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J. GLASTRA VAN LOON 

Een liberale maatschappi,jvisie? 

Het liberalisme heeft zich gemanifesteerd als een 
geestesstroming, als een staatkundige beweging 
en in politieke partijen. Het heeft gestreden tegen 
het ancien régime, tegen persoonlijke privileges 
en tegen de wereldlijke macht van de kerken, het 
heeft zich ook opgeworpen als een kampioen van 
succesvolle kooplieden en industriëlen. Het heeft 
zich ingezet voor de vrijheid van enkelingen en 
voor die van naties, voor de vrijheid van het on
dernemen en voor de erkenning van grondrech
ten, voor de nachtwakerstaat en voor sociale 
voorzieningen. Deze opsomming beoogt geen 
volledigheid. 

Vraagt u mij, of het liberalisme een maat
schappijvisie heeft ontwikkeld, dan is mijn ant
woord: ja èn nee. Nee, als daarmee wordt bedoeld 
één visie die kenmerkend is voor het liberalisme 
in al zijn manifestaties. Ja, als wordt bedoeld een 
visie die in het liberalisme een belangrijke rol 
heeft gespeeld en die voor geen andere politieke 
partij of stroming kenmerkend is. Ik doel op het 
ideaal van een maatschappij waarin alles behalve 
het handhaven van recht en orde en de bescher
ming tegen gevaren van buitenaf word t overge
laten aan het vrije spel der maatschappelijke 
krachten. 

De kracht van dat ideaal is, dat het niet be
paalde waarden boven andere stelt die daarom 
meer, eventueel ten koste van die andere en van 
degenen die daar speciaal mee zijn verbonden 

* Een enigszins gewijzigde versie van dit artikel werd eerder 
gepubliceerd in Liberté, Egalité et Fraternité (jOVD). 

moeten worden bevorderd, misschien zelfs met 
dwang opgelegd. Zijn zwakte is, dat er in de 
huidige maatschappij niet veel vernieuwends van 
uitgaat. Zijn kracht is, dat het je dwingt je twee
maal te bedenken voor je grijpt naar de meest 
voor de hand liggende oplossing van nóg een 
overheidsmaatregel. Zijn zwakte is, dat het geen 
richtsnoer of leidraad biedt voor het handelen in 
concrete machtsverhoudingen, zodat nogal eens 
de sterksten zich ermee op hun gemak voelen. En 
er ook nogal eens mee aan het langste eind trek
ken. 

Er zijn bijna altijd en voor haast iedere situatie 
redenen te bedenken, waarom het op de wat lan
gere duur ook in het belang van de zwakkeren 
zelf is, dat hun geen bescherming, hulp of ver
zorging wordt geboden. En nog meer, dat de 
overheid daar niets mee te maken moet hebben. 
Wie in een maatschappelijk zwakke positie ver
keert, beschikt echter niet altijd over de middelen 
en mogelijkheden om zelf voor zijn belangen op 
te komen. Dat dan toevertrouwen aan het parti
culiere initiatief van anderen betekent niet, dat 
er ook een goede bewaking is tegen misbruik van 
overwicht en overmacht. 

De kracht van dat ene (liberale, maar niet door 
alle liberalen gekoesterde) ideaal is, dat het zich 
zonder aanzien des persoons over iedereen uit
strekt. Zijn zwakte is, dat het zo individualistisch 
en zo universalistisch is - zozeer gericht op ieder 
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individueel en op ieder individu - dat er geen norm 

of beleid aan is te ontlenen voor de rol van maat
schappelijke organisaties. Liberalen hebben dan 
ook nogal eens de neiging zich tegenover zulke 
organisaties politiek neutraal op te stellen in de 

veronderstelling en/of met de eis, dat die orga
nisaties dat ook doen. 

Ik heb telkens na iets positief van dat ene 

ideaal te hebben gezegd, daar iets negatiefs op 
laten volgen. Dat kan de indruk wekken, dat ik 
dat ideaal eigenlijk verwerp. Die indruk moet 
worden rechtgezet. Wat ik in het voorafgaande 
heb beoogd, is te beklemtonen dat ook een libe
raal in de politiek telkens voor een keuze tussen 
twee kwaden is gesteld en dat die ene maatschap
pijvisie die in zijn geestelijke bagage zo'n belang
rijke plaats inneemt zijn oog weliswaar scherpt 
voor een soort risico's en gevaren, maar hem te
gelijkertijd bijziende maakt voor andere. 

