dat zij zo 

Liberaal Bestek houdt het 
op de individuen en de 
overheid, met vee I leegte 
daartussen. 
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min mogelijk met dwang zal werken. Oat 
roept aileen maar ontwijkend gedrag op. 
Dus zo min mogelijk ge- en verboden. De 
overheid moet geen maatregelen nemen 
die tegendraads zijn aan hetgeen de bur
ger eigener beweging nastreeft. De over
heid moet gebruik maken van prijsprik
kels. Bijvoorbeeld door heffingen te leg
gen op milieu-vervuilende produkten. De 
burger blijft dan vrij om of het vervuilende 
of het niet-vervuilende produkt te kiezen. 
Zodoende wordt zijn gedrag niet door be
tuttelende zedelijkheidsvoorschriften 
maar door welberekend financieel eigen
belang geleid. Op dat berekenend ge
drag moet de overheid inspelen. De enige 
instituties die de sympathie van de VVD 
hebben zijn die welke met winstoogmerk 
werken, dat wil zeggen de bedrijven. En 
verder is ook het onderwijs bij de VVD po
pulair, maar dan vooral als het grote toele
veringsbedrijf voor het bedrijfsleven in het 
algemeen. Hoe het in het onderwijs toe
gaat, daarover moet het bedrijfsleven zelf 
zijn eisen kunnen stellen uiteraard. Dit be
tekent tevens dat met name in het voort
gezet onderwijs en het hoger onderwijs 
het christelijk karakter van de instellingen 
ter discussie moet worden gesteld. De 
christelijke trekken van onze samenleving 
komen slechts op twee plekken aan de 
orde en dan aileen in negatieve zin. Het is 
telkens iets dat afgeschaft moet worden. 
Een derde categorie maatschappelijke in
stellingen die er nog mee door kunnen bij 
de VVD zijn de organisaties van werkge
vers en werknemers. 

Het is eigenaardig dat in de VVD-dis
cussienota overdreven verwachtingen 
van een controlerende overheid worden 
geuit die zelfs in de PvdA allang opgege
ven zijn. In socialistische kring wordt al
thans gesproken over de noodzaak om 
solidariteit in nieuwe vormen te organise
ren (sociale democratie). Oat betekent 
ruimte voor maatschappelijke organisa
ties van verschillende snit. Bij de VVD-dis
cussienota gaat het aileen maar om de 
centen en datgene wat tot het verdienen 
van centen opleidt. 
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Het individu, zijn waarden, zijn vrijheid 
Wat betreft de individuen: die worden op
geroepen het beste uit zichzelf te halen. Zij 
moeten verantwoordelijkheidsgevoel 
hebben ten opzichte van anderen, hen 
vooruit helpen, de kansarmen uit hun iso
lement halen. De VVD wil geen jungle
maatschappij, niet een 'ieder voor zich'. 
Men moet de jeugd leren aan het eigen Ie
ven vorm te geven zolang men de rechten 
van anderen niet schaadt. Het wordt ech
ter niet duidelijk welk gewicht aan de rech
ten van anderen moet worden toegekend. 
En zoals wij allen weten is er vaak sprake 
van een conflict van rechten. Ook roept de 
discussienota op tot een verandering van 
de houding van mensen ten opzichte van 
het milieu. Zij moeten respect hebben 
voor de aarde ja zelfs voor de kosmos. 
Zander verandering van levenshouding 
van de mensen zelf zijn aile wetten mach
teloos, aldus Liberaal Bestek. Mensen 
moeten er zelfs van worden doordrongen 
dat zij zich offers moeten getroosten. Maar 
dit zijn allemaal dingen die niet opgelegd 
moeten worden. Zeker niet door de over
heid. Solidariteit moet puur een kwestie 
van vrijwilligheid zijn. (In christelijke krin
gen wordt wei van charitas gesproken.) 
De VVD wenst dus geen juridische ver
plichtingen op het vlak van de solidariteit 
en de levenshouding van individuen. 
Ieder individu op weg naar zijn eigen non
conformisme. Oat behoort tot de liberale 
idealen. En toch, Liberaal Bestek stelt dat 
het onrealistisch is om zoveel solidariteit 
van individuen te verwachten' De nota bijt 
zich tel kens in de eigen staart. 

