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Het debat over de plek van de islam in Nederland is 
politiek gezien net zo interessant als de rol van spinazie 
in de Hollandse keuken. Toch lijkt het, naast economisch 
crisispakket, het dominantste onderwerp van gesprek in 

het zichtbare debat van de Tweede Kamer. 

Begrijp ons niet verkeerd. Het debat over de islam en andere vormen 
van religie in onze samenleving is wel degelijk interessant, maar niet 
voor onze volksvertegenwoordigers. Dat is toch meer iets voor de 
opiniemakers van tijdschriften, kranten en weblogs. In plaats van zich 
bezig te houden met beleid, wordt echter vaak en veel gedebatteerd 
over ‘haatimams’, ‘onwelwillende hand-geven-en-opstaan-weiger-
advocaten’, boerkini’s of Marokkaantjes die onze buschauffeurs 
bedreigen. Bij de laatste categorie doet Geert Wilders bovendien zijn 
best dit gedrag aan de islam te koppelen.

Blijkbaar vinden onze volksvertegenwoordigers het belangrijk zich over 
deze zaken uit te spreken. Als ze dit zouden doen over de christenen 
die met hun vrouwen het stemhokje in gaan zouden we dat overigens 
maar raar vinden. In het integratiedebat wordt religie ten onrechte aan 
het welslagen van integratie verbonden, zonder dat we onszelf daarbij 
afvragen of het überhaupt relevant is voor het oplossen van problemen. 
Dat komt niet in de laatste plaats doordat er een aantal begrippen door 
elkaar heen gebruikt worden. Zo lijkt er geen verschil meer te zijn tussen 
religie en etniciteit en lijkt integratie te worden opgevat als assimilatie in 
iets dat voor ‘de’ Nederlandse cultuur moet doorgaan. 

De koppeling die Wilders maakt tussen de problemen met immigranten 
en het geloof van diezelfde immigranten is makkelijk, maar irrelevant in 
het debat. De taak van overheid is, als het gaat om het aanpakken van 
deze problemen, ervoor te zorgen dat alle Nederlanders – ook de nieuwe 
– veilig zijn, en zoveel mogelijk van hun rechten kunnen genieten. In 
soundbites betekent dat blauw op straat, burgerrechten zwart op wit 
en goed onderwijs voor een rooskleurige toekomst. Iedereen moet zich 
aan de wet houden, welke ideeën je er verder ook op nahoudt. Vind je 
vrouwen stom, de vrijheid van meningsuiting achterlijk, en homo’s de 
oorzaak van alle kwaad in de wereld? Prima, in dit land mag je zeggen 

wat je denkt, maar gelukkig niet altijd doen wat je zegt. In Nederland 
onderdruk je geen vrouwen, bedreig je geen politici, en blijf je met je 
poten van onze homo’s af.

Als er problemen zijn met immigranten die moeten wennen aan ons 
wetboek, dan moeten we die benoemen en oplossen. Etniciteit kan hierbij 
soms een rol spelen. Uit de statistieken valt af te lezen dat met allochtone 
Nederlanders vaker de fout in gaan dan autochtone Nederlanders. De 
eventuele religieuze achtergrond van iemand die de fout ingaat lijkt ons 
niet belangrijk. Dat iemand een religieuze achtergrond heeft waarin 
geweld wordt verheerlijkt laat namelijk onverlet dat ook die persoon 
zich gewoon aan de Nederlandse wet moet houden. 

Natuurlijk komt het voor dat een imam zegt dat die Nederlanders maar 
stom zijn. Dat is echter niet veel erger dan een willekeurige Nederlander 
die zegt dat de imam stom is. Eigenlijk is het allemaal niet erg. Integratie 
is geen zaak van culturele assimilatie, integratie gaat over participatie. 
Succesvolle integratie begint met goed onderwijs, participatie op de 
arbeidsmarkt, meedoen aan het maatschappelijk verkeer en het spreken 
van de Nederlandse taal. Op het moment dat hierbij problemen ontstaan, 
om welke redenen dan ook, hebben we een aantal instrumenten om 
mensen ‘aan te moedigen’. Dat kan een korting zijn op de uitkering, 
sollicitatieplicht, verplichte taalcursussen en straatcoaches die een 
handje helpen bij de opvoeding en het terugdringen van schooluitval. 
Het instrument Fitna hoort er overigens niet bij. 

Het bestrijden van extremisme of welke ideeën dan ook kunnen we aan 
opiniemakers overlaten. Het bestaan van radicale ideeën bij sommige 
allochtonen zijn voor succesvolle integratie net zo relevant als de 
ideeën van nieuwe nationalisten, orthodoxe christenen en de krakers uit 
Vrankrijk. Het wetboek en rechters zullen ons, als we er zelf even niet 
uitkomen, moeten leren of de boerkini wel of niet mag en of iemand 
echt moet handjeschudden. Verder speelt religie in relatie tot integratie 
geen relevante rol. Het debat over de rol die religie speelt in het politieke 
discours blijft overigens wel interessant. Maar dat heeft dan weer niets 
met integratie te maken.

Hoofdredactioneel

Hello! My name 
is Nadezhda. I 

want to get acquainted 
with you. I’m 27 years 
old. And I am lonely, 
and seeking long-term 
relations. I wish to find 
my second half which I 

have not met befor. May be you? I hope, that 
you will answer me and it will be the beginning 
of our relations. I send you a picture, that you 
dbltk who I’m. More about myself I with pleasure 
will write you, if you answer me. Ask, if you have 
questions. I will be waiting for your answer. I 
hope, that you will not keep me waiting for a 
long time.

Please reply only to my personal 
e-mail:  nadezhdayand81@yahoo.de

Hoi. Misschien wordt u verrast op mijn brief? En waar kan ik uw e-mail? Onlangs was ik op 
dating site. Vandaag, online dating heeft me je e-mail, samen met een korte samenvatting. 

Zij werden op de hoogte gebracht dat we met u een harmonieuze combinatie. En besloot om 
te schrijven naar je. Wie weet, misschien ben je en ik echt een harmonieuze paar? Ik weet het 
niet, heb je antwoord op mijn brief... Ik zal proberen te vertellen iets over jezelf, als je nog steeds 
geinteresseerd. Mijn naam Oksana. Ik woon in Rusland. Ik ben nooit getrouwd en heb geen 
kinderen. Ik denk vaak over het creeren van hun eigen familie. Ik ben een grote meid en op zoek 
naar een serieuze relatie. Als u wilt zoeken de liefde in het leven, dan denk ik dat het noodzakelijk 
is om te beginnen onze kennismaking?
 
Ja, we wonen heel ver uit elkaar, maar ik hoop van harte dat het zal geen belemmering vormen voor 
onze blootstelling. Afstand is niet bang je? In ieder geval kunnen we vrienden zijn per brief. Misschien 
zullen we vrienden zijn met je, maar misschien onze contacten zal blijven groeien in de zin van magie! 
 
Als u geinteresseerd bent, kunt u me terug naar mijn persoonlijke e-mail: oksanamtv@gmail.com 
 
Dit is een brief schreef ik aan u over de Nederlandse taal. Ik weet niet Nederlands. Ik gebruikte een 
vertaling programma te schrijven naar je. Ik spreek goed Engels. Interessant, je weet het Engels? We 
kunnen schrijven naar elkaar in het Engels? Helaas is in deze brief, ik maak geen uw foto. Ik stuur 
mijn foto in de volgende brief. 
 
Het zal interessant zijn om meer te weten over u en uw leven. Ik hoop dat mijn brief niet zal 
blijven dovemansoren. 
 
Oksana

Brievenpagina
Met wisselend succes weten wij deze 
brievenpagina te exploiteren. Soms heb-
ben we veel, dan weer weinig brieven. 
Deze DEMO hebben we echter een 
‘first-timer’ voor de redactie. Sinds Bart’s 
column over Rusland hebben van maar 
liefst twee lieftallige briefschrijfsters uit 
het buitenland een brief gekregen. Zij 
wisten de redactiemail met hun literaire 
hoogstandjes op te fleuren. Dank daar-
voor Oksana en Nadezhda!
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Rectificatie 
De laatste regels van Bart´s column in de vorige DEMO zijn abuisievelijk weggevallen. Voor 
de volledigheid hierbij alsnog de volledige slotregel: “Nu dat de ooit enigszins invloedrijke 
SPS partij is opgegaan in een nieuw Kremlinspeeltje, en de enige parlementaire oppositie 
ten opzichte van de regering bestaat uit de Communistische Partij, is de noodzaak voor 
een dergelijke beweging in ieder geval noodzakelijker dan ooit.”

Colofon:  
25e Jaargang – nummer 1 
Voorjaar 2009 
 
DEMO is een uitgave van de Jonge 
Democraten, onafhankelijke politieke 
jongerenorganisatie sinds 1984.

Oplage 2.850 exemplaren 
Kopij: demo@jongedemocraten.nl

Deadline DEMO 2: 
20 mei 2009 

Redactie: 
Hoofdredacteur: Thijs Kleinpaste 
Adjunct-hoofdredacteur: 
Carola Zandbergen

Redactie: Willem Jan Hilderink, 
Manuel Buitenhuis, Rob Goossens 
Vormgeving: Remco Hekker

Landelijk Bestuur JD 
Postbus 660, 2501 CR Den Haag 
fax: 070 – 364 19 17 
www.jongedemocraten.nl

Drukkerij Uleman 
Goudstraat 6, 2718 RC Zoetermeer 
tel: 079 – 361 40 26 
info@drukkerijuleman.nl 
www.drukkerijuleman.nl

Met dank aan: 
Open Studio Amsterdam

De redactie neemt in zijn huidige 
samenstelling afscheid op het 
voorjaarscongres. Het thema voor de 
volgende DEMO wordt dan bekend.

Een kritisch interview met arabist Hans Jansen moest deze DEMO nog meer kleur geven. Een boze, verwarde man stond ons echter tien minuten 
te woord, alwaar hij ons aansluitend razend de deur wees. Twee uur later mochten wij zijn verslagje op internet terugvinden.

 Wij wensen de heer Jansen en zijn geestesgesteldheid het beste toe.
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Door Thijs Kleinpaste

Heeft Geert Wilders niet gewoon 
gelijk met zijn kritiek op de 
islam?
Nee, Wilders heeft niet gewoon 

gelijk. Hij heeft wel gelijk voor zover hij het heeft 
over het kleinste meest gewelddadige deel van 
de islam die zich beroept op de Koran. Ik denk 
dat je niet meer kunt stellen dat die groep niets 
met de islam te maken heeft, dat is volgens mij 
een gepasseerd station. Maar wat Wilders doet 
is natuurlijk typisch voor populisten. Hij gebruikt 
een pars-pro-toto redenering. Een deel staat bij 
hem voor het geheel, en in dit geval staat het 
kleinste deel van de islam voor het totaal. Met 
die generaliserende beweging gaat hij in de 
fout, en wat dat betreft heeft Wilders dus geen 
gelijk. Het zou echter verkeerd zijn om afstand 
te nemen van elk mogelijk verband tussen 
terrorisme en de Koran. 