Het partijpolitieke debat over de taak van de 
overheid met de socialisten, die in de omgekeerde 
richting scherp en bijziende zijn, is volstrekt on
vruchtbaar geworden. Het is een ritueel dat het 
ontwikkelen van nieuwe denkbeelden over de ma
nier waarop de overheid zou moeten functioneren 
en hoe zij met het oog daarop zou moeten zijn 
ingericht blokkeert in plaats van het te stimule
ren. Het is een ritueel dat bovendien partijpoli
tiek gezien het CDA een te ruime en comfortabele 
plaats laat in een daardoor bepaald midden. 

Het vraagstuk van de overheidstaak (kwantitatief: 
hoe omvangrijk mag of moet zij zijn? en kwali
tatief: hoe moet zij worden uitgeoefend?) hangt 
direct samen met het een etage dieper liggende 
vraagstuk dat in Isaiah Berlins befaamde essay 
Two Concepts of Liberty wordt behandeld, nl. de 
vraag hoe een negatief en een positief bepaald 
vrijheidsbegrip zich tot elkaar verhouden. Ook 
ten aanzien van dit probleem heeft al een rituele 
rolverdeling plaatsgevonden met een overeen-

komstig geestdodend effect. Liberalen beschul

digen socialisten ervan, dat zij op basis van hun 
positieve vrijheidsbegrip mensen willen dwingen 
hun socialistische doeleinden te verwerkelijken. 
Socialisten beschuldigen liberalen ervan, dat zij 

op basis van hun negatieve vrijheidsbegrip goed
vinden dat bestaande machtsverhoudingen on
beteugeld voortbestaan. 

Door het vrijheidsprobleem op die manier over 
twee partijen verdeeld aan de orde te stellen 
wordt het in feite van zijn betekenis beroofd. Wat 
in het bestaan van ieder mens en in iedere maat
schappij twee kanten van hetzelfde zijn, wordt 
dan doorgeknipt in twee stukken waarvan de li
beralen het ene, de socialisten het andere krijgen. 
Salomoh wist al, dat zo geen van beide partijen 
iets zinnigs krijgt. De echte en onvervalste vraag 
is dan ook niet, of vrijheid in de politiek (althans 
voor de liberaal) alleen het opheffen en afweren 
van dwang inhoudt of dat daartoe (althans voor 
een socialist) ook de mogelijkheid om zich te ont
plooien moet worden gerekend. Het antwoord op 
die vraag moet zijn: beide. Afwezigheid van 
dwang bij afwezigheid van middelen om in die 
vrije ruimte iets te doen is leeg. De mogelijkheid 
om je te ontwikkelen, maar alleen zoals anderen 

dat voor je hebben georganiseerd is hol. Alleen 
de combinatie van middelen en afwezigheid van 
dwang om iets te doen of te laten levèrt iets op 
dat zinnig en levensvatbaar is. 

Dat wil intussen niet zeggen, dat het combi
neren van beide eenvoudig en probleemloos is. 
Om de complicaties die daarbij optreden zicht
baar te maken, moet ik het vrijheidsprobleem 
eerst uit de sfeer van de algemene begrippen ha
len en in die van de concretere verhoudingen bin
nenloodsen waarin het verschil maakt, hoe en 
door wie over wat wordt beslist. 

In de definitie van vrij heid als afWezigheid van 
dwang wordt geabstraheerd zowel van degenen 
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die dwang uitoefenen als van de manier waarop 

zij dat doen. Daardoor blijft verborgen, dat in 
iedere concrete maatschappelijke situatie zal 
moeten worden beslist welke dwang hoe en ten 
koste van wat moet worden opgeheven, resp. wel

ke dwang hoe en door wie mag worden gebruikt. 
Eens temeer blijft verborgen de vraag, wie over 
die kwesties moet beslissen en hoe dat moet ge
beuren. Als A hierover beslist voor B, c en D, dan 
beperkt A de keuzevrijheid van B, c en D. In de 
definitie van vrijheid als mogelijkheid tot zelf
ontplooiing wordt geabstraheerd van de vraag, 
waartoe die ontplooiing moet kunnen voeren, 
welke middelen daarvoor aan wie beschikbaar 
moeten worden gesteld en dus ook van de vraag, 
hoe en door wie daarover moet worden beslist. 