De terugtred van de overheid en de 
leegte daarna 
De waarborgstaat betekent een forse te
rugtred van de overheid. Klassieke doel
stellingen als het afstoten van overheidsei
gendom, decentralisatie naar gemeenten, 
overdracht van taken naar commerciele 
instellingen, marktgerichte benadering 
van de gezondheidszorg. Uiteraard wordt 
er weer gepleit voor meer ruimte voor 
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commerciele omroep, zodat ook de cul
tuur niet onder het welbegrepen financiele 
eigenbelang van de sterken uit kan ko
men. In het Iicht van voorgaande is het 
vanzelfsprekend dat een overdracht van 
overheidstaken naar non-profit organisa
ties in het geheel niet in de bedoeling ligt. 
Aileen bij het onderwijs wordt zoiets voor
gestaan. Oat voorstel draagt dan ook een 
zeer geYsoleerd karakter en is niet uit de 
rest van de notate begrijpen. Het is ook 
een van de voorstellen die het CDA zou 
kunnen waarderen. 

Terugtred van de overheid betekent 
dus dater een leegte ontstaat die ten dele 
kan worden opgevuld door commercieel
werkende bedrijven, maar niet door non
profit organisaties op ideele grondslag. 
De zwakken die niet (meer) door de over
heid kunnen worden geholpen dienen 
zich te wenden tot de puur vrijwillige indivi
duele solidariteit. Over pannetje soep ge
sprokenl 

T erugtred van de overheid betekent on
der andere verkleining van het aantal ka
merzetels (de Tweede Kamer naar hon
derd en de Eerste Kamer naar vijftig ze
tels) om te verhinderen dat de parlementa
riers zich met deelbelangen gaan be
moeien. Oat is een tweede opmerking die 
vanuit CDA-visie best te verdedigen zou 
zijn. Ook is het goed dat gepleit wordt voor 
een afslanking van het ambtenarenappa
raat, vooral van het departement van On
derwijs en Wetenschappen, 'ten einde het 
overheidspaternalisme te beperken'. Het 
streven naar deregulering gaat in de VVD
nota zo ver dat de overheid als regel door 
publieksvoorlichting zijn doelen moet be
reiken, liever dan door ge- of verboden. 
Als de mensen goed op de hoogte zijn 
dan gedragen zij zich ook beter. Aldus 
een van de klassiek-liberale vooronder
stellingen die we in Liberaal Bestek tegen
komen. De terugtredende overheid moet 
slechts ingrijpen als 'essentiele belangen 
van de samenleving' op het spel staan. 
Bijvoorbeeld als de prijsmechanismen 
schadelijk gedrag niet belemmeren. 
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Schade-opwekkend gedrag moet primair 
via de ·marktwerking in de hand worden 
gehouden. De VVD-nota concludeert dat 
met het terugleggen van de verantwoor
delijkheden naar individuen en bedrijven 
nog niet voldoende is bereikt. 

Als positieve overheidstaak wordt het in
vesteren in de fysieke infra-structuur ge
noemd. Daar gaat het dus om wegen, 
spoorwegen en telecommunicatie. Over
heidsinvesteringen daarin moeten, aldus 
de VVD, ten koste gaan van de consump
tieve subsidies en overdrachtsuitgaven. 
Zij moeten zeker niet worden betaald uit 
belastingverhoging of leiden tot vertra
ging van de vermindering van het finan
cieringstekort. Wei mogen de investerin
gen in de infra-structuur mede worden be
taald uit hogere tarieven voor het open
bare vervoer. Zij moeten echter ook niet 
afhankelijk zijn van particuliere fondsen. 
Oat laatste is, gegeven de huidige discus
sie, een verrassende uitspraak. 