Ik vind het alleen heel moeilijk vol te houden 
om, zoals Wilders dat doet, te stellen dat de 
islam en moslims hele verschillende dingen 
zijn. Het probleem is natuurlijk dat de islam 
niet bestaat zonder moslims. We moeten ons 
realiseren dat je, als je de Koran leest, toch wel 
schrikt. Er worden je als ongelovige akelige 
dingen beloofd. Als je het boek naar de letter 
neemt dan vind ik het niet zo overtuigend om te 
zeggen ‘de Koran en geweld hebben niets met 
elkaar te maken.’ Ik voel dus wel mee met Geert 
Wilders als hij zegt dat in de Koran dingen staan 
die niet stroken met onze rechtsstaat. 

Is de kritiek van Wilders op de islam niet een 
afspiegeling van wat veel linkse partijen in 
het verleden deden met het christendom, 
waarin zij de bijbel en de orthodoxe groep 
gelovigen op bijvoorbeeld de Veluwe 
centraal stelden? En is de kramp van links 
naar Wilders toe dan niet hypocriet?
Nee, ik geloof niet dat het vergelijkbaar is. De 
islamkritiek komt ook voor een niet onaanzienlijk 
deel van christenen, die in het bekritiseren van 
de islam een manier zien om hun inzakkende 
godsdienst wat op te kalefateren. Kritiek op 
de islam komt van Donner, Balkenende en 
bijvoorbeeld Beatrix. 

Persoonlijk kan ik het prima vinden met 
gelovigen die in de protestantse traditie van 
de verpersoonlijking van het geloof en dat 

geloof heel persoonlijk ervaren. Ik vind het 
goed als mensen op zo’n manier religieus zijn, 
maar niet als zo’n levensbeschouwing gaat 
hechten aan hele zware gemeenschappen en 
een meer letterlijke interpretatie van de bijbel. 
Zo’n letterlijke interpretatie van de bijbel kom 
je nog tegen bijvoorbeeld bij de EO, of bij de 
evangelisten. 

Ik zou pleiten voor tolerantie voor moslims 
die de Koran niet te letterlijk nemen. Dat is 
misschien wat opportunistisch, maar als het de 
goede kant uitgaat, en leidt tot democratisering 
en liberalisering van de islam dan wil ik dat wel 
aanzien, hoewel ik zelf niet geloof dat de Koran 
daar zelf aanleiding toe geeft. 

Het CDA is bij uitstek een partij die zijn 
zaligheid heeft gelegd in rekkelijkheid. 
Je zou kunnen zeggen dat ze wat dat 
betreft een beetje lijken op het geschetste 
beeld van liberalere moslims, die rekkelijk 
omgaan met wat er in de Koran staat. 
Toch staat het CDA een collectivistisch en 
paternalistisch beleid voor. Daar trekken 
GroenLinks en D66 tegen van leer, maar 
zouden ze dat dan ook niet moeten doen 
tegen die zogenaamd liberale moslims als 
Aboutaleb en Marcouch? 
Ik ben dat wel met je eens. Ik vind dat de 
vrijzinnigen altijd het individualistische 
principe moeten hooghouden. Ik verdedig 
het sociale individualisme. Dat past volgens 
mij in de vrijzinnig-democratische traditie. De 
vrijzinnig-democraten hadden altijd het idee 
van de positieve individualisering. Zij moesten 
in het verleden opboksen tegen een enorm 
aantal partijen die nationalistisch waren, of 
gemeenschapsdenkers. Christen-democraten 
waren toen ook nog niet zo democratisch. 

Ik vind dat individualisme een aantrekkelijk idee, 
juist nu deze coalitie met z’n adagium ‘samen 
werken, samen leven’ daar kritisch tegenover 
staat. De coalitie gelooft dat de individualisering 
op zijn einde loopt, dat het dood is. Het 
individualisme heeft zich natuurlijk van zijn 
minder zonnige kant laten zien. Dus die kritiek 
van de gemeenschapsdenkers is tot op zekere 
hoogte wel terecht, maar we moeten proberen 
het individualisme opnieuw uit te vinden.
 

Is het niet juist opmerkelijk dat de 
gemeenschapsdenkers een deel van die 
verworven individuele rechten adopteren 
en in de traditie van individualisering 
ruimte eisen om zichzelf te zijn? Recentelijk 
was nog in het nieuws dat een aantal moslima’s 
er op stond met hoofddoek in de sportschool 
te sporten en daarbij als volleerd individualisten 
stelden dat ze recht hadden op die ruimte.
Die tegenstelling is problematisch. De problemen 
komen met name voor bij groeperingen die een 
beroep doen op heilige boeken. In beginsel 
horen heilige boeken helemaal niet thuis in een 
democratie. Er zijn geen heilige huisjes, behalve 
dan dat wij alles tot inzet kunnen maken van het 
debat. Dat lijkt een paradoxale houding, want 
dat maakt je enerzijds tot een soort relativist, 
maar tegelijkertijd verdedig je in absolute zin 
dat recht op relativisme, omdat het nodig is 
om over alles te kunnen praten. Wat dat betreft 
ben ik het eens met Paul Cliteur. Een beroep op 
een heilig boek past niet in een democratie, dan 
houdt de discussie op. Je moet met meer en 
betere argumenten komen. 

Maar hetzelfde geldt voor de individualistische 
hufters. De goddelozen en de consumenten 
die nu willen consumeren en menen maar 
overal recht op te hebben. In dat voorbeeld 
is er helemaal geen tegenstelling tussen het 
liberalisme en het populisme, omdat het 
harde liberalisme van ‘lekker jezelf’ zijn dat 
populisme voedt. Het voedt het idee dat uitgaat 
van koning burger. Een vereiste voor een 
gezonde democratie is dat men zichzelf een 
beetje kan relativeren. Een rechtsstaat, vrijheid 
van meningsuiting, gelijkwaardigheid en de 
scheiding van kerk en staat zijn fundamenteel 
voor een democratie, maar de durf te twijfelen 
wordt vaak vergeten. Wij moeten mensen serieus 
nemen in hun verlangen naar houvast, maar 
niet tegen elke prijs. Dan krijg je populisme. 
Uiteindelijk betekent individualisme niet dat je 
zekerheid hebt, maar dat je onzekerheid leert 
verdragen. 

Hoe verkoop je dat aan die militante 
religieuze groeperingen?  
Zij willen wel kunnen zeggen dat homo’s 
varkens zijn, maar zijn boos als wij ze 
‘beledigen’.
Je moet die groepen niet alleen via de voordeur 
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benaderen, maar ook via de achterdeur. Veranderingen vinden voor een 
groot deel pas plaats als er naast druk van buiten ook druk van binnen 
is. Het debat moet fel worden gevoerd, en dan is het soms onvermijdelijk 
om elkaar te beledigen. 

Wij mogen ons niet laten chanteren door de gedachte dat wij liberalen 
het wel in onze eigen gemeenschap oplossen. Wij ongelovigen en 
individualisten hebben ook onze eigen waarden. Ik vind bijvoorbeeld 
dat homoseksualiteit binnen elke gemeenschap bespreekbaar moet zijn. 
Als dat niet zo is moet je van buiten druk uitoefenen. Die druk moet 
samenwerken met de uitholling van binnen om revoluties tot stand te 
brengen. Wij moeten ons niet laten intimideren door de lange tenen van 
moslims die niet tegen kritiek kunnen. 

Ik heb overigens wel sympathie voor het voorstel van Mark Rutte over de 
grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Die grenzen zijn in Nederland 
nu nog te nauw gedefinieerd. Daar gaan ze in de Verenigde Staten toch 
anders mee om. Wilders en Rutte zijn echter allebei inconsequent. Want 
als een radicale imam gebruikmaakt van die vrijheid van meningsuiting 
dan staan ze op hun achterste benen. Zelfs die orthodoxe imams moeten 
spreekrecht hebben. Je moet in Nederland kunnen zeggen dat homo’s 
lager zijn dan varkens, of dat moslims geitenneukers zijn. Natuurlijk zijn er 
grenzen, maar daar moet het debat dan over gevoerd worden. Vrijzinnige 
partijen moeten staan voor die vrijheid.

Ik vind dat er ruimte moet zijn voor orthodoxie, maar dat mag ons er 
niet van weerhouden om zulke denkbeelden verkeerd te noemen, of 
weerzinwekkend of abject. Anders zou je alleen maar bezig zijn je mond 
te houden. Ik geloof dat je, ook als je in zekere zin een relativist bent, kan 
staan voor je eigen waarden. 

U stelt dat het recht op bijzonder onderwijs moet worden geschrapt. 
Denkt u niet dat zoiets in strijd is met de autonomie van ouders?  
Zij zullen zeggen: ‘Wij willen dat ons kind dit leert.’
Ouders in Nederland zouden zich moeten realiseren dat hun kinderen niet 
alleen maar van hen zijn, en dat zij hun kinderen niet eindeloos kunnen 
vasthouden in scholen die onderdeel uitmaken van die gemeenschap. Die 
kinderen worden thuis al voldoende opgevoed met normen en waarden 
die hun ouders belangrijk vinden, en ik vind het waardevol als kinderen, 
zeker in een pluralistisch Nederland, al op vroege leeftijd in aanraking 
komen met andere levenswijzen en denkbeelden.

Het kind is ook een individu. Ouderlijke autonomie is geen absoluut 
gegeven, maar relatief en relationeel. Het staat altijd in verhouding tot 
andere vormen van autonomie. Ik vind het schadebeginsel van John 
Stuart Mill hierin belangrijk. Het is een lastig te interpreteren beginsel, 
maar autonomie stuit natuurlijk daar op zijn grenzen waar het schade 
gaat berokkenen aan anderen. Ik denk dat Mill er eigenlijk nog te preuts 
in was, en dat je zou kunnen stellen dat autonomie zijn grens heeft waar 
we tot de ontdekking komen dat autonomie nare consequenties heeft. Ik 
denk dat ik niet de enige ben die gaat over mijn autonomie.

We moeten een alternatief bieden voor het collectivistische ideaal. Dat 
is in het verleden wel nagelaten door links. Het cultuurrelativisme heeft 
ertoe geleid dat links haar idealen maar een beetje heeft laten flodderen. 
Je zou bijna zeggen dat je non-conformisme en excentriciteit moet 
institutionaliseren. Daar zou het onderwijs veel meer aan kunnen doen. 
Conformisme kweken op scholen is verkeerd. Scholen moeten kinderen 
losweken van hun achtergrond, en ze leren in een zekere mate van 
onzekerheid en twijfel te leven.

Moeten we dan helemaal geen wetten meer maken die 
uitgaan van harde waarheden, en de bestaande wetten verder 
afschaffen?
Misschien wel, misschien moet je zelfs artikel 1 van de grondwet 
afschaffen, hoewel ik daarover twijfel. Zowel Fortuyn in het verleden 
als Wilders nu stellen dat dit artikel de vrijheid van meningsuiting zou 
beperken. Ik denk dat die claim berust op een verkeerde interpretatie, 
namelijk dat je ook niet meer zou mogen discrimineren in woord en 
schrift. Ik vind dat je mag dat wel mag doen. Discriminatie wordt in de 
praktijk al verboden. Artikel 1 is eigenlijk te vol, en zou moeten worden 
afgeslankt. 

