
T H E M A 

Het liberale 
gehalte van Europa 

Statements + In het thematische deel van Idee wordt in ieder nummer een onderwerp vanuit verschillende 

invalshoeken onder de loep genomen. De zogenaamde statements 'vertalen' dit onderwerp naar de per

soonlijke levenssfeer of vragen naar de persoonlijke opvattingen van betrokkenen bij het thema. Deze keer 

visies en uitspraken over het liberalisme in Europa van Pat Cox, Doeke Eisma en lngmar Westerman. 

Diversiteit liberale fractie is 
verrijkend en inspirerend 

P at Cox is Gijs de Vries opgevolgd 
als voorzitter van de ELDR. Cox is 
tevens voorzitter van de pro~

macommissie van de ELDR die het verkie
zingsprogramma voor de Europese Verkie
zingen voorbereidt. In zijn statement relati
veert hij de grote verschillen binnen zijn 
fractie en schetst de contouren van een libe
rale Europese politiek. 

"De liberale-democratische fractie in het 
Europese Parlement, de ELDR, telt 41 le
den. De diversiteit binnen de liberale-demo
cratische fractie is groot, maar dat is op zich 
niet buitengewoon. Integendeel, het is zeer 
voorspelbaar: alle Europese politieke fami
lies zijn complex en divers. We zijn allemaal 
afkomstig uit verschillende nationale con
texten van de onderscheiden lidstaten. Er 
zijn ook grote verschillen in emotionele in
tensiteit. Ik zie dat niet als een probleem, 
maar veeleer als verrijking en een inspire
rende situatie om in te werken. 
De samenstelling van de ELDR is tot de 
Europese Verkiezingen (juni 1999) een test. 
Voor daarna moeten we met name naar 
twee dingen kijken: de vertegenwoordiging 
van politieke partijen uit de grote lid-staten 
en de vertegenwoordiging uit zuidelijke lid
staten. Beide zijn nu helaas ondervertegen
woordigd en een meer evenwichtige samen
stelling van de fractie zou de slagkracht 
binnen het EP danig vergroten. 
De hoop is natuurlijk dat de Liberal Demo-

------

crats met veel meer leden terugkomen nu 
het kiesstelsel in Groot Brittannië wijzigt. 
Ook binnen het EP moeten we naar uitbrei
ding van de fractie kijken, bijvoorbeeld door 
de mogelijkheden van samenwerking met 
de progressief-liberale fractie ARE, Alliance 
Radicaux de Gauche, te onderzoeken. 
Het bindende element tussen alle partijen 
die deel uitmaken van de ELDR, de toets
steen die als het ware het liberale-democra
tische gehalte bepaalt, is de nadruk op 
openheid. Niet alleen de mate waarin eco
nomische systemen open staan voor handel, 
maar ook de mate waarin verenigingen 
open staan voor lidmaatschap en maat
schappelijke instituties open staan voor 
deelname. Die openheid is belangrijk voor 
het creëren van gelijke kansen voor elk in
dividu om zich binnen de maatschappelijke 
context te ontplooien. De maatschappelijke 
context wordt dan gekenmerkt door sterke 
instituties gegrondvest op basis van de 
rechtsstaat en respect voor de wet, in tegen
stelling tot een samenlevingscontext met 
zwakke instituties en sterke leiders. Een 
situatie waarnaar de socialisten over het al
gemeen tenderen. 

V oor mij zijn de belangrijkste punten 
van het ELDR..programma de volgen

de. Allereerst het creëren van een stabiele 
Europese economie. De economische inte
gratie vormt de hoeksteen van de Unie. 
Voorts moet de nadruk liggen op sociale so-
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lidariteit. Alle Europese burgers die op een 
of andere manier zijn uitgesloten of een ge
marginaliseerd bestaan leiden moeten kan
sen krijgen om als volwaardige burgers bin
nen de Unie te participeren. Dat betekent 
dat we de toegang tot onze instituties moe
ten verruimen en deze burgers nadrukkelij
ker moeten uitnodigen te participeren. Het 
Europese buitenlands beleid moet krachti
ger. Wij, als leden van het Europees Par
lement, lopen nu allemaal met een schuld
gevoel rond over wat er in Bosnië en Kosovo 
is gebeurd en nog gebeurt. Zulke situaties 
schreeuwen om adequate actie en mogen in 
de toekomst niet meer voorkomen en hoe
ven ook niet meer te voor te komen op 
Europees grondgebied als we de politieke 
wil kunnen mobiliseren om in zulk soort 
situaties als Europese eenheid in te grijpen. 
Ook het vraagstuk van de asielzoekers is 
alleen afdoende aan te pakken op Europees 
niveau. We moeten erkennen dat één enke-