Wij zien dat de terugtred van de over
heid een heel ander begrip is dan het op
komen voor een verantwoordelijke sa
menleving. De VVD laat liever een va
cuum ontstaan na de terugtred van de 
overheid. Oat mag niet door andere regel
of verplichtingenscheppende instituties 
worden gevuld. De discussie-nota Libe
raal Bestek roept het CDA als het ware 
toe: 'Wilt u een verantwoordelijke samen
leving?, niet met ons!' 

De VVD roept het CDA toe: 
'Wilt u een 
verantwoordelijke 
samenleving? Niet met 
ons!' 
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Sociale en economische aspecten 
De VVD heeft een optimistische kijk op de 
mogelijke economische groei en de stij
ging van de welvaart. De VVD-nota be
roept zich voor zijn optimisme op de rap
porten van de WRR en van het Centraal 
Plan Bureau. Hoe komt het nu dat de groei 
niet zo hoog is als de WRR mogelijk acht? 
Oat komt volgens Liberaal Bestek omdat 
de positie van de minst draagkrachtigen 
versterkt is ten koste van de meer draag
krachtigen. Oat komt oak vanwege de 
subsidies aan de zwakke bedrijven, de 
progressieve belastingdruk, de externe 
democratisering van het onderwijs. De 
eigen verantwoordelijkheid van indivi
duen en bedrijven is volgens de VVD tot 
een minimum gereduceerd. Ons uitkerin
gen- en premie-heffingenbeleid is veel 
royaler dan in andere Ianden en moet, val
gens Liberaal Bestek, daarvan in EG-ver
band worden geharmoniseerd. Oat laat
ste is een slogan die meer wordt gehan
teerd door politici die gewoon de uitke
ringsniveaus willen verlagen zonder datal 
te cru te zeggen. De mensen, zegt Libe
raal Bestek, moeten hun verwachtingspa
troon aanpassen. De individuele huursub
sidie en de objectsubsidie in de volkshuis
vesting moeten geleidelijk worden afge
bouwd. Bij de bepaling van het minimum
inkomensniveau moet daar enigszins 
rekening mee worden gehouden. Maar 
koopkrachtgarantie past hier in elk geval 
niet, aldus de VVD. Maar de nota gaat nog 
verder: 

Drastische vermindering van de werk
loosheid kan niet zonder aanzienlijke da
ling van het niveau van een wettelijk bruto 
minimumloon ten opzichte van de con
tractlonen. De koopkracht van de mini
mum-inkomenstrekkers moet niet met de 
boven-minimale meestijgen. In elk geval is 
arbeidstijdverkorting niet doelmatig. Wei 
is het goed om de beloningen gedeeltelijk 
afhankelijk te maken van de behaalde 
winst. Aldus Liberaal Bestek. 

Wat betreft de verhoudingen binnen het 
bedrijfsleven pleit de VVD-nota voor een 
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uitbreiding van de medezeggenschap 
van de ondernemingsraad maar dan wei 
tegelijkertijd een herstel van de rechten 
van de aandeelhouders. I ndiv1duen aan 
weerszijden moeten immers worden ver
plicht om meer voor het eigenbelang op te 
komen. Oat is steeds de zedelijke eis van 
de VVD. Bij die eis past de afwijzing van 
een basisloon. Oat is immers in strijd met 
de verantwoordelijkheid van de indivi
duen voor hun eigen inkomen. Emancipa
tie van mensen, mannen en vrouwen, 
wordt pas bereikt door het hebben van 
een betaalde baan. Het niet hebben van 
een betaalde baan, met name ook bij 
vrouwen met gezinsverantwoordelijkhe
den, is een kwestie van verspilling en zelfs 
een bedreiging van de economische ont
wikkeling van ons land. Zo draaft de nota 
maar door. 