De Nederlandse grondwet heeft in grote mate een individualistische 
strekking. Die moet wat mij betreft nog verder worden aangescherpt. 
Individuele rechten gaan altijd boven groepsrechten. Je moet altijd de 
rechten van de minderheid beschermen, dus ook die van de minderheid 
binnen een minderheid. En de kleinste minderheid is altijd een. Dat vind 
ik het mooie van On Liberty. Als de gehele mensheid het ene zegt, en 
slechts een zegt het andere, dan toch moet die ene net zoveel recht 
hebben dat te zeggen als al die anderen. Dat is een waarde die je moet 
verdedigen tegen de grote getallen. 

We moeten individualisering opnieuw uitvinden, bijzonder onderwijs afschaffen 
en mensen leren twijfelen. Dat zegt Dick Pels, socioloog en initiatiefnemer van de 
progressieve Waterlandstichting. Recentelijk verscheen zijn laatste boek ‘Opium voor 
het Volk’, met een links alternatief voor de rechtse religiekritiek. Pels noemt zichzelf een 
sociaal-individualist en publiceerde in 2004 zijn Progressief Manifest. Een ontmoeting in 
een Amsterdams cafe leverde een gesprek op over religie, twijfel en waarheid. “Ik geloof 
dat je, ook als je in zekere zin een relativist bent, kan staan voor je eigen waarden.”

“Heilige boeken  
horen niet thuis in een democratie”
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Door Thijs Kleinpaste

Heeft Geert Wilders niet gewoon 
gelijk met zijn kritiek op de 
islam?
Nee, Wilders heeft niet gewoon 

gelijk. Hij heeft wel gelijk voor zover hij het heeft 
over het kleinste meest gewelddadige deel van 
de islam die zich beroept op de Koran. Ik denk 
dat je niet meer kunt stellen dat die groep niets 
met de islam te maken heeft, dat is volgens mij 
een gepasseerd station. Maar wat Wilders doet 
is natuurlijk typisch voor populisten. Hij gebruikt 
een pars-pro-toto redenering. Een deel staat bij 
hem voor het geheel, en in dit geval staat het 
kleinste deel van de islam voor het totaal. Met 
die generaliserende beweging gaat hij in de 
fout, en wat dat betreft heeft Wilders dus geen 
gelijk. Het zou echter verkeerd zijn om afstand 
te nemen van elk mogelijk verband tussen 
terrorisme en de Koran. 

Ik vind het alleen heel moeilijk vol te houden 
om, zoals Wilders dat doet, te stellen dat de 
islam en moslims hele verschillende dingen 
zijn. Het probleem is natuurlijk dat de islam 
niet bestaat zonder moslims. We moeten ons 
realiseren dat je, als je de Koran leest, toch wel 
schrikt. Er worden je als ongelovige akelige 
dingen beloofd. Als je het boek naar de letter 
neemt dan vind ik het niet zo overtuigend om te 
zeggen ‘de Koran en geweld hebben niets met 
elkaar te maken.’ Ik voel dus wel mee met Geert 
Wilders als hij zegt dat in de Koran dingen staan 
die niet stroken met onze rechtsstaat. 

Is de kritiek van Wilders op de islam niet een 
afspiegeling van wat veel linkse partijen in 
het verleden deden met het christendom, 
waarin zij de bijbel en de orthodoxe groep 
gelovigen op bijvoorbeeld de Veluwe 
centraal stelden? En is de kramp van links 
naar Wilders toe dan niet hypocriet?
Nee, ik geloof niet dat het vergelijkbaar is. De 
islamkritiek komt ook voor een niet onaanzienlijk 
deel van christenen, die in het bekritiseren van 
de islam een manier zien om hun inzakkende 
godsdienst wat op te kalefateren. Kritiek op 
de islam komt van Donner, Balkenende en 
bijvoorbeeld Beatrix. 

Persoonlijk kan ik het prima vinden met 
gelovigen die in de protestantse traditie van 
de verpersoonlijking van het geloof en dat 

geloof heel persoonlijk ervaren. Ik vind het 
goed als mensen op zo’n manier religieus zijn, 
maar niet als zo’n levensbeschouwing gaat 
hechten aan hele zware gemeenschappen en 
een meer letterlijke interpretatie van de bijbel. 
Zo’n letterlijke interpretatie van de bijbel kom 
je nog tegen bijvoorbeeld bij de EO, of bij de 
evangelisten. 

Ik zou pleiten voor tolerantie voor moslims 
die de Koran niet te letterlijk nemen. Dat is 
misschien wat opportunistisch, maar als het de 
goede kant uitgaat, en leidt tot democratisering 
en liberalisering van de islam dan wil ik dat wel 
aanzien, hoewel ik zelf niet geloof dat de Koran 
daar zelf aanleiding toe geeft. 

Het CDA is bij uitstek een partij die zijn 
zaligheid heeft gelegd in rekkelijkheid. 
Je zou kunnen zeggen dat ze wat dat 
betreft een beetje lijken op het geschetste 
beeld van liberalere moslims, die rekkelijk 
omgaan met wat er in de Koran staat. 
Toch staat het CDA een collectivistisch en 
paternalistisch beleid voor. Daar trekken 
GroenLinks en D66 tegen van leer, maar 
zouden ze dat dan ook niet moeten doen 
tegen die zogenaamd liberale moslims als 
Aboutaleb en Marcouch? 
Ik ben dat wel met je eens. Ik vind dat de 
vrijzinnigen altijd het individualistische 
principe moeten hooghouden. Ik verdedig 
het sociale individualisme. Dat past volgens 
mij in de vrijzinnig-democratische traditie. De 
vrijzinnig-democraten hadden altijd het idee 
van de positieve individualisering. Zij moesten 
in het verleden opboksen tegen een enorm 
aantal partijen die nationalistisch waren, of 
gemeenschapsdenkers. Christen-democraten 
waren toen ook nog niet zo democratisch. 

Ik vind dat individualisme een aantrekkelijk idee, 
juist nu deze coalitie met z’n adagium ‘samen 
werken, samen leven’ daar kritisch tegenover 
staat. De coalitie gelooft dat de individualisering 
op zijn einde loopt, dat het dood is. Het 
individualisme heeft zich natuurlijk van zijn 
minder zonnige kant laten zien. Dus die kritiek 
van de gemeenschapsdenkers is tot op zekere 
hoogte wel terecht, maar we moeten proberen 
het individualisme opnieuw uit te vinden.
 

Is het niet juist opmerkelijk dat de 
gemeenschapsdenkers een deel van die 
verworven individuele rechten adopteren 
en in de traditie van individualisering 
ruimte eisen om zichzelf te zijn? Recentelijk 
was nog in het nieuws dat een aantal moslima’s 
er op stond met hoofddoek in de sportschool 
te sporten en daarbij als volleerd individualisten 
stelden dat ze recht hadden op die ruimte.
Die tegenstelling is problematisch. De problemen 
komen met name voor bij groeperingen die een 
beroep doen op heilige boeken. In beginsel 
horen heilige boeken helemaal niet thuis in een 
democratie. Er zijn geen heilige huisjes, behalve 
dan dat wij alles tot inzet kunnen maken van het 
debat. Dat lijkt een paradoxale houding, want 
dat maakt je enerzijds tot een soort relativist, 
maar tegelijkertijd verdedig je in absolute zin 
dat recht op relativisme, omdat het nodig is 
om over alles te kunnen praten. Wat dat betreft 
ben ik het eens met Paul Cliteur. Een beroep op 
een heilig boek past niet in een democratie, dan 
houdt de discussie op. Je moet met meer en 
betere argumenten komen. 

Maar hetzelfde geldt voor de individualistische 
hufters. De goddelozen en de consumenten 
die nu willen consumeren en menen maar 
overal recht op te hebben. In dat voorbeeld 
is er helemaal geen tegenstelling tussen het 
liberalisme en het populisme, omdat het 
harde liberalisme van ‘lekker jezelf’ zijn dat 
populisme voedt. Het voedt het idee dat uitgaat 
van koning burger. Een vereiste voor een 
gezonde democratie is dat men zichzelf een 
beetje kan relativeren. Een rechtsstaat, vrijheid 
van meningsuiting, gelijkwaardigheid en de 
scheiding van kerk en staat zijn fundamenteel 
voor een democratie, maar de durf te twijfelen 
wordt vaak vergeten. Wij moeten mensen serieus 
nemen in hun verlangen naar houvast, maar 
niet tegen elke prijs. Dan krijg je populisme. 
Uiteindelijk betekent individualisme niet dat je 
zekerheid hebt, maar dat je onzekerheid leert 
verdragen. 

Hoe verkoop je dat aan die militante 
religieuze groeperingen?  
Zij willen wel kunnen zeggen dat homo’s 
varkens zijn, maar zijn boos als wij ze 
‘beledigen’.
Je moet die groepen niet alleen via de voordeur 
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benaderen, maar ook via de achterdeur. Veranderingen vinden voor een 
groot deel pas plaats als er naast druk van buiten ook druk van binnen 
is. Het debat moet fel worden gevoerd, en dan is het soms onvermijdelijk 
om elkaar te beledigen. 

Wij mogen ons niet laten chanteren door de gedachte dat wij liberalen 
het wel in onze eigen gemeenschap oplossen. Wij ongelovigen en 
individualisten hebben ook onze eigen waarden. Ik vind bijvoorbeeld 
dat homoseksualiteit binnen elke gemeenschap bespreekbaar moet zijn. 
Als dat niet zo is moet je van buiten druk uitoefenen. Die druk moet 
samenwerken met de uitholling van binnen om revoluties tot stand te 
brengen. Wij moeten ons niet laten intimideren door de lange tenen van 
moslims die niet tegen kritiek kunnen. 

Ik heb overigens wel sympathie voor het voorstel van Mark Rutte over de 
grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Die grenzen zijn in Nederland 
nu nog te nauw gedefinieerd. Daar gaan ze in de Verenigde Staten toch 
anders mee om. Wilders en Rutte zijn echter allebei inconsequent. Want 
als een radicale imam gebruikmaakt van die vrijheid van meningsuiting 
dan staan ze op hun achterste benen. Zelfs die orthodoxe imams moeten 
spreekrecht hebben. Je moet in Nederland kunnen zeggen dat homo’s 
lager zijn dan varkens, of dat moslims geitenneukers zijn. Natuurlijk zijn er 
grenzen, maar daar moet het debat dan over gevoerd worden. Vrijzinnige 
partijen moeten staan voor die vrijheid.

Ik vind dat er ruimte moet zijn voor orthodoxie, maar dat mag ons er 
niet van weerhouden om zulke denkbeelden verkeerd te noemen, of 
weerzinwekkend of abject. Anders zou je alleen maar bezig zijn je mond 
te houden. Ik geloof dat je, ook als je in zekere zin een relativist bent, kan 
staan voor je eigen waarden. 