Ie lidstaat de problemen of vermeende pro
blemen niet kan oplossen en dus proberen 
daar samen politieke oplossingen voor te 
bedenken". (Arthur van Buitenen) 
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De ELDR en de 
sociaal-liberale bijdrage 

van D66 

E uroparlementariër Doeke Eisma 
maakt zich sterk voor onder meer 
het milieu in Europees verband. 

Hij beklemtoont de verschillen met die an
dere Nederlandse liberale partij, de VVD. 

"D66 zet zich in voor de keuzevrijheid van 
het individu. Dit is in principe de kern van 
het liberale gedachtegoed. D66 wil echter, 
meer dan de VVD, goede garanties dat deze 
individuele vrijheid niet ten koste gaat van 
het collectief. D66 is voor marktwerking. Zij 
gelooft echter dat er pas sprake is van reële 
marktwerking als alle externe, sociale zo
wel als milieukosten, worden inbegrepen in 
de economie. Het kan niet zo zijn dat het 
individu wel vaart ten koste van de maat
schappij. D66 zorgt binnen de ELDR dat er 
in het streven naar liberalisatie ook aan
dacht wordt besteed aan de nodige garan
ties voor het collectief. Daarom is D66 radi
caler met het milieubeleid en een groot 
voorstander van de invoering van ecotaks, 

ondanks de (tijdelijke) afremmende wer
king van de economie. Zodoende moet de 
vervuiler ook echt betalen. Omdat het in
voeren van ecotaks op landelijk niveau een 
te groot concurrentienadeel zou betekenen 
voor de Nederlandse industrie wil D66 dit 
onderwerp juist op Europees niveau rege
len. Europa moet en kan juist nu, in de tijd 
waar in de economie hard groeit, een voor
trekkersrol spelen in de wereld. Ecotaksen 
zijn in feite onontbeerlijk willen de diverse 
deelnemende landen de afgesproken doel
stellingen voor de C02 uitstoot halen. 
Omdat de ELDR vanuit het liberale ge
dachtegoed tegen ge- en verboden is, zoekt 
zij de oplossing vooral in fiscale en sociale 
instrumenten. De ecotaks is daarbij een be
langrijk discussiepunt tussen de conserva
tief liberalen, zoals de VVD, en de sociaal 
liberalen, zoals D66. De VVD is huiverig 
voor de verslechtering van de mondiale con
currentiepositie. Volgens D66 kunnen we 
echter niet blijven consumeren op rekening 

Doeke Eisma 

van het collectief en is de snelle invoering 
van een ecotaks nodig. D66 wil dit het liefst 
op mondiale schaal, maar zonder een eerste 
stap van Europa zal dit niet gaan. 

D e meerwaarde van D66 in Europa is 
dat ze over een politieke visie be

schikt die verder gaat dan alleen de euro, 
door constant te pleiten voor intensievere 
samenwerking op andere gebieden dan be
lastingen, zoals milieu en sociale zekerheid. 
D66 gaat daarin verder dan sommige ande
re partijen in de Liberale en Democratische 
Fractie (ELDR), waaronder de VVD. Om 
randvoorwaarden te geven waaronder be
leidsconcurrentie kan plaatsvinden is D66 
bijvoorbeeld niet tegen minimumafspraken 
over sociaal beleid op Europees niveau, 
zoals arbeidsvoorwaarden en arbeidsom
standigheden. " 

Europese baat bij Schots gedachtegoed 

I ngmar Westerman is onderzoeker aan 
de Universiteit van Amsterdam en be
studeerde de historische ontwikkeling 

van het schotse liberalisme met denkers als 
David Hume en Adam Smith. Het stereoty
pische beeld verdient bijstelling, volgens 
Westerman. 