De sociale houding van Liberaal Bestek 
komt voorts tot uitdrukking in een tamelijk 
hard beleid ten aanzien van migranten en 
een uitgesproken stringent toelatingsbe
leid dat we oak over de grenzen goed be
kend moeten maken. Voorts is interessant 
dat de zorg voor achterstandsgroepen in 
het onderwijs wei wordt genoemd, maar 
dat het wegwerken van achterstanden 
niet ten koste mag gaan van de hoogbe
gaafden. Ook overigens valt meer de na
druk op de behoefte aan middelbaar en 
hoog opgeleiden. Het klinkt dan wat hypo
criet om uit de mond van de liberalen de 
op zichzelf behartigenswaardige opmer
king te horen dat het harmonie-model niet 
moet worden verruild voor het conflictmo
del. De VVD signaleert terecht dat het 
overleg tussen de sociale partners en de 
overheid vanwege het conflictmodel 
lange tijd niet kon fungeren als de eerste 
verdedigingslinie tegen de gevolgen van 
in de afgelopen jaren optredende externe 
schokken. 

Als men zelf zo uitdrukkelijk aan de kant 
van de 'haves' staat tegenover de 'have 
nots' dan heeft men teveel bater op het 
hoofd om zoiets met overtuiging te kun
nen zeggen. 
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Het Nederlands belang 
Wat is buitenlands beleid? Oat is volgens 
Liberaal Bestek het bevorderen van de 
waarden en de behartiging van de belan
gen in brede zin van de Nederlandse 
maatschappij. De doelstellingen van het 
beleid strekken echter verder dan het di
recte Nederlandse eigenbe!ang. Oat komt 
omdat een klein lander belang bij heeft dat 
er goed geordende internationale verhou
dingen bestaan. Nederland moet zich dan 
ook nuttig maken als katalysator en bemid
delaar op het internationale vlak, dat Ievert 
namelijk goodwill op voor de eigen natio
nale belangen. Die goodwill zou ook kun
nen worden geschaad door het niet in de 
pas lopen bij omringende Ianden. 

Helaas gaat het in de internationale ver
houdingen niet goed. Met name niet met 
de internationale economische ontwikke
ling. Hoe komt dat nu volgens de VVD
nota? Wei, door het vasthouden aan aldan 
niet verkeerd ingeschatte nationa!e be/an
gen. Liberaal Bestek getuigt hier dus van 
het gevaar van de invoering van liberale 
idealen in onze buitenlandse politiek. 
Waarom vragen ze dan niet gewoon om 
een afschaffing van die idealen. In het hier
navolgende maken ze het echter nog ban
ter. 

Criminaliteit, het stokpaard van de 
VVD 
Zoals ieder weet maakt de VVD een sterk 
punt van de criminaliteitsbestrijding. Geen 
andere partij spreekt daar zo stevig over. 
En de VVD-ers kunnen wat dat betreft in Li
beraal Bestek hun hart ophalen. Daar 
wordt uitvoerig geklaagd over de sterk toe
genomen misdadigheid. Daar moet tegen 
opgetreden worden! De pressie van de 
misdaad vergt een verhoogde pakkans, 
minder beleidssepots, maar meer nog: een 
onverbiddelijke ten uitvoerlegging van 
dwangmiddelen en straffen. De nota 
vraagt om strengere straffen, een zeer 
harde aanpak, een zeer hard repressief 
beleid. Oat is de taal die in liberale kringen 
op prijs wordt gesteld. 
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Maar waarom is dat zo nodig? Omdat 
de crimlnaliteit sinds jaren sterk stijgende 
is. Waar komt die stijging dan vandaan? 
Daarover geeft Liberaal Bestek een ont
nuchterende analyse. De belangrijkste re
denen zijn: 
- de welvaart is zeer sterk gestegen en 

dus is er bij (de sterken) veel meer te 
stelen; 

- de huidige samenleving heeft weinig te 
bieden voor diegenen die zich aan de 
onderkant van de samenleving bevin
den; 

- er is sprake van individualisering; 
- er is sprake van ontzuiling; 
- de binding aan de groepen, organisa-

ties en instellingen vermindert; 
- er is minder sociale controle; 
- normvervaging, zowaar zelfs bij som-

mige die tot de toplaag behoren; 
- controle- en toezichttaken worden 

slecht gewaardeerd; 
- er is een minder stabiele leefsituatie 

voor jeugdigen - de situatie thuis is Ia
bieier; 

- er is onzekerheid over aanvaarde nor
men en waarden in plaats van de ze
kerheid die jongeren op dit vlak behoe
ven; 

- de school geeft aan jongeren onvol
doende normbesef mee; 

- vrijblijvendheid concurreert met ge-
wenste duidelijkheid. 