U stelt dat het recht op bijzonder onderwijs moet worden geschrapt. 
Denkt u niet dat zoiets in strijd is met de autonomie van ouders?  
Zij zullen zeggen: ‘Wij willen dat ons kind dit leert.’
Ouders in Nederland zouden zich moeten realiseren dat hun kinderen niet 
alleen maar van hen zijn, en dat zij hun kinderen niet eindeloos kunnen 
vasthouden in scholen die onderdeel uitmaken van die gemeenschap. Die 
kinderen worden thuis al voldoende opgevoed met normen en waarden 
die hun ouders belangrijk vinden, en ik vind het waardevol als kinderen, 
zeker in een pluralistisch Nederland, al op vroege leeftijd in aanraking 
komen met andere levenswijzen en denkbeelden.

Het kind is ook een individu. Ouderlijke autonomie is geen absoluut 
gegeven, maar relatief en relationeel. Het staat altijd in verhouding tot 
andere vormen van autonomie. Ik vind het schadebeginsel van John 
Stuart Mill hierin belangrijk. Het is een lastig te interpreteren beginsel, 
maar autonomie stuit natuurlijk daar op zijn grenzen waar het schade 
gaat berokkenen aan anderen. Ik denk dat Mill er eigenlijk nog te preuts 
in was, en dat je zou kunnen stellen dat autonomie zijn grens heeft waar 
we tot de ontdekking komen dat autonomie nare consequenties heeft. Ik 
denk dat ik niet de enige ben die gaat over mijn autonomie.

We moeten een alternatief bieden voor het collectivistische ideaal. Dat 
is in het verleden wel nagelaten door links. Het cultuurrelativisme heeft 
ertoe geleid dat links haar idealen maar een beetje heeft laten flodderen. 
Je zou bijna zeggen dat je non-conformisme en excentriciteit moet 
institutionaliseren. Daar zou het onderwijs veel meer aan kunnen doen. 
Conformisme kweken op scholen is verkeerd. Scholen moeten kinderen 
losweken van hun achtergrond, en ze leren in een zekere mate van 
onzekerheid en twijfel te leven.

Moeten we dan helemaal geen wetten meer maken die 
uitgaan van harde waarheden, en de bestaande wetten verder 
afschaffen?
Misschien wel, misschien moet je zelfs artikel 1 van de grondwet 
afschaffen, hoewel ik daarover twijfel. Zowel Fortuyn in het verleden 
als Wilders nu stellen dat dit artikel de vrijheid van meningsuiting zou 
beperken. Ik denk dat die claim berust op een verkeerde interpretatie, 
namelijk dat je ook niet meer zou mogen discrimineren in woord en 
schrift. Ik vind dat je mag dat wel mag doen. Discriminatie wordt in de 
praktijk al verboden. Artikel 1 is eigenlijk te vol, en zou moeten worden 
afgeslankt. 

De Nederlandse grondwet heeft in grote mate een individualistische 
strekking. Die moet wat mij betreft nog verder worden aangescherpt. 
Individuele rechten gaan altijd boven groepsrechten. Je moet altijd de 
rechten van de minderheid beschermen, dus ook die van de minderheid 
binnen een minderheid. En de kleinste minderheid is altijd een. Dat vind 
ik het mooie van On Liberty. Als de gehele mensheid het ene zegt, en 
slechts een zegt het andere, dan toch moet die ene net zoveel recht 
hebben dat te zeggen als al die anderen. Dat is een waarde die je moet 
verdedigen tegen de grote getallen. 

We moeten individualisering opnieuw uitvinden, bijzonder onderwijs afschaffen 
en mensen leren twijfelen. Dat zegt Dick Pels, socioloog en initiatiefnemer van de 
progressieve Waterlandstichting. Recentelijk verscheen zijn laatste boek ‘Opium voor 
het Volk’, met een links alternatief voor de rechtse religiekritiek. Pels noemt zichzelf een 
sociaal-individualist en publiceerde in 2004 zijn Progressief Manifest. Een ontmoeting in 
een Amsterdams cafe leverde een gesprek op over religie, twijfel en waarheid. “Ik geloof 
dat je, ook als je in zekere zin een relativist bent, kan staan voor je eigen waarden.”

“Heilige boeken  
horen niet thuis in een democratie”
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Scheurmakers

Door Manuel Buitenhuis

Zij, die de waarheid breken, belanden 
in de hel. Dat is, althans het beeld 
dat Dante poneert in het werk dat 
doorgaans het meesterwerk van 

de donkere eeuwen genoemd wordt: de 
Goddelijke Komedie. Geschetst wordt hier het 
beeld van een eindeloze parade zondaars, die 
gedoemd zijn tot in de eeuwigheid in een cirkel 
achter elkaar aan te marcheren. Aan het begin 
van elke ronde wacht hen een demon met een 
vlijmscherp zwaard, die hun geestelijke lichaam 
klooft zoals zij, bij leven, de waarheid kloofden. 
Aan het einde van hun rondedans is de wond 
geleidelijk aan genezen, om plaats te maken 
voor weer een nieuwe, verse splijting. Een 
kwelling, zoals dat hoort in de hel. 

De oplettende lezer heeft in het citaat de tot 
‘Mahomet’ vertekende naam van Mohammed 
kunnen vinden. De profeet was voor Dante het 
schoolvoorbeeld van een scheurmaker. Dante 
hield hem verantwoordelijk voor de deling 
tussen het Christendom en de Islam. Een tweede 
genoemde is ‘Ali’, de neef van Mohammed die 
volgens Dante de aanstichter is van de scheiding 
tussen Soennieten en Sjiieten. 

In Dante’s tijd was de ‘waarheid’, in de ruimste 
zin van het woord, nog klip en klaar als ‘God’ 
te definiëren. God was, naast religieus icoon, 
ook een bestuurlijke macht en persoonlijke 
wijsgeer, waar nooit van afgeweken mocht 
worden. Andersdenkenden – toen voornamelijk 
andersgelovigen – werden in een hoek gedrukt 
en verfoeid. Voor andere ideologieën was geen 
plaats, want de eenheid binnen de wereld was 
een goddelijke. Maar tijden veranderen en in 
een grotendeels geseculariseerde samenleving 
zijn die eenheid en duidelijkheid allerminst nog 
aanwezig. In de moderne tijd is sprake van een 
verregaande individualisering, waarvan het 
ontstaan diep geworteld is in de geschiedenis. 

Van eenheid naar verscheidenheid 
Al in de 17e eeuw werd door sir Francis Bacon, 
Brits filosoof en politicus, het bestaan van 
een objectieve waarheid in twijfel getrokken. 
De discussie die toen speelde was de 
wetenschapsfilosofische discussie over wat nu 
precies de taak was van empirisch onderzoek. 
De realisten stelden dat wetenschap ten doel 

Dante Alighieri, La Divina Comedia, Deel I: Inferno, Canto XXVIII 
“Zie Mahomet met zijn gescheurde wanden! Voor mij gaat Ali, weenend en 
gespleten, van kind tot kuif, aan weerskanten de tanden. En al wie ge hier zult 
zien, moet ge weten, zijn scheurmakers geweest tijdens hun leven, en daarom is 
die straf hun toegemeten. Een duivel heeft ons elk zijn wond gegeven, en ons 
zoo wreed verscheurd, ons bij ’t beginnen van deze weg zijn zwaard door ’t lijf 
gedreven” 

had de objectieve werkelijkheid bloot te leggen 
en te verklaren, terwijl instrumentalisten zoals 
Bacon van mening waren dat wetenschap de 
natuur slechts rangschikte in die wijze die voor 
ons het nuttigst is. In die visie is de waarheid 
dus niet eenduidig en objectief, maar subjectief, 
en onderhevig aan interpretatie. De industriële 
revolutie versterkte deze gedachte van een 
werkelijkheid die aan manipulatie onderhevig 
is. De Westerse wereld ontwikkelde zich in rap 
tempo en tegelijkertijd werd de samenleving 
verleid door nieuwe drijfveren die, anders dan 
God, op het materiële, aardse leven gericht 
waren. God moest als richtlijn concurreren 
met nieuwe spelers als macht, geld en roem. 
Deze ontwikkeling heeft via de modernisering 
ook actief bijgedragen aan de secularisering, 
waarmee het individu steeds verder los van God 
kwam te staan. 

De modernisering heeft onder sociologen 
en filosofen geleid tot een herleving van het 
Verlichtingsdenken. Sociologen als Emile 
Durkheim zagen in de modernisering een 
oppermachtige en ontembare beweging en 
stelden dat de dagen van religie langzamerhand 
geteld waren. Religie was ten dode opgeschreven 
omdat de wereld door de wetenschap beter 
verklaard werd en de mens geen behoefte 
meer zou hebben aan religieuze dogma’s. Een 
tijdgenoot van Durkheim, de Duitse socioloog 
Max Weber, noemde dit onttovering; het 
onvermijdelijke verdwijnen van het irrationele 
en onverklaarbare uit het dagelijkse leven. 

In de filosofie durfden hoofdrolspelers het 
inmiddels aan om uitgesproken a-theïstische 
theorieën te propageren, zoals het nihilisme van 
Nietzsche, Marx’ marxisme en het existentialisme 
van Jean-Paul Sartre. Laatstgenoemde heeft 
naast filosofische denkbeelden ook literaire 
invloed gehad. Existentialisme poneert de 
mens als principieel vrij wezen, maar claimt 
dat daaraan niet te onderschatten nadelen 
verbonden zijn. De verantwoordelijkheid van de 
Sartriaanse mens is immers net zo fundamenteel 
als haar vrijheden, en gaat daarom gepast met 
een striemende lijdensweg. De existentiële 
mens is vrij haar eigen waarheid aan te 
nemen, maar omdat vrijheid gepaard gaat 
met verantwoordelijkheid en dus met lijden, 

wordt daar maar in beperkte mate gebruik van 
gemaakt, aldus Sartre. De vrije mens zou ertoe 
geneigd zijn vrijheid in sociale structuren te 
delegeren, zoals in maatschappelijke regelgeving 
en religieuze gemeenschappen. Sartre verwoord 
dit zelf als volgt; “Dat God niet bestaat kan ik 
niet ontkennen. Maar dat mijn gehele bestaan 
uitschreeuwt om het bestaan van God, kan ik 
niet vergeten.”. Sartre dicht de mens een rol toe 
die voorheen vooral aan God voorhanden was; 
de absurdistische eindredactie van een sterfelijk 
leven. 

De existentialistische theorie was een van de 
wegbereiders naar het postmodernisme, dat 
een structurele afkeer heeft van de ‘grote 
waarheden’. Waarheidsabsolutisme heeft in een 
seculiere, individualistische en quasi-vrijzinnige 
samenleving steeds minder draagvlak. 
Waarheidsrelativisme en ethisch-liberalisme 
winnen juist terrein in. Modernisten als 
Durkheim hebben slechts deels gelijk gekregen, 
doordat religie, zeker de laatste jaren, juist 
weer een herintrede aan het maken is, zij het in 
afgezwakte en persoonlijkere vorm. 