"Uitgesproken liberalen laten zich niet al
leen graag kennen als de wegbereiders van 
een veelbelovende toekomst maar ook als 
de beheerders van een eerbiedwaardig erf
goed. Erflaters verschaffen politieke nako
melingen behalve de tijdens en na hun le-

ven vergaarde roem vooral ook het gemak 
van een doordachte en omvattende leer. Het 
noemen van een enkele naam kan genoeg 
zijn om een uitgebreide uitleg van de eigen 
houding ten opzichte van een veelheid aan 
ingewikkelde kwesties tot een andere gele
genheid te bewaren, zonder daarmee dis
cussie uit de weg te gaan. Anderzijds is het 
ook niet zo moeilijk een roemruchte naam 
te bedenken waarvan het in herinnering 
roepen voldoende lijkt om een groep gecom
mitteerden in de hoek te zetten. Voor som
migen schuilt aanzien en zelfs triomf in de 
vergane glorie van een ander. 

15 
IDEE - OKTOBER ' 98 

Een keur van liberale overdenkingen en 
doctrines wordt traditiegetrQuw ontleend 
aan de Schotse Verlichting, de Noord-Britse 
variant op de achttiende-eeuwse combina
tie van systematische twijfel, encyclopedi
sche kennis, wetenschappelijke bravoure en 
politieke vernieuwing. Veruit de bekendste 
naam verbonden aan de Schotse Verlichting 
is die van Adam Smith (1723-1790). On
danks zijn alledaagse achternaam en saaie 
bestaan sprak Smith al bij zijn leven sterk 
tot de verbeelding. Smith 'reputatie is in de 
loop der tijd nog veel groter gegroeid, en 
zijn afbeelding is een icoon geworden. 



Medewerkers van de regering Reagan droe
gen stropdassen met de beeltenis van 
Smith, en het onder Thatcher tot bloei ge
komen Adam Smith Institute verkoopt fris
bees met zijn silhouet. Hetzelfde instituut 
stelt daarnaast de verkoop in het vooruit
zicht van bustes van Smith vervaardigd in 
een Russische fabriek waar ooit beelden 
voor 'het hele pantheon van communisti
sche idolen' werden geproduceerd. Ket on
verholen leedvermaak maakt duidelijk wat 
hier eigenlijk aan de man wordt gebracht. 
In de nasleep van de Koude Oorlog is Adam 
Smith een teken van triomf dat in een fa
briek van de voormalige vijand tastbare 
vorm aanneemt. 

Lang voordat deze oorlog was beslecht dien
de Smith met een aantal Schotse géestver
wanten als voorbeeld voor een liberale ijzer
vreter als Friedrich Hayek (1899-1992). 
Naast Smith werden David Hume (1711-
1776) en Adam Ferguson (1723-1816) aan
gehaald, maar ook Bernard Mandeville 
(1670-1733). Deze van oorsprong Neder
landse zenuwarts gaf zo niet de -eerste dan 
toch zeker de puntigste formulering van 
datgene wat volgens Hayek het belangrijk
ste erfstuk was van de Schotse Verlichting, 
'de theorie van spontane orde'. Volgens deze 
theorie gehoorzaamt de maatschappelijke 
ordening aan het economische inzicht dat 
individuele strevingen als vanzelf op elkaar 
worden afgestemd tot een wenselijk resul
taat. Hayek en de zijnen zetten deze theorie 
in tegen de vijanden van de zogenaamde 
'open samenleving'. De onzichtbare hand, 
een beeldspraak van Smith, werd in de 
strijd geworpen tegen het met betonnen 
vuist verstikken en in slavernij voeren van 
hele volken. 

