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Het menselijk 
liberal • Isme 
Het is hoog tijd voor een herijking van onze positie in deze wereld. Waar staan wij, 
inwoners van de Europese Unie, voor? In tegenstelling tot Amerikanen zijn • 
Europeanen getekend door hun verleden. Amerikanen zijn doorgaans onbezorgd, 
vrijblijvend en onbevooroordeeld. Wij, E;uropeanen, dragen de last van onze voor
ouders. We wikken en wegen onze woorden om niemand te kwetsen, om politiek 
correct te blijven, om de waarheid geen geweld aan te doen. We beseffen hoe 
gevoelig een teksi, een zin, een woord kan zijn. Daarom temperen we onze gedach
ten en gevoelens. We zijn voorzichÜg en offeren alles op het altaar v~n de mense
lijke integriteit. Dat is ge~n gebrek. Het is een kwaliteit. Omdat we beter dan wie 
ook beseffen dat de minste fout kan leiden tot het onvoorstelbare. Tot brutaliteit, 
willekeur en onmenselijkheid. 

DOOR DIRK VERHOFSTADT 

. Ware EiJropeanen zijn wereldmensen. Dat bewijzen we met de recente uitbreiding van de 
Europese Unie, met onze inzet voor het Kyoto-akköord, het Internationaal Stilfgerechtshof en 
de voorwaarden die we aan kandidaat lidstaten stellen met betrekking tot de mensenrechten. 
We twijfelen niet aan universele waarden en rechten, we beleven ze samen me·t lotgenoten. Wat 
we verfoeien, is de onverschilligheid, de trots en het gevoel van suprematie. Want wie zich . 
beter voe lt dan een ander kent zichzelf ni.et. Suprematie is een vorm van egocentrisme, het 
gevoel dat men handelt namens God. Dat is .razend gevaarlijk. Op basis van dit idee. werden 
miljoenen mensen onderdrukt en vermoord. 
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Vrijheid koesteren 
We moeten niet hypocriet doen. We 'weten 

dat in tal van landen de rechten van de 
mens nog overtreden worden. Mensen die 
omwille van hun mening, hun engagement, 
hun optreden, hun geloof, hun afkomst, 
hun geslacht, hun huidskleur vernederd, 
veroordeeld en vervolgd worden. Een derge
lijke behandeling is onaanvaardbaar., Maar 
hebben we als individu, als lid van een 
gemeenschap, als land het recht het onrecht 
bij anderen te bestrijden? Is het optreden 
tegen schenders van mensenrechten geoor
loofd? Kunnen en durven we eindelijk de 
ultieme grens trekken tussen de belangen 
van een gemeenschap en de individuele 
vrijheid, een discussie die nu al meer dan 
200, zoniet 2000 jaar voortduurt? Kunnen 
en durven we de finale stap te zetten naar 
universeel afdwingbare rechten van de 
mens? Als men er vanuit gaat dat mensen 
geboren worden als wereldburgers met 
onvervreel1!dbare rechten dan ligt het ant
woord voor de hand, Dan moeten we ingrij
pen, Dan spelen de argumenten van cul
tuurrelativisten, dat we ons niet mogen 
moeien met de waarden van andere cultu
ren, niet langer een rol. Dan moeten aan
vaarden dat elke mens zich kan richten tot 
alle andere mensen op de wereld en zijn 
hulp kan inroepen om zijn recht als mens 
in bescherming te nemen. 
In diezelfde zin zal ook het gevecht voor 
meer vrijheid nooit eindigen. Steeds 
opnieuw zullen er mensen en structuren 
opstaan die ons handelen en denken willen 
inperken of beheersen. Daar moeten we als 
liberalen alert voor blijven. De geschiedenis 
leert ons dat we elke inperking van de vrij
heid, hoe goedbedoeld ook, met wantrou
wen moeten bekijken. "Vrees de J'lrofeten en 
degenen die bereid zijn te sterven voor ,de 
waarheid, want ze zorgen ervoor dat er 
velen met hen sterven", schreef Umberto 
Eco. Het leert ons dat we de vrijheid moe· 

ten koesteren en beschermen en dat we 
elke gezagsdrager die spreekt en beslist in 
naam van God, van de Partij of van het Volk 
met argwaan moeten gadeslaan. Want op 
basis van emoties, gevoelens en angst zou
den we snel bereid zijn de vrijheden die we 
koesteren uit handen te geven_ Tot het 
moment waarop we met ontzetting vaststel
len 'dat we gevangenen zijn van ~at we ons
zelf en anderen nooit toewensten. 

Vooruitstrevend 
De mensheid heeft met succes al een heel 

parcours afgelegd naar meer vrijheid. Eerst 
tegen de barbarij, de feodaliteit, de religieu
ze onfeilbaarheid, het obscurantisme, het 
absolutisme en sinds de Verlichting tegen 
het marxisme, het fascisme en het socia
lisme. Nog nooit stonden liberale waarden 
zo sterk in .de westerse wereld. De echte 
strijd is nu niet meer tussen het liberal~sme 
en andere ideologieën. Nu is het een strijd 
binnen het liberale kamp zelf. Een strijd 
tussen het echte liberalisme als een vooruit
strevende en vernieuwende beweging naar 
meer vrijheid en reChtvaardigheid en zij die 
het liberalisme als dekmantel misbruiken 
om hun verstard conservatisme, egoïsme, 
UitbUiting en exploitatie van mens en, 
natuur een vorm van beschaafdheid te 
geven. Het echte liberalisme is het libera
lisme dat kiest voor de vrijheid, de vooruit
gang, de rechtvaardigheid, de rechten en de 
waardigheid van de mens. Dat is het mense
lijk liberalisme. 

Dirk Verhofstadt (1955) studeerde rechten 
en pers- en communicatiewetenschappen in 
Gent, werkte jarenlang in de mediasector, e.,n 
schreef de boeken Het einde van het BRT
monopolie en Het menselijk liberalisme. 
Een antwoord op het antiglobalisme'. 
Onlangs verscheen zijn nieuwste boek 
Pleidooi voor individualisme. 