Deze eerste en bescheiden concretisering van 
het vrijheidsprobleem maakt al enkele dingen 
duidelijk. Ten eerste dat de vraag Wie beslist? zo
wel voor het negatieve als voor het positieve as
pect van vrijheid aan de orde komt en bepaalt, 
hoe het met de vrijheid in een maatschappij ge
steld is. In de tweede plaats blijkt, dat bij de rea
lisering van vrijheid in een maatschappij verde
lingskwesties aan de orde komen. Vrijheid kan 
niet los worden gemaakt van sociale rechtvaar
digheid. 

Als je zegt, dat je een voorstander bent van 
vrijheid, zeg je niet veel. Wie is daar niet voor als 
hij het voor niets kan krijgen? Als je preciseert, 
datje voor vrijheid bent in de vorm van afwezig
heid van dwang of in die van de mogelijkheid tot 
zelfontplooiing, zeg je nog steeds niet veel, want 
het één heeft niet veel zin zonder het ander en 
zowel het een als het ander kan op verschillende 
manieren worden verwerkelijkt. Je zegt pas iets 
wat politiek hout snijdt, wanneer je aangeeft wel
ke mensenje van wat voor dwang wilt vrij maken 
of vrijwaren en op welke manier zij wat voor 
middelen moeten kunnen verkrijgen om van die 
vrijheid te genieten. Wil men zulke uitspraken 

niet alleen maar uitdrukkingen laten Zijn van 

subjectieve voorkeur, maar ze aanspraak laten 
maken op een algemenere, objectievere gelding, 
dan zal men ook moeten aangeven op welke ma

nier de beslissingen over deze kwesties moeten 
worden genomen. De besluitvormingsprocedure 
is dan de toets waaraan men zijn voorstellen on
derwerpt. Hoe democratischer die toets, hoe gro
ter de waarborgen voor de vrijheid die de burgers 
verwerven. 

Sociaal-democraten hechten aan democra
tische besluitvorming geen geringere betekenis 
dan liberalen. Misschien zelfs een grotere, omdat 
zij meer langs die weg willen bereiken dan libe
ralen. De reden daarvoor is nogal simpel en dui
delijk: zij willen vooral wat bereiken voor groe
pen die in het vrije spel der maatschappelijke 
krachten systematisch aan het kortste eind trek
ken. Niet iedereen die zich als een representant 
van zo'n groep aanmeldt is er ook een. Dat neemt 
niet weg, dat er zulke groepen zijn. En dat zij een 
fundamenteel probleem van sociale rechtvaar
digheid vormen dat ook liberalen niet mogen ne
geren, bijv. omdat zij de middelen die tot nu toe 
zijn gebruikt om het op te heffen afwijzen. Li- ;. 
beralen mogen niet politiek te boek staan als 
mensen die weliswaar gelijke kansen voor iederen 
bepleiten, maar wier kracht elders ligt. 

Staat en maatschappij zijn niet meer gescheiden 
op de manier waarop zij dat waren in de I ge 
eeuw. De maatschappij is veel ingewikkelder ge
worden, de staat veel groter; hij telt meer depar
tementen, afdelingen en diensten, vervult meer 
taken en heeft veel meer ambtenaren met meer 
uiteenlopende deskundigheden in dienst. De in
richting van de staat is echter in hoofdlijnen de
zelfde gebleven. En de politieke discussie over de 
verhouding tussen staat en maatschappij verloopt 
nog voornamelijk in de klassieke termen van 
meer of minder overheidsbemoeienis (minder 
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schuld, minder sociale voorzIenmgen, minder 

wetten, meer politiek, meer gevangenissen, meer 
defensie). 