Volgens de eigen analyse van Liberaal 
Bestek zijn het dus juist de invoering in het 
maatschappelijk bestel van de liberale 
idealen en principes zelf die een sterk stij
gende criminaliteit veroorzaken! Men zou 
verwachten dat dit aanleiding is om die 
eigen principes kritisch te heroverwegen, 
terug te nemen als ondeugdelijk en maat
schappelijk gevaarlijk. Neen! Wellicht is 
men zich bewust van dit eigenaardige 
contrast. Bezwaren zoals onder andere 
de sterk toenemende criminaliteit worden 
dan gewoon opgevat als de keerzijde van 
de liberale medaille. De liberale input in de 
maatschappij blijft gehandhaafd en bij de 
output - de sterk toegenomen criminali-
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teit - wordt slechts een dikkere knuppel 
geplaatst om aan de boeven harde straf
fen toe te dienen. 

Heeft de nota behalve de angst voor 
harde straf, dan helemaal niet aan preven
tie gedacht? Zeker wei, want Nederland 
kan zich (economisch) niet permitteren 
een slechte reputatie te hebben op het ge
bied van orde en veiligheid, met name in 
de grote steden. Bestuurlijke preventie is 
op zijn plaats. Deze dient te beginnen met 
minder overheidsbemoeienis, minder ge
en verbodsbepalingen. Meer liberale prin
cipes dus. Daarna worden nog een paar 
onliberale maatregelen voorgesteld: aller
lei vormen van toezicht en controle, die op 
zichzelf natuurlijk niet leuk zijn voor een li
beraal die zich niet wenst te Iaten betutte
len. De lezer wordt getroost met de op
merking: zij betalen zichzelf terug. 

Het cynisme waarmee het VVD-rapport 
gewoon doorgaat met de invoering van 
principes die naar eigen oordeel een sterk 
criminaliteitsbevorderend karakter dra
gen is ronduit verbijsterend. Dit alles staat 
zwart op wit in Liberaal Bestek te lezen. 
Over criminaliteitsbestrijding past de VVD 
een minder zelfbewuste toonl Wij moeten 
de burgers maar goed duidelijk maker 
water op dit punt met het liberalisme loos 
is! 

Besluit 
Er bestaan in Nederland liberalen die 
meer lering hebben getrokken uit het ver-
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leden dan de opstellers van Liberaal Be
stek. De waardering voor instituties die de 
ontwikkeling voor het normbesef onder
steunen, was toen aanzienlijk groter. Men 
leze er het betoog van wijlen de heer Riet
kerk op na in 'Liberalisme in de jaren tach
tig' van nu tien jaar geleden. Toen bestond 
in VVD-kringen althans een redelijk inzicht 
in het belang van de maatschappelijke 
verbanden van allerlei aarc:l en niet aileen 
voor die welke met een winstoogmerk 
werken. Liberaal Bestek valt terug op ach
terhaalde schema's. Het kale, niet-sociale 
individu staat weer centraal met zijn eigen 
belangen. En ook de a-christelijke ten
dens steekt, 200 jaar na de Franse Revolu
tie, de kop weer op. Liberaal Bestek toont 
ons op onbevangen wijze de reden 
waarom de christen-democratie het klas
sieke liberalisme van ganser harte verwor
pen heeft. Het toont ook waar dat libera
lisme wederom ondeugdelijk blijkt. 

We moeten concluderen dat de wegen 
van liberalen en christen-democraten 
door deze nota verder uiteen gaan lopen. 

A.M.O. 

Chnsten Democratische Verkenn1ngen 2/88 