Kruistochten 
Duidelijk is wel dat de eenheid die in Dante’s 
tijd nog overduidelijk was, inmiddels niet meer 
zo vanzelfsprekend is. In plaats daarvan zijn 
volgens moderne denkers individualistische 
en postmodernistische theorieën gekomen, 
die in plaats van eenheid vanuit religie 
juist verscheidenheid vanuit het individu 
veronderstellen. In plaats van vanuit God op 
zoek te gaan naar een eigen identiteit, gaat 
men nu vanuit de eigen identiteit op zoek 
naar een waarheid, die mogelijk God kan zijn, 
maar ook ‘iets’ anders. Eenheid uit het verleden 
staat nu tegenover moderne verscheidenheid, 
en daarmee lijkt de eenheid van Dante zelf 
gekloofd te zijn. De moderne mens kiest zelf 
haar eigen weg, en is de architect van haar 
eigen leven. De religieuze renaissance van de 
laatste jaren plaatst kanttekeningen bij de 
onstopbaarheid van de ontkerkelijking die 
Durkheim veronderstelt, maar versterkt de 
existentialistische theorie van Sartre. We blijken 
allemaal in staat te zijn onze eigen waarheid te 
kiezen en onze eigen identiteit te bepalen. Of 
die nu religieus gebonden is of niet. 

Toch heeft de eenheid uit het verleden iets fijns, iets zekers waar mensen 
graag aan vasthouden, zoals Sartre ook stelde. Gemeenschapsleven blijft 
verleidelijk omdat het leven in een gemeenschap een gevoel van veiligheid 
geeft, een zuil, of God, waar altijd op terug te vallen is. Het is daarom ook 
niet onbegrijpelijk dat er politieke stromingen zijn die blijven streven naar 
die gemeenschappelijkheid die inmiddels verwaterd lijkt te zijn; dat is de 
kern van confessionele politiek. 

Hoewel de maatschappelijke tendens de laatste decennia neigt richting 
individualisme, zwemt de confessionele vis dus om begrijpelijke redenen 
tegen de stroom in. De vraag is of dat wel passend en mogelijk is, omdat 
de samenleving de andere kant op lijkt te gaan. Het lijkt een nieuwe 
kruistocht van eenheid tegen verscheidenheid. Dat blijkt ook uit de 
legio aan betuttelende maatregelen die valselijk veronderstellen dat het 
individu onderontwikkeld is. Een voorbeeld kan gevonden worden in 
de controverse rond het softdrugsbeleid. Confessionelen – en anderen 
die om uiteenlopende redenen geen vertrouwen lijken te hebben in de 
Nederlander – vinden het nodig de Nederlandse burger in bescherming 
te nemen tegen softdrugs, terwijl die keuze bij de burger zelf zou moeten 
liggen. De overheid zou de cannabis markt vrij moeten geven, zowel wat 
betreft verkoop als wat betreft teel, en de burger de mogelijkheid geven 
haar eigen leven in te richten. Het zijn immers de individuele burgers 
waaruit een democratie is opgebouwd. Christen-democraten verschuiven 
de verantwoordelijkheid van het individu naar de gemeenschap. Dat 
neemt verantwoordelijkheid en vrijheid weg; een deal met de duivel, 
waarvoor de mogelijkheid in een gezonde democratie bij de burger zou 
moeten liggen. In plaats daarvan wordt ze aan ons opgedrongen. 

Politieke ketters 
Het is zoals Dick Pels stelt in ‘Opium voor het Volk’. Waar democratie draait 
om het conserveren en faciliteren van verscheidenheid, draait religie juist 
om het creëren van een eenheid. Het confessionalisme betracht hetzelfde. 
De eenheid die hieruit volgt, is daarom binnen de democratie alles 
behalve natuurlijk. De gedachte dat wij binnen een maatschappij allemaal 

dezelfde kant op zouden willen is een illusie. Dit consensusmodel botst 
met belangrijke liberaal-democratische uitgangspunten, omdat de 
geveinsde eenheid anderen in de weg ligt. Wetten die grenzen leggen 
om die eenheid beperken immers mensen die daarbuiten vallen in hun 
handelen. 

Het verbod op godslastering is daar een toonbeeld van. Nederlanders zijn 
over het algemeen niet erg snel geneigd om zonder reden andermans 
geloof te bevuilen en in dat opzicht is er een eenheid in de waarden die 
we delen. Desalniettemin is het door D66 voorgestelde schrappen van 
ditzelfde verbod een terechte zet. Het is namelijk niet aan de overheid, 
maar aan het individu om te bepalen wat gezegd wordt en wat niet; 
een individu bepaalt zelf zijn waarden, en draagt zelf de consequenties. 
Andersdenkenden moeten het recht hebben alles te zeggen, want in 
een democratie is alleen de vrijheid van meningsuiting heilig. 

De confessionele eenheid beperkt ruimte voor eigenzinnigheid, wat 
jammer is. Daarnaast is de rol van de gemeenschappen, die binnen 
de confessionele theorie een belangrijk middel zijn, door de ontzuiling 
drastisch teruggedrongen. Het monopolie op de waarheid dat in het 
verleden bij religie lag is inmiddels verworden tot een vrije marktwerking, 
waarin een ieder zijn eigen persoonlijke waarheid koestert. Dat maakt 
de vraag of confessionalisme nog van deze tijd is actueel; eenheid is 
immers tanende. De maatschappij en het confessionalisme lijken in 
twee verschillende richtingen te bewegen en de tijd zal leren of de 
democratie de samenleving maakt, of de samenleving de democratie. 
Ondertussen voeren christen-democraten verwoed hun kruistochten. 
Ditmaal voert de strijd hen niet naar Jeruzalem, maar naar het verleden. 
De inzet is hoog, want als confessionalisme in een individualistische 
samenleving dezelfde plaats toegedicht is als individualisme jarenlang 
in een confessionele samenleving, dan worden christen-democraten de 
politieke ketters van de 21e eeuw. En dan krijgt de Demon van Dante 
een tennisarm; want met zes miljard waarheden valt er veel, heel veel 
te kloven. 

“Christen-democraten verschuiven de 
verantwoordelijkheid van het individu naar de 

gemeenschap; een deal met de duivel.”
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Scheurmakers

Door Manuel Buitenhuis

Zij, die de waarheid breken, belanden 
in de hel. Dat is, althans het beeld 
dat Dante poneert in het werk dat 
doorgaans het meesterwerk van 

de donkere eeuwen genoemd wordt: de 
Goddelijke Komedie. Geschetst wordt hier het 
beeld van een eindeloze parade zondaars, die 
gedoemd zijn tot in de eeuwigheid in een cirkel 
achter elkaar aan te marcheren. Aan het begin 
van elke ronde wacht hen een demon met een 
vlijmscherp zwaard, die hun geestelijke lichaam 
klooft zoals zij, bij leven, de waarheid kloofden. 
Aan het einde van hun rondedans is de wond 
geleidelijk aan genezen, om plaats te maken 
voor weer een nieuwe, verse splijting. Een 
kwelling, zoals dat hoort in de hel. 

De oplettende lezer heeft in het citaat de tot 
‘Mahomet’ vertekende naam van Mohammed 
kunnen vinden. De profeet was voor Dante het 
schoolvoorbeeld van een scheurmaker. Dante 
hield hem verantwoordelijk voor de deling 
tussen het Christendom en de Islam. Een tweede 
genoemde is ‘Ali’, de neef van Mohammed die 
volgens Dante de aanstichter is van de scheiding 
tussen Soennieten en Sjiieten. 

In Dante’s tijd was de ‘waarheid’, in de ruimste 
zin van het woord, nog klip en klaar als ‘God’ 
te definiëren. God was, naast religieus icoon, 
ook een bestuurlijke macht en persoonlijke 
wijsgeer, waar nooit van afgeweken mocht 
worden. Andersdenkenden – toen voornamelijk 
andersgelovigen – werden in een hoek gedrukt 
en verfoeid. Voor andere ideologieën was geen 
plaats, want de eenheid binnen de wereld was 
een goddelijke. Maar tijden veranderen en in 
een grotendeels geseculariseerde samenleving 
zijn die eenheid en duidelijkheid allerminst nog 
aanwezig. In de moderne tijd is sprake van een 
verregaande individualisering, waarvan het 
ontstaan diep geworteld is in de geschiedenis. 

Van eenheid naar verscheidenheid 
Al in de 17e eeuw werd door sir Francis Bacon, 
Brits filosoof en politicus, het bestaan van 
een objectieve waarheid in twijfel getrokken. 
De discussie die toen speelde was de 
wetenschapsfilosofische discussie over wat nu 
precies de taak was van empirisch onderzoek. 
De realisten stelden dat wetenschap ten doel 

Dante Alighieri, La Divina Comedia, Deel I: Inferno, Canto XXVIII 
“Zie Mahomet met zijn gescheurde wanden! Voor mij gaat Ali, weenend en 
gespleten, van kind tot kuif, aan weerskanten de tanden. En al wie ge hier zult 
zien, moet ge weten, zijn scheurmakers geweest tijdens hun leven, en daarom is 
die straf hun toegemeten. Een duivel heeft ons elk zijn wond gegeven, en ons 
zoo wreed verscheurd, ons bij ’t beginnen van deze weg zijn zwaard door ’t lijf 
gedreven” 

had de objectieve werkelijkheid bloot te leggen 
en te verklaren, terwijl instrumentalisten zoals 
Bacon van mening waren dat wetenschap de 
natuur slechts rangschikte in die wijze die voor 
ons het nuttigst is. In die visie is de waarheid 
dus niet eenduidig en objectief, maar subjectief, 
en onderhevig aan interpretatie. De industriële 
revolutie versterkte deze gedachte van een 
werkelijkheid die aan manipulatie onderhevig 
is. De Westerse wereld ontwikkelde zich in rap 
tempo en tegelijkertijd werd de samenleving 
verleid door nieuwe drijfveren die, anders dan 
God, op het materiële, aardse leven gericht 
waren. God moest als richtlijn concurreren 
met nieuwe spelers als macht, geld en roem. 
Deze ontwikkeling heeft via de modernisering 
ook actief bijgedragen aan de secularisering, 
waarmee het individu steeds verder los van God 
kwam te staan. 

De modernisering heeft onder sociologen 
en filosofen geleid tot een herleving van het 
Verlichtingsdenken. Sociologen als Emile 
Durkheim zagen in de modernisering een 
oppermachtige en ontembare beweging en 
stelden dat de dagen van religie langzamerhand 
geteld waren. Religie was ten dode opgeschreven 
omdat de wereld door de wetenschap beter 
verklaard werd en de mens geen behoefte 
meer zou hebben aan religieuze dogma’s. Een 
tijdgenoot van Durkheim, de Duitse socioloog 
Max Weber, noemde dit onttovering; het 
onvermijdelijke verdwijnen van het irrationele 
en onverklaarbare uit het dagelijkse leven. 