De vraag moet worden bezien, in hoeverre dit 
laatste mee een gevolg is van het uiterst gebrekki
ge inzicht dat de overheid zelf heeft van haar 
maatschappelijke functioneren dat op zijn beurt 
een gevolg is van de manier waarop zij is inge

richt (bureaucratisch, anoraganisch). Dit is niet 
de plaats om dat functioneren en die inrichting 
te analyseren. Wel om erop te wijzen, dat er meer 
onder de zon is dan méér of minder; dat voor het 
verkrijgen van inzicht in die andere mogelijkhe
den onderzoek en analyse nodig zijn en dat het 
erg menselijk maar ook gevaarlijk is om, bij ge
brek aan inzicht, je maar vast te klampen aan 
beelden uit het verleden. Dat kan ook nog als 
gevolg hebben, dat het onderzoek en de analyses 
niet op gang komen. 

Vrijwel alle belangrijke maatschappelijke ver
anderingen uit het verleden zijn mogelijk ge
maakt door voorafgaande technologische ver
nieuwingen. Op die manier werd de overgang 
van nomadisch naar sedentair leven mogelijk, zo 
ook de opkomst van de steden in de late middel
eeuwen en de renaissance en zo de geïndustria
liseerde samenleving van de I ge en de 20ste eeuw 
met als complement nationale en wereldoorlo
gen. Die oorlogen hebben naarmate zij nationa
Ier en massaler werden zo meer en krachtigere 
stoten gegeven tot technologische vernieuwing. 
Niets wijst erop, dat aan die vernieuwing een 
eind is gekomen. Er is geen reden om aan te ne
men, dat aan de maatschappelijke veranderingen 
wel een halt is toegeroepen. Alle reden dus om 
onderzoek, analyse en vernieuwend denken over 
deze ontwikkelingen te stimuleren. 

Vernieuwingen komen bijna altijd tot stand als 
succesnummers uit reeksen van veel meer pogin
gen die mislukken. De vraag is, wat de voor
waarden en omstandigheden zijn die maken, dat 

mensen zulke pogmgen ondernemen. Afwezig

heid van dwang? Zeker, maar het is geen voldoende 
voorwaarde. Er moeten ook positieve voorwaar
den zijn verwerkelijkt: er moet kennis, inzicht, 
know how zijn bij voldoende grote aantallen 

mensen, risicodragend kapitaal, maatschappelij
ke instemming en ondersteuning, min of meer 
berekenbaar gedrag van anderen, om maar en
kele factoren te noemen. 

Toch is het de vraag, of zo niet een eenzijdig 
beeld wordt geschilderd van de manier waarop 
vernieuwing tot stand komt. Is afwezigheid van 
dwang werkelijk een noodzakelijke voorwaarde 
daarvoor? De sprongsgewijze ontwikkelingen van 
de technologie in de periodes dat geïndustriali
seerde naties met elkaar in oorlog waren, wijzen 
in een andere richting. Ontwikkelingen in de Sov
iet-Unie en in Japan nuanceren het beeld. 

Het ziet ernaar uit, dat het niet een kwestie is 
van of-of maar een van en-en, van een juiste mix 
van factoren: elementen van negatieve en van 
positieve vrijheid, maar zelfs van vrijheid en (or
ganisatorische) dwang. En dan gaat het, zoals 
iedereen die wel eens geprobeerd heeft een sma
kelijk maal te bereiden weet, niet alleen om meer 
of minder, maar ook om een kwalitatief goede 
samenstelling. Het ziet er bovendien naar uit, dat 
die samenstelling varieert naar gelang van de 
aard van het proces dat men wil vernieuwen: in 
het technische ligt het anders dan in het funda
menteel wetenschappelijke onderzoek, in maat
schappelijke processen anders dan in weten
schappelijke, in de politieke besluitvorming an
ders dan in die van het bedrijfsleven. 

Dit zijn allemaal redenen om niet star om te 
gaan met vertrouwde beelden en geijkte patro
nen , maar integendeel nieuwe te vormen. Nieuwe 
beelden, nieuwe inzichten, nieuwe visies tover je 
niet uit een hoge hoed. Ook die moeten worden 
ontwikkeld en daarbij zijn de oude onmisbaar. 
Maar dan wel in meervoud en in combinatie met 
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elkaar en in confrontatie met de veranderingen 

die de werkelijkheid te zien geeft ten opzichte van 
die oude beelden, inzichten en visies. Dat vereist 
een ander gebruik van hen dan als strijdmiddel 
in de slag om de kiezersgunst in een elektronisch 
tijdperk. 