M et deze Smith wordt nog steeds 
goede sier gemaakt, net als met de 

met decoraties getooide Hayek, in het geval 
van bovengenoemd instituut om aan te zet
ten tot grenzeloos privatiseren. Het bezigen 
van liberaal geachte gemeenplaatsen is in 
de geschiedenis vaker samengegaan met 
het doen van een, laten we zeggen, eenzij
dig beroep op het werk van Smith. Rond de 
eeuwwisseling werd in geleerde Duitse 
kringe 'het Adam Smith probleem' aan de 
orde gesteld. Smith' overbekende nadruk op 
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eigenbelang leek strijdig met het mens
beeld dat opdoemde uit zijn, vaak veron
achtzaamde, moraalfilosofische werk. De 
bekendheid van zijn 'psychologisch egoïs
me', alsmede de gewoonte kennis te nemen 

lngmar Westerman 

van slechts een beperkt gedeelte van Smith' 
oeuvre, stamde uit het begin van de negen
tiende eeuw. Met het verzelfstandigen van 
politieke economie tot een academische 
branche werd de erfenis van Smith uitge
hold. Van de ambitieuze projecten van de 
verlichting bleef de notie van verlicht eigen
belang over. 

Hoewel 'het Adam Smith probleem' op een 
gebrekkig begrip van Smith' werk berustte 
is het gedurende de afgelopen eeuw vele 
malen geherdetinieerd of op zijn Hayeki
aans weggedetinieerd in een moreel impe
ratief voor staatsonthouding. De laatste ja
ren echter weet men in liberale kring deze 
problematiek van eigen makelij te ontstij
gen. In plaats van het repeteren van enkele 
klassiek geworden passages en zinsneden 
waaruit het primaat van het eigenbelang 
lijkt te volgen, gaat de aandacht uit naar de 
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intellectuele en ideologische uitdagingen 
die door Smith werden aangegaan. Dat 
maakt niet alleen een beter begrip van zijn 
teksten mogelijk, maar laat ook zien dat 
deze een typisch product waren van de 
Schotse Verlichting. Een belangrijk ken
merk van het Schotse denken was de nieu
we invulling die aan het begrip burger
schap werd gegeven in het licht van het zich 
in de achttiende eeuw aankondigende kapi
talisme. Geïnspireerd door deze overpein
zingen betreffende burgerschap en deugd
zaamheid keert men zich nu tegen het vrij
blijvende liberalisme zoals dat in het recen
te verleden werd verkondigd door inmiddels 
uit de gratie geraakte kopstukken. Ook 
hoopt men af te rekenen met de calculeren
de burger, de vleesgeworden homo economi
cus. Zo wordt een op meerdere manieren be
last nalatenschap ingeruild voor een res
pectabel erfgoed. 

D e burger die de Schotse Verlichting 
voor ogen stond was kosmopoliet. In 

de vroege achttiende eeuw was Schotland 
opgegaan in Groot-Brittannië. Zonder hun 
identiteit te verliezen toonden de Schotten 
zich middels hun intellectuele en culturele 
elite bedrijvige bondgenoten. Niet alleen 
werd de eigen identiteit bewaard en ver
rijkt, maar ook werd de integriteit van an
dere landen ontzien. De eigen ontwikkeling 
werd opgevat als het resultaat van een ge
meenschappelijk Europese geschiedenis. 
Het Schotse pleidooi voor het zich inzetten 
voor de natie ging niet, zoals vaak wordt ge
dacht, ten koste van bijvoorbeeld Frankrijk 
maar veronderstelde internationale samen
werking. Waar eerder en elders nogal eens 
werd betoogd dat de winst van de één het 
verlies van de ander betekende, lag de na
druk in zowel politieke als economische ar
gumenten van de Schotse Verlichting op de 
voordelen voor beide samenwerkende par
tijen. Hoewel dit achttiende-eeuwse kosmo
politisme feitelijk eurocentrisch was kan 
een dergelijke politieke ruimhartigheid ons 
tot voordeel strekken. Een tijd waarin ach
terhaald nationalisme en rabiaat regiona
lisme de hoop op Europese eenwording 
doorkruisen is niet gediend bij eenzijdige 
beeldvorming en rancune, maar des te meer 
bij een liberalisme dat zijn naam en af
komst eer aandoet." 