In de filosofie durfden hoofdrolspelers het 
inmiddels aan om uitgesproken a-theïstische 
theorieën te propageren, zoals het nihilisme van 
Nietzsche, Marx’ marxisme en het existentialisme 
van Jean-Paul Sartre. Laatstgenoemde heeft 
naast filosofische denkbeelden ook literaire 
invloed gehad. Existentialisme poneert de 
mens als principieel vrij wezen, maar claimt 
dat daaraan niet te onderschatten nadelen 
verbonden zijn. De verantwoordelijkheid van de 
Sartriaanse mens is immers net zo fundamenteel 
als haar vrijheden, en gaat daarom gepast met 
een striemende lijdensweg. De existentiële 
mens is vrij haar eigen waarheid aan te 
nemen, maar omdat vrijheid gepaard gaat 
met verantwoordelijkheid en dus met lijden, 

wordt daar maar in beperkte mate gebruik van 
gemaakt, aldus Sartre. De vrije mens zou ertoe 
geneigd zijn vrijheid in sociale structuren te 
delegeren, zoals in maatschappelijke regelgeving 
en religieuze gemeenschappen. Sartre verwoord 
dit zelf als volgt; “Dat God niet bestaat kan ik 
niet ontkennen. Maar dat mijn gehele bestaan 
uitschreeuwt om het bestaan van God, kan ik 
niet vergeten.”. Sartre dicht de mens een rol toe 
die voorheen vooral aan God voorhanden was; 
de absurdistische eindredactie van een sterfelijk 
leven. 

De existentialistische theorie was een van de 
wegbereiders naar het postmodernisme, dat 
een structurele afkeer heeft van de ‘grote 
waarheden’. Waarheidsabsolutisme heeft in een 
seculiere, individualistische en quasi-vrijzinnige 
samenleving steeds minder draagvlak. 
Waarheidsrelativisme en ethisch-liberalisme 
winnen juist terrein in. Modernisten als 
Durkheim hebben slechts deels gelijk gekregen, 
doordat religie, zeker de laatste jaren, juist 
weer een herintrede aan het maken is, zij het in 
afgezwakte en persoonlijkere vorm. 

Kruistochten 
Duidelijk is wel dat de eenheid die in Dante’s 
tijd nog overduidelijk was, inmiddels niet meer 
zo vanzelfsprekend is. In plaats daarvan zijn 
volgens moderne denkers individualistische 
en postmodernistische theorieën gekomen, 
die in plaats van eenheid vanuit religie 
juist verscheidenheid vanuit het individu 
veronderstellen. In plaats van vanuit God op 
zoek te gaan naar een eigen identiteit, gaat 
men nu vanuit de eigen identiteit op zoek 
naar een waarheid, die mogelijk God kan zijn, 
maar ook ‘iets’ anders. Eenheid uit het verleden 
staat nu tegenover moderne verscheidenheid, 
en daarmee lijkt de eenheid van Dante zelf 
gekloofd te zijn. De moderne mens kiest zelf 
haar eigen weg, en is de architect van haar 
eigen leven. De religieuze renaissance van de 
laatste jaren plaatst kanttekeningen bij de 
onstopbaarheid van de ontkerkelijking die 
Durkheim veronderstelt, maar versterkt de 
existentialistische theorie van Sartre. We blijken 
allemaal in staat te zijn onze eigen waarheid te 
kiezen en onze eigen identiteit te bepalen. Of 
die nu religieus gebonden is of niet. 

Toch heeft de eenheid uit het verleden iets fijns, iets zekers waar mensen 
graag aan vasthouden, zoals Sartre ook stelde. Gemeenschapsleven blijft 
verleidelijk omdat het leven in een gemeenschap een gevoel van veiligheid 
geeft, een zuil, of God, waar altijd op terug te vallen is. Het is daarom ook 
niet onbegrijpelijk dat er politieke stromingen zijn die blijven streven naar 
die gemeenschappelijkheid die inmiddels verwaterd lijkt te zijn; dat is de 
kern van confessionele politiek. 

Hoewel de maatschappelijke tendens de laatste decennia neigt richting 
individualisme, zwemt de confessionele vis dus om begrijpelijke redenen 
tegen de stroom in. De vraag is of dat wel passend en mogelijk is, omdat 
de samenleving de andere kant op lijkt te gaan. Het lijkt een nieuwe 
kruistocht van eenheid tegen verscheidenheid. Dat blijkt ook uit de 
legio aan betuttelende maatregelen die valselijk veronderstellen dat het 
individu onderontwikkeld is. Een voorbeeld kan gevonden worden in 
de controverse rond het softdrugsbeleid. Confessionelen – en anderen 
die om uiteenlopende redenen geen vertrouwen lijken te hebben in de 
Nederlander – vinden het nodig de Nederlandse burger in bescherming 
te nemen tegen softdrugs, terwijl die keuze bij de burger zelf zou moeten 
liggen. De overheid zou de cannabis markt vrij moeten geven, zowel wat 
betreft verkoop als wat betreft teel, en de burger de mogelijkheid geven 
haar eigen leven in te richten. Het zijn immers de individuele burgers 
waaruit een democratie is opgebouwd. Christen-democraten verschuiven 
de verantwoordelijkheid van het individu naar de gemeenschap. Dat 
neemt verantwoordelijkheid en vrijheid weg; een deal met de duivel, 
waarvoor de mogelijkheid in een gezonde democratie bij de burger zou 
moeten liggen. In plaats daarvan wordt ze aan ons opgedrongen. 

Politieke ketters 
Het is zoals Dick Pels stelt in ‘Opium voor het Volk’. Waar democratie draait 
om het conserveren en faciliteren van verscheidenheid, draait religie juist 
om het creëren van een eenheid. Het confessionalisme betracht hetzelfde. 
De eenheid die hieruit volgt, is daarom binnen de democratie alles 
behalve natuurlijk. De gedachte dat wij binnen een maatschappij allemaal 

dezelfde kant op zouden willen is een illusie. Dit consensusmodel botst 
met belangrijke liberaal-democratische uitgangspunten, omdat de 
geveinsde eenheid anderen in de weg ligt. Wetten die grenzen leggen 
om die eenheid beperken immers mensen die daarbuiten vallen in hun 
handelen. 

Het verbod op godslastering is daar een toonbeeld van. Nederlanders zijn 
over het algemeen niet erg snel geneigd om zonder reden andermans 
geloof te bevuilen en in dat opzicht is er een eenheid in de waarden die 
we delen. Desalniettemin is het door D66 voorgestelde schrappen van 
ditzelfde verbod een terechte zet. Het is namelijk niet aan de overheid, 
maar aan het individu om te bepalen wat gezegd wordt en wat niet; 
een individu bepaalt zelf zijn waarden, en draagt zelf de consequenties. 
Andersdenkenden moeten het recht hebben alles te zeggen, want in 
een democratie is alleen de vrijheid van meningsuiting heilig. 

De confessionele eenheid beperkt ruimte voor eigenzinnigheid, wat 
jammer is. Daarnaast is de rol van de gemeenschappen, die binnen 
de confessionele theorie een belangrijk middel zijn, door de ontzuiling 
drastisch teruggedrongen. Het monopolie op de waarheid dat in het 
verleden bij religie lag is inmiddels verworden tot een vrije marktwerking, 
waarin een ieder zijn eigen persoonlijke waarheid koestert. Dat maakt 
de vraag of confessionalisme nog van deze tijd is actueel; eenheid is 
immers tanende. De maatschappij en het confessionalisme lijken in 
twee verschillende richtingen te bewegen en de tijd zal leren of de 
democratie de samenleving maakt, of de samenleving de democratie. 
Ondertussen voeren christen-democraten verwoed hun kruistochten. 
Ditmaal voert de strijd hen niet naar Jeruzalem, maar naar het verleden. 
De inzet is hoog, want als confessionalisme in een individualistische 
samenleving dezelfde plaats toegedicht is als individualisme jarenlang 
in een confessionele samenleving, dan worden christen-democraten de 
politieke ketters van de 21e eeuw. En dan krijgt de Demon van Dante 
een tennisarm; want met zes miljard waarheden valt er veel, heel veel 
te kloven. 

“Christen-democraten verschuiven de 
verantwoordelijkheid van het individu naar de 

gemeenschap; een deal met de duivel.”
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Door Ben Burgers

Kort geleden was het weer raak. 
Leden van de anti-Israël beweging 
van Hamas beschoten Israël. Dag in 
dag uit viel een raket op bewoonde 

gebieden aan de grens met de Gazastrook. In 
een reactie op de bombardementen viel Israël 
de Gazastrook aan en trok zelfs de strook in met 
de landmacht.

Dit was niet de eerste keer. Het huidige Israël 
en de Palestijnse gebieden zijn ooit al bezet 
geweest door het oude Egypte. Daarna werden 
Assyrië, Babylonië, Perzië, de Macedoniërs en 
de Romeinen de overheersers, de Byzantijnen, 
de Ottomanen en de Britten volgden hierna. 
De onafhankelijkheid van het Britse mandaat 
was niet het einde van de onrust, maar bracht 
nieuwe onrust met zich mee. Het ‘Beloofde 
land’ zou nog altijd onder vuur blijven.

Welke rol speelt religie in dit conflict? Het 
antwoord op die vraag is wederom terug te 
voeren naar de geschiedenis van de Egyptische 
heerschappij, het Bijbelboek Genesis en later 
Soera Al Maidah van de Koran. In vers 12:1 van 
Genesis staat: “Ga uit uw land en Uw vaders 
huis naar een land dat ik U wijzen zal”, en in 
Soera Al Maidah staat in vers 21: “O, mijn volk! 
Ga het Heilige Land in, dat Allah voor u heeft 
bestemd en keer u niet om, want dan zult u 
verliezers worden.” Dit land zou later Israël 
genoemd worden, maar ook de Palestijnse 
gebieden bevatten.

Het conflict is dus niet alleen geografisch en 
etnisch, maar ook zeer religieus en historisch 
van aard. Omdat het conflict zo diep geworteld 
en zo complex is, is het zeer moeilijk om in één 
keer een oplossing te bedenken. Afspraken 

worden moeilijk gemaakt en worden daarna 
vrij snel weer gebroken. Woorden van vrede 
maken voortdurend plaats voor oorlogsdaden. 
Diplomatie van de tegenwoordige tijd is niet 
voldoende om een duurzame oplossing voor 
het conflict te vinden.

Het koninkrijk Jeruzalem (1099-1291) is een 
voorbeeld van een periode waarin joden, 
christenen en moslims samen leefden. Hoewel 
dit in de meest roerige tijd van de huidige 
gebieden bestond, en de kruisvaarders en de 
jihad strijders van onder andere Saladin het 
koninkrijk afwisselend opeisten, slaagde het 
koninkrijk er toch in om deze drie religies onder 
één mantel te herbergen.

In de psychologie wordt aangenomen dat 
culturele en sociale uitsluiting kan leiden tot 
radicalisering. Dat is niet alleen zichtbaar bij 
rechts-extremisten, maar ook bij religieuze 
extremisten. Het nemen van een slachtofferrol 
geeft sympathisanten een gevoel van 
onrecht, wat leidt tot meer onbegrip voor 
andersdenkenden. Hier spelen populisten graag 
op in. Dat geldt voor de politiek tenminste. 
In religie zijn populisten niet nodig. Iedere 
persoon die uit naam van een profeet spreekt, 
biedt namelijk al voldoende om een oude en 
universele boodschap te herhalen. Hier maken 
religieuze leiders ook graag misbruik van.

Het is daarom niet de vraag of men pro-Israël of 
pro-Palestina is. Dat is voer voor populisten. Ik 
heb een fundamentelere vraag: zijn er ooit een 
Israël en een Palestina geweest? De stoelendans 
om de betreffende gebieden heeft inmiddels 
te lang geduurd. Op de schaal van de leeftijd 
van beide territoria is er nooit een politiek 

gebied geweest dat zo lang bestond, zodat 
men van een soeverein gebied kon spreken. 
De eis om de staat Israël en de staat Palestina 
te erkennen leidt daarom op den duur niet tot 
een oplossing. Weigeren te onderhandelen met 
een partij radicaliseert de partij te meer en geeft 
gewelddadige bewegingen bestaansrecht.

Om deze vicieuze cirkel van geweld te 
doorbreken is het dus zaak om juist toenadering 
te zoeken. Ik wil zelfs een controversiële 
oplossing voorstellen: de Jeruzalem Federatie. 
De betwiste gebieden moeten tot federaal 
gebied uitgeroepen worden, en de gebieden 
die nu Israël, Gaza en Westerlijke Jordaanoever 
genoemd worden, moeten autonome lidstaten 
worden.

Het ‘Beloofde land’ moet een land van 
verzoening en wederzijds begrip zijn. Het moet 
een land van eenheid en samenspraak zijn. De 
Federatie van Jeruzalem opent de grenzen voor 
beide lidstaten en verzekert dat zowel Israëlieten 
als Palestijnen in samenspraak tot oplossingen 
komen. Geweld is namelijk nooit een oplossing 
voor geweld, want geweld vraagt om meer 
geweld.

Daarom pleit ik voor een overkoepelende 
federatie, een staat die er nooit geweest is en 
lang geleden ‘beloofd’ was. Een staat waarin 
mensen die zichzelf joden, christen, moslims 
noemen en ook mensen met alle andere 
religieuze overtuigingen en niet-religieuze 
overtuigingen een plaats krijgen. Het gebied 
heeft een lang geheugen, de bewoners hebben 
veel geleden, maar het koninkrijk Jeruzalem 
heeft eerder bewezen dat er geen geweld hoeft 
te zijn om in vrede te leven.

Religie 
zonder grenzen

Decennia lang is er onrust in Israël en de Palestijnse gebieden. Sinds het 
gebied werd vrijgegeven door de toenmalige Westerse bezetters en in 
stukken werd gehakt, woedt er een strijd om land, om eer en om vrede. 
Er is eeuwigdurend diplomatiek getouwtrek en als dat er niet is, zijn er 
beschietingen met wijzende vingers naar weerszijden. Hoewel het probleem 
al zolang duurt en de eerste conflicten zelfs tot eeuwen geleden te 
traceren zijn, moet er op de korte termijn een oplossing te vinden zijn.

Door Peter Fijbes

Zijn reactie sluit naadloos aan bij de 
anti-democratische politiek van de 
christen-democratie in ons land. “Tel 
uw zegeningen”, preekte Rouvoet in 

reactie op de kritiek van de oppositie op het 
uitblijven van een parlementaire enquête over 
Irak. “We hadden geen invloed meer op de 
beeldvorming”, zei Balkenende even daarvoor. 
“De oppositie speelt een politiek spel en is niet 
uit op waarheidsvinding”, zei Pieter van Geel in 
de Tweede Kamer. 

Dat is nou christendemocratie. De gevestigde 
heren van het CDA weten wel hoe ze om 
moeten gaan met wat weerstand van het volk. 
Pas wanneer Balkenende de controle over de 
beeldvorming kwijt is verleent hij ons de gunst 
van een onderzoek over Irak. En nee, daar 
mogen we niet over zeuren, daar mogen we 
geen politieke winst uit halen. Neen, telt uw 
zegeningen onderdanen! 

De fundamenten van de christendemocratie 
rusten niet op de Hollandse klei, maar op de 
bijbel. En alles wat in dat boek staat is waar. 
Daarmee heeft het CDA een monopolie op de 
waarheid. Alleen zij weten hoe het hoort en 
wanneer het volk tegenstribbelt antwoorden 
zij: “Het komt er toch wel. Hebt eerbied, rookt 
niet, respecteert uzelf en anderen en berust u 
op ons, op wij die het weten. Wij weten wie 
u als burgemeester wenst te hebben, wat de 
werkelijke waarheidsvinding is en hoe u moet 
leven. Krijgt kinderen! En het liefste zeven. 
Schenkt het leven aan uw kinderen om te werken 
voor het Koninkrijk Gods en omdat het goed is 
in een tijd van vergrijzing natuurlijk. En als u het 
niet met ons eens bent antwoorden wij: Het 
komt er toch wel. Opdat wij weten dat u het 
niet weet, opdat wij de waarheid bezitten.”

Hans van Mierlo had gelijk toen hij bij Pauw en 
Witteman zei dat het kabinet iets weggeeft wat 
zij niet bezitten: het recht op waarheidsvinding. 
Maar, gezegend zijn zij die niet langer dwalen. 
Balkenende heeft de waarheid allang gevonden 
en het mooiste is dat zij te vinden is in elke 
boekhandel en in elke hotelkamer. Gezegend 
zijn zij die haar vinden en gezegend zijn wij 
allemaal met Rouvoet en de waarheid die hij ons 
schenkt met de commissie over Irak. 

“Tel uw zegeningen!” Eens even kijken: nul 
+ nul = nul! De zegen van de christelijke 
waarheid is een vloek voor de democratie. In 
Beetsterzwaag is bepaald dat het parlement 
buitenspel gezet wordt bij een onderzoek over 
Irak. Het fundament van onze democratie is het 
recht om te weten en om onze eigen mening 
daarover te vormen. Behalve natuurlijk als het 
kabinet daar andere afspraken over maakt. 
“Niet nodig”, alle vragen zijn al gesteld, een 
parlementaire enquête is bezigheidstherapie.” 
Maar omdat het CDA de beeldvorming niet meer 
kon beheersen en vanwege de kredietcrisis zijn 
wij nu toch gezegend met een gedepolitiseerd 
onderzoek. Gelukkig! Dan hoeven we het 
kabinet tenminste geen lastige vragen meer te 
stellen en hoeven journalisten er ook niets meer 
over te schrijven. Dat doet meester Davids wel 
voor ons. Over negen maanden. En gezegend 
zijn wij met PvdA-fractievoorzitter Hamer, die 
voor de volksvertegenwoordiging door het vuur 
ging en ons wist te verzekeren dat we in de 
tussentijd wel vragen mogen opsturen. 

Het standpunt van het kabinet, gesteund 
door een meerderheid van de Tweede Kamer, 
is een regelrechte aanval op de parlementaire 
democratie. Met het oprichten van een 
onderzoekscommissie wordt een poging gedaan 

om  kamerleden en journalisten monddood 
te maken. “We wachten de resultaten van het 
onderzoek af “, zei Pieter van Geel tijdens het 
debat over het aanstellen van de commissie 
Davids. En verder niet zeuren.

Het is werkelijk ongelofelijk hoe het CDA denkt de 
beeldvorming in de media te kunnen beheersen. 
En sinds wanneer is dat een argument om 
vervolgens negen maanden radiostilte af te 
kondigen? En heb je daar klachten over, dan 
reageren wij in onze timeless creed: “Het komt 
er toch wel.”

In China ging de TV op zwart toen Barack Obama 
zijn timeless creed van yes, we can! verkondigde 
tijdens zijn inauguratiespeech. De kritiek op het 
communistisch regime kon niet door de beugel 
en daarom werd maar teruggeschakeld naar 
de studio, waar de presentator schaapachtig 
om zich heen keek. Daar is de oplossing heel 
makkelijk: als je de beeldvorming niet kan 
beheersen, dan trekken ze de stekker er gewoon 
uit.

Gelukkig leven we niet in China, is het CDA 
geen communistische partij en vaardigen zij 
geen wetten uit die in tegenstrijd zijn met onze 
grondwet. Maar de manier waarop ons kabinet 
omgaat met kritiek en slechte beeldvorming is 
wél ondemocratisch. En het parlement staat 
het toe om zich blij te laten maken met een 
gezegende, dode mus. Ik hoop, in het diepste 
van mijn hart, dat het een dominomus is die de 
ondemocratische politiek van het CDA omver 
kegelt.

“Ach”, zei het CDA-gemeenteraadslid terwijl hij genoot van het uitzicht 
over de uiterwaarden van de Lek, “het komt er toch wel.” Hij doelde 
daarmee op de plannen van de gemeente Nieuwegein om de uiterwaarden 
van de Lek te bebouwen en daarmee een van de mooiste stukjes van de 
gemeente aan te tasten. De weerstand van de bewoners en de afwezigheid 
van het draagvlak voor de plannen nam hij niet serieus.

Het failliet van de  
democratie
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Door Ben Burgers

Kort geleden was het weer raak. 
Leden van de anti-Israël beweging 
van Hamas beschoten Israël. Dag in 
dag uit viel een raket op bewoonde 

gebieden aan de grens met de Gazastrook. In 
een reactie op de bombardementen viel Israël 
de Gazastrook aan en trok zelfs de strook in met 
de landmacht.

Dit was niet de eerste keer. Het huidige Israël 
en de Palestijnse gebieden zijn ooit al bezet 
geweest door het oude Egypte. Daarna werden 
Assyrië, Babylonië, Perzië, de Macedoniërs en 
de Romeinen de overheersers, de Byzantijnen, 
de Ottomanen en de Britten volgden hierna. 
De onafhankelijkheid van het Britse mandaat 
was niet het einde van de onrust, maar bracht 
nieuwe onrust met zich mee. Het ‘Beloofde 
land’ zou nog altijd onder vuur blijven.

Welke rol speelt religie in dit conflict? Het 
antwoord op die vraag is wederom terug te 
voeren naar de geschiedenis van de Egyptische 
heerschappij, het Bijbelboek Genesis en later 
Soera Al Maidah van de Koran. In vers 12:1 van 
Genesis staat: “Ga uit uw land en Uw vaders 
huis naar een land dat ik U wijzen zal”, en in 
Soera Al Maidah staat in vers 21: “O, mijn volk! 
Ga het Heilige Land in, dat Allah voor u heeft 
bestemd en keer u niet om, want dan zult u 
verliezers worden.” Dit land zou later Israël 
genoemd worden, maar ook de Palestijnse 
gebieden bevatten.

Het conflict is dus niet alleen geografisch en 
etnisch, maar ook zeer religieus en historisch 
van aard. Omdat het conflict zo diep geworteld 
en zo complex is, is het zeer moeilijk om in één 
keer een oplossing te bedenken. Afspraken 

worden moeilijk gemaakt en worden daarna 
vrij snel weer gebroken. Woorden van vrede 
maken voortdurend plaats voor oorlogsdaden. 
Diplomatie van de tegenwoordige tijd is niet 
voldoende om een duurzame oplossing voor 
het conflict te vinden.