Het politieke debat tussen liberalen en sociaal
democraten zoals dat in de publieke arena wordt 

opgevoerd is erger dan een schimmenspel met 
poppen en een script uit de vorige eeuw. Het is 
de belangrijkste belemmering voor politieke en 
staatkundige vernieuwing in deze eeuw. Die poli
tieke vernieuwing kan alleen tot stand komen 
door de vorming van nieuwe combinaties van 
denkbeelden en inzichten die nu met politiek en 
organisatorisch kunst- en vliegwerk gescheiden 
gehouden en tegenover elkaar worden gesteld. De 
uitkomst hiervan is verstarring in plaats van ver
nieuwing. En bovendien vervreemding in plaats 
van betrokkenheid van de kiezers bij de politiek. 

Vrijheid is niet iets dat ons als gebraden ganzen 
in de mond vliegt. Zij moet worden bevochten, 
veroverd, heroverd en opnieuw veroverd. De 
technologische vernieuwingen zijn eerder in een 
stroomversnelling terechtgekomen dan in stil
staand water. De maatschappij staat niet stil. Wij 
mogen er niet van uitgaan, dat de vrijheid aan 
haarzelf overgelaten haar hoofd boven water 
houdt. De politieke vernieuwing mag daarom 
niet uitblijven. Misschien moet er eerst een 
nieuwe generatie aantreden om dat mogelijk te 
maken. Deste belangrijker, dat die dan niet aan 
oude visies en opvattingen blijft kleven. 

Isaiah Berlin wijst er in zijn eerder aangehaald 
essay over de twee begrippen van vrijheid op, dat 
de aanhangers van het positieve vrijheidsbegrip 
eerder in de verleiding zullen komen anderen hun 
eigen idealen van ontplooiing op te leggen dan 
aanhangers van het negatieve vrijheidsbegrip ge-

neigd zullen zijn voor de verwerkelijking van hun 

maatschappij visie dwang in te schakelen. Dat 
lijkt mij zo voorzichtig gesteld juist. Toch twee 
kanttekeningen daarbij. 

De eerste is, dat de gesignaleerde verleiding pas 
dan zal toeslaan, wanneer men niet alleen ont
plooiing van mensen wil, maar ook meent te we
ten hoe mensen zich dienen te ontplooien. Er is 

echter geen enkele reden waarom zelfontplooiing 
van mensen als politieke doelstelling niet gecom
bineerd kan worden met de overtuiging dat ieder 
daar zijn eigen vormen voor moet vinden. Er is 
zelfs een oude humanistische traditie van toleran
tie die dat uitdrukkelijk zo stelt. Zij impliceert 
een niet-weten van wat de bestemming van de 
mens zou zijn. Zij gedoogt pluriformiteit niet al
leen, maar waardeert deze positief. Die geestes
stroming die zeker tot het erfgoed van het libe
ralisme behoort reikt verder terug dan de Franse 
Revolutie en het tijdperk van de Verlichting. Die 
laatste periode is de belangrijkste bron van het 
liberalisme. Het was ook een tijd waarin men 
nogal scherp en helder meende te weten wat de 
ware aard van de mens is. 

Mijn tweede kanttekening bij de stelling van 
Berlin is een aanvulling daarop. Het positieve 
vrijheidsbegrip moge onder bepaalde omstandig
heden een voedingsbodem zijn voor autoritaire 
politieke denkbeelden en gedragingen, het nega
tieve vrijheidsbegrip zal daartegenover mensen 
eerder disponeren tot een passieve houding te
genover het maatschappelijke gebeuren. De ar
gumenten die daarbij van dienst kunnen zijn heb 
ik in het eerste deel van dit opstel aangeduid. Het 
paradoxale feit doet zich daarbij voor, dat juist 
degenen die maatschappelijk nogal goed terecht
komen daar de krachtigste motieven voor heb
ben. Dat is één van de oorzaken waarom vrijheid 
telkens opnieuw moet worden bevochten. 
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