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'De liberaal Democraten 
Een definitie van liberalisme: het geheel van ideeën en theorieën over de inrich.ing 
van de samenleving en de positie van de burger in de samenleving die erop gericht 
zijn het individu de mogelijkheid te geven zich geestelijk en materieel zo ver te ont
plooien als de hem van nature meegegeven mogelijkheden zouden toelaten. Het libe
ralisme was oorspronkelijk de emancipatiebeweging van de vooruitstrevende burge
rij tegen een machtige staat en kerk, strevend naar vrijmaking en gelijkberechtiging 
van de burger. Daarmee was onlosmakelijk verbonden het streven naar economische 
vrijheid. 1 

DOOR WILFRIED DERKSEN 

Halverwege de negentiende eeuw was het liberalisme succesvol: geïnspireerd door filosofen als 
Adam Smith wordt de macht van de overheid beperkt en bloeit het klassieke liberalisme. Brede 
kringen, maar wel vooral van welvarenc!e burgers, hebben veel vertrouwen in de menselijke rede, 
het vrijé onderzoek in wetenschap en godsdienst, vrije ontplooiing in de kunst en vrije concurren
tie in handel en nijverheid. Zij hebben toegang tot de macht. Van democratie is nog geen sprake: 
een weldenkende liberale 'elite heeft het voor het zeggen. 

Wilde vrijheid 
Het komt echter tot een kentering: een deel van de liberalen raakt zich er van bewust dat de 

ontstane nachtwakerstaat weliswaar formeel vrijheid biedt aan iedereen, maar dat velen in armoe
de leven. Deze liberalen willen verder werken aan het bereiken van een liberale maatschappij in 
een staat, waarin de overheid een actievere rol zou moeten spelen om de individuele vrijheid in 
een samenleving te reaJiseren. De liberalen verenigen democratisch gedachtegoed met hun liberale 
uitgangspunten en kiezen voor een meer egalitaire visie op de samenleving. In dit liberaal demo
cratisch gedachtegoed past als doel van de mens het streven zichzelf te verwerkelijken. De mens 
heeft éen weg te gaan om zichzelf te kunnen ontplooien. De mens heeft niet alleen die weg te 
gaan, hij heeft daar dok recht op. In die visie kan hij aanspraak maken op middelen opdat hij zijn 
doeleinden kan nastreven. Er ontstaat, geïnspireerd door John Stuart Mill, een besef dat individue
le vrijheid niet alleen afhankelijk is van de relatie tussen de overheid en de burgers, maar ook van 
de relaties tussen burgers onderling, dat wil dus zeggen van de gemeenschap waarvan een per
soon dèel uitmaakt. Mill stelt dat vrijheid van denken, onderzoek en discussie zowel de samenle
ving als de burger ten goede komt en ook op zich als goed moet worden beschouwd. Vrijheid valt 
volgens Mill niet samen met de afwezigheid van wetten. De met hem verwante filosoof Thomas 
Hill Green formuleert een positief vrijheidsbegrip. De overheid heeft daarin als taak door een 
actief optreden voor een ieder vrijheid - het vermogen iets te doen of van iets te genieten, dat 
waard is om te doen of genoten te worden - mogelijk te maken. Sociale wetgeving en bescherming 
van de zwakken in de samenleving moet de actieve deelname van allen in het maatschappelijk 
leven garanderen. 
Liberaal democratisch denken gaat er in mijn visie van uit dat de welvaart van de mens, zijn wel
zijn en de vooruitgang, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, slechts te verwerkelijken zijn 
door een streven naar een zo groot mogelijke, persoonlijke vrijheid, zowel negatief als pOSitief, 
van ieder individu. Dit denken verzet zich tegen iedere vorm van dwang, met name door overheid 
en kerk, voor zover deze bij hun dwanguitoefening uitgaan van eigen, voor het individu oncontro
leerbare en geaccepteerde, normen. Vrijheid bestaat hierbij uit negatieve en positieve vrijheid. De 
negatieve vrijheid is de situatie waarin iedereen gelijke rechten heeft op vrijheid. Met negatieve 
vrijheid hangen de klassieke grondrechten samen. In het algemeen geeft de negatieve vrijheid aan 
waar de overheid zich moet onthouden. Negatieve vrijheid is echter van weinig waarde zonder 
positieve .vrijheid. (Positieve) vrijheid valt te definiëren als de situatie, waarin iedereen gebruik 
kan maken van zijn negatieve vrijheid, waar de vrijheid tot haar recht kan komen. De Duitse soci- , 
oloog Ralf Dahrendorf stelt het in Die Chancen der Krise als volgt: "Damit (Bürger)Rechte wirksam 
werden, müssen sie mit sozialem Fleisc.h und Blut versehen werci~n.'~ In deze visie vindt de vrijheid 
haar grens daar, waar de vrijheidsbeleving van de een de ontplooting van de ander(en) belemmert . 

. Zij wordt begrensd door de (mede-)verantwoordelijkheid voor de ander en qe natuur. Een liberale 
maatschappij kan niet betekenen, dat iedereen absolute vrijheid peeft. Iedere persoon moet een 
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gelijk recht hebben op een zo uitgebreid 
mogelijke vrijheid, voor zoVer deze te vereni
gen is met eenzelfde mate van vrijheid voor 
anderen. Door de vrijheid te begrenzen wordt 
zij verwezenlijkt. De 'wilde' vrijheid, de situa
tie, waarin ieder absolute vrijheid heeft, is 
geen vrijheid maar een situatje, waarin de 
sterksten het voor het zeggen hebben. 
Individu'en moeten niet alleen het recht heb
ben zelf keuzes te maken, zij moeten ook zelf 
kunnen kiezen. De positieve vrijheid ver
onderstelt dus een maatschappij gebaseerd op 
sociale rechtvaardigheid. Mensen moeten zich 
geen .zorgen hoeven maken over de elementai
re noden, over onderdak, voedsel en kleding, 
maar o.ok over goed onderwijs en goede 
gezondheidszorg. Armoede en onkunde 
maken het onmogelijk dat men gebruik kan 
maken van negatieve vrijheid. Sociale gerech
tigheid houdt ook zorg in voor hen, die (nog) 
niet volledig in de samenleving kunnen parti
ciperen. Dit geeft uitdrukking aan de zorg en 
de verantwoordelijkheid, die mensen voor 
elkaar behoren te hebben en is inherent aan ' 
respect voor de ander. Daar waar de moderne 
maatschappij leidt tot een aantasting van het 
milieu wordt ook de zorg voor een goed 
milieu een voorwaarde, een imperatief voor 
pOSitieve vrijheid. Een 'groene' politiek hoeft 
niet te leiden tot een aantasting van de vrij
heid. Voorwaarde is dan echter wel dat de 
zorg voor het milieu de individuele vrijheid 
zoveel als mogelijk intact laqt. 

Democratievisie 
Inherent aan liberaal democratisch denken . 

is' de democratie. Dat betekent in eerste 
instantie dat elke machtsuitoefening dient 
onder controle te staan:een machtsuitoefening 
dient óf democratisch te geschieden óf onder 
democratische controle te staan. De voor
naamste uitoefening door macht vindt plaats 
door de overheid in haar geledingen. De over
heid is een feitelijk gegeven, historisch ont
staan. Dit feitelijk gegevenis niet voldoende 
om haar te aanvaarden. Het bestaan van een 
overheid staat op zich los van vrijheid. Een 
overheid kan zelfs de grootste vijand van de 
vrijheid worden. Zij kan en dient echter 
beschermer van de vrijheid te zijn en is voor 
de vrijheidsverwezenlijking essentieel. Zij 
moet de negatieve vrijheid garanderen en een 
bijdrage leveren aan het realiseren van de 

Noten 

positieve vrijheid. Zij mag de vrijheid niet ver
der beperken· dan noodzakelijk is om de opti
male vrijheid te verwezenlijken en zij moet 
democratisch zijn, zij moet gedragen worden 
door de volkswil. Hier ontstaat een dilemma: 
liberaal democraten staan voor de democratie, 
toch kan ook de democratie de vrijheid 
bedreigen .. Democratisch kan besloten een 
autoritair regime in te voeren of om burger
rechten in te perken. In een situatie waarin de 
vrijheid bedreigd wordt door terrorisme, 
wordt dit steeds actueler.. Een liberale demo
cratievisie erkent dit dilemma en zoekt een 
balans tussen vrijheid en democratie. De 
democratie moet uitgaan van de individuele 
vrijheid en gebaseerd zijn op het recht en de 
mogelijkheid van ieder individu om in de 
democratie te kunnen deelne.men. Hierbij is 
het essentieel, dat ook de belangen van de van 
de minderheid rekening wordt gehouden. De 
overheid hoeft niet alles naar zich toe te trek
ken. Dat wat burgers, samenleving en markt 
zelf kunnen, hoeft de overheid niet te doen. 

Bovengenoemd gedachtegoed herkende ik in 
eerdergenoemd artikel uit 1995 in D66. Dat 
gedachtegoed kenmerkt D66 nog Steeds. De 
door het partijcongres vastgestelde uitgangs
punten van D66 vermeldt in de inleiding: "D66 
stelt de mens centraal: vrij, betrokken, gelijk
waardig en mondig. Wij streven naar een 
democratische, duurzame en open samenle
ving, waarin individuele vrijheid even vanzelf
sprekend is als sociale cohesie; een samenle
ving waarin burgers verantwoordelijkheid 
willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun 
omgeving; een samenleving waarin arbeid, 
persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg 
goed te combineren zijn. D66 wil actief kan
sen scheppen voor mensen om hun talenten te 
benutten en hun kennis toe te passen. D66 
heeft vertrouwen in de beslissingen die men
sen nemen over wat hen aan het hart gaat." 
In de Uitgangspunten noemde D66 dat defen
sief sociaal-liberaal. Wat mij betreft mogen wij 
dat gerust liberaal of liberaal-democratisch 
noemen. 

De auteur is oud-lid van het landelijk bestuur 
van D66 en oud-voorzitter van de commissie 
Uitgangspunten van D66, thans vice-president 
van de Partij van Europese Liberaal 
Democraten (ELDR). 

1. In deze bijdrage wil ik vanuit een historisch perspectief schetsen waarom ik D66 beschouw als een liberaal 
democratische partij. Ik borduur in dit ar~ikel voort op een eerder artikel mijnerzijds, Positief liberalisme, 
dat ik in 1995 publiceerde in LEF. 

2. München: Knaur, 1985, blz. 38 