Het koninkrijk Jeruzalem (1099-1291) is een 
voorbeeld van een periode waarin joden, 
christenen en moslims samen leefden. Hoewel 
dit in de meest roerige tijd van de huidige 
gebieden bestond, en de kruisvaarders en de 
jihad strijders van onder andere Saladin het 
koninkrijk afwisselend opeisten, slaagde het 
koninkrijk er toch in om deze drie religies onder 
één mantel te herbergen.

In de psychologie wordt aangenomen dat 
culturele en sociale uitsluiting kan leiden tot 
radicalisering. Dat is niet alleen zichtbaar bij 
rechts-extremisten, maar ook bij religieuze 
extremisten. Het nemen van een slachtofferrol 
geeft sympathisanten een gevoel van 
onrecht, wat leidt tot meer onbegrip voor 
andersdenkenden. Hier spelen populisten graag 
op in. Dat geldt voor de politiek tenminste. 
In religie zijn populisten niet nodig. Iedere 
persoon die uit naam van een profeet spreekt, 
biedt namelijk al voldoende om een oude en 
universele boodschap te herhalen. Hier maken 
religieuze leiders ook graag misbruik van.

Het is daarom niet de vraag of men pro-Israël of 
pro-Palestina is. Dat is voer voor populisten. Ik 
heb een fundamentelere vraag: zijn er ooit een 
Israël en een Palestina geweest? De stoelendans 
om de betreffende gebieden heeft inmiddels 
te lang geduurd. Op de schaal van de leeftijd 
van beide territoria is er nooit een politiek 

gebied geweest dat zo lang bestond, zodat 
men van een soeverein gebied kon spreken. 
De eis om de staat Israël en de staat Palestina 
te erkennen leidt daarom op den duur niet tot 
een oplossing. Weigeren te onderhandelen met 
een partij radicaliseert de partij te meer en geeft 
gewelddadige bewegingen bestaansrecht.

Om deze vicieuze cirkel van geweld te 
doorbreken is het dus zaak om juist toenadering 
te zoeken. Ik wil zelfs een controversiële 
oplossing voorstellen: de Jeruzalem Federatie. 
De betwiste gebieden moeten tot federaal 
gebied uitgeroepen worden, en de gebieden 
die nu Israël, Gaza en Westerlijke Jordaanoever 
genoemd worden, moeten autonome lidstaten 
worden.

Het ‘Beloofde land’ moet een land van 
verzoening en wederzijds begrip zijn. Het moet 
een land van eenheid en samenspraak zijn. De 
Federatie van Jeruzalem opent de grenzen voor 
beide lidstaten en verzekert dat zowel Israëlieten 
als Palestijnen in samenspraak tot oplossingen 
komen. Geweld is namelijk nooit een oplossing 
voor geweld, want geweld vraagt om meer 
geweld.

Daarom pleit ik voor een overkoepelende 
federatie, een staat die er nooit geweest is en 
lang geleden ‘beloofd’ was. Een staat waarin 
mensen die zichzelf joden, christen, moslims 
noemen en ook mensen met alle andere 
religieuze overtuigingen en niet-religieuze 
overtuigingen een plaats krijgen. Het gebied 
heeft een lang geheugen, de bewoners hebben 
veel geleden, maar het koninkrijk Jeruzalem 
heeft eerder bewezen dat er geen geweld hoeft 
te zijn om in vrede te leven.

Religie 
zonder grenzen

Decennia lang is er onrust in Israël en de Palestijnse gebieden. Sinds het 
gebied werd vrijgegeven door de toenmalige Westerse bezetters en in 
stukken werd gehakt, woedt er een strijd om land, om eer en om vrede. 
Er is eeuwigdurend diplomatiek getouwtrek en als dat er niet is, zijn er 
beschietingen met wijzende vingers naar weerszijden. Hoewel het probleem 
al zolang duurt en de eerste conflicten zelfs tot eeuwen geleden te 
traceren zijn, moet er op de korte termijn een oplossing te vinden zijn.

Door Peter Fijbes

Zijn reactie sluit naadloos aan bij de 
anti-democratische politiek van de 
christen-democratie in ons land. “Tel 
uw zegeningen”, preekte Rouvoet in 

reactie op de kritiek van de oppositie op het 
uitblijven van een parlementaire enquête over 
Irak. “We hadden geen invloed meer op de 
beeldvorming”, zei Balkenende even daarvoor. 
“De oppositie speelt een politiek spel en is niet 
uit op waarheidsvinding”, zei Pieter van Geel in 
de Tweede Kamer. 

Dat is nou christendemocratie. De gevestigde 
heren van het CDA weten wel hoe ze om 
moeten gaan met wat weerstand van het volk. 
Pas wanneer Balkenende de controle over de 
beeldvorming kwijt is verleent hij ons de gunst 
van een onderzoek over Irak. En nee, daar 
mogen we niet over zeuren, daar mogen we 
geen politieke winst uit halen. Neen, telt uw 
zegeningen onderdanen! 

De fundamenten van de christendemocratie 
rusten niet op de Hollandse klei, maar op de 
bijbel. En alles wat in dat boek staat is waar. 
Daarmee heeft het CDA een monopolie op de 
waarheid. Alleen zij weten hoe het hoort en 
wanneer het volk tegenstribbelt antwoorden 
zij: “Het komt er toch wel. Hebt eerbied, rookt 
niet, respecteert uzelf en anderen en berust u 
op ons, op wij die het weten. Wij weten wie 
u als burgemeester wenst te hebben, wat de 
werkelijke waarheidsvinding is en hoe u moet 
leven. Krijgt kinderen! En het liefste zeven. 
Schenkt het leven aan uw kinderen om te werken 
voor het Koninkrijk Gods en omdat het goed is 
in een tijd van vergrijzing natuurlijk. En als u het 
niet met ons eens bent antwoorden wij: Het 
komt er toch wel. Opdat wij weten dat u het 
niet weet, opdat wij de waarheid bezitten.”

Hans van Mierlo had gelijk toen hij bij Pauw en 
Witteman zei dat het kabinet iets weggeeft wat 
zij niet bezitten: het recht op waarheidsvinding. 
Maar, gezegend zijn zij die niet langer dwalen. 
Balkenende heeft de waarheid allang gevonden 
en het mooiste is dat zij te vinden is in elke 
boekhandel en in elke hotelkamer. Gezegend 
zijn zij die haar vinden en gezegend zijn wij 
allemaal met Rouvoet en de waarheid die hij ons 
schenkt met de commissie over Irak. 

“Tel uw zegeningen!” Eens even kijken: nul 
+ nul = nul! De zegen van de christelijke 
waarheid is een vloek voor de democratie. In 
Beetsterzwaag is bepaald dat het parlement 
buitenspel gezet wordt bij een onderzoek over 
Irak. Het fundament van onze democratie is het 
recht om te weten en om onze eigen mening 
daarover te vormen. Behalve natuurlijk als het 
kabinet daar andere afspraken over maakt. 
“Niet nodig”, alle vragen zijn al gesteld, een 
parlementaire enquête is bezigheidstherapie.” 
Maar omdat het CDA de beeldvorming niet meer 
kon beheersen en vanwege de kredietcrisis zijn 
wij nu toch gezegend met een gedepolitiseerd 
onderzoek. Gelukkig! Dan hoeven we het 
kabinet tenminste geen lastige vragen meer te 
stellen en hoeven journalisten er ook niets meer 
over te schrijven. Dat doet meester Davids wel 
voor ons. Over negen maanden. En gezegend 
zijn wij met PvdA-fractievoorzitter Hamer, die 
voor de volksvertegenwoordiging door het vuur 
ging en ons wist te verzekeren dat we in de 
tussentijd wel vragen mogen opsturen. 

Het standpunt van het kabinet, gesteund 
door een meerderheid van de Tweede Kamer, 
is een regelrechte aanval op de parlementaire 
democratie. Met het oprichten van een 
onderzoekscommissie wordt een poging gedaan 

om  kamerleden en journalisten monddood 
te maken. “We wachten de resultaten van het 
onderzoek af “, zei Pieter van Geel tijdens het 
debat over het aanstellen van de commissie 
Davids. En verder niet zeuren.

Het is werkelijk ongelofelijk hoe het CDA denkt de 
beeldvorming in de media te kunnen beheersen. 
En sinds wanneer is dat een argument om 
vervolgens negen maanden radiostilte af te 
kondigen? En heb je daar klachten over, dan 
reageren wij in onze timeless creed: “Het komt 
er toch wel.”

In China ging de TV op zwart toen Barack Obama 
zijn timeless creed van yes, we can! verkondigde 
tijdens zijn inauguratiespeech. De kritiek op het 
communistisch regime kon niet door de beugel 
en daarom werd maar teruggeschakeld naar 
de studio, waar de presentator schaapachtig 
om zich heen keek. Daar is de oplossing heel 
makkelijk: als je de beeldvorming niet kan 
beheersen, dan trekken ze de stekker er gewoon 
uit.

Gelukkig leven we niet in China, is het CDA 
geen communistische partij en vaardigen zij 
geen wetten uit die in tegenstrijd zijn met onze 
grondwet. Maar de manier waarop ons kabinet 
omgaat met kritiek en slechte beeldvorming is 
wél ondemocratisch. En het parlement staat 
het toe om zich blij te laten maken met een 
gezegende, dode mus. Ik hoop, in het diepste 
van mijn hart, dat het een dominomus is die de 
ondemocratische politiek van het CDA omver 
kegelt.

“Ach”, zei het CDA-gemeenteraadslid terwijl hij genoot van het uitzicht 
over de uiterwaarden van de Lek, “het komt er toch wel.” Hij doelde 
daarmee op de plannen van de gemeente Nieuwegein om de uiterwaarden 
van de Lek te bebouwen en daarmee een van de mooiste stukjes van de 
gemeente aan te tasten. De weerstand van de bewoners en de afwezigheid 
van het draagvlak voor de plannen nam hij niet serieus.

Het failliet van de  
democratie



Spreek mensen aan op basis van 
waarden

Door Marietje Schaake

Gerhard Mulder en Ivo Thijssen zijn 
kandidaat voor het Europees parlement. 
Zij staat respectievelijk vier en vijf op 
de kandidatenlijst. Voorafgaand aan de 
vaststelling van de lijst op het congres 
voerden zij intern een intensieve campagne. 
Gerhard heeft zijn ervaringen weergegeven 
in een dagboek, Ivo Thijssen zet uiteen 
waarom D66 past bij zijn drijfveren.

Moslims en andere minderheden worden te weinig aangesproken op hun 
maatschappelijke, professionele of functionele rol, of hun positie als burger. 
Hierdoor worden kansen om gedeeld terrein onder diverse burgers te 
vinden niet voldoende benut en kan splijting ontstaan tussen mensen die 
andere eigenschappen en waarden delen.

Marietje Schaake is kandidaat voor het Europees Parlement  
(plaats 3), zij heeft een advies bureau op het gebied van transatlantische 
betrekkingen en diversiteit. Later dit jaar verschijnt haar boek over de 
relatie tussen transatlantische betrekkingen en het debat en beleid 
over moslims in het Westen. Zie www.marietjeschaake.com
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April 2008 
Lunch met Jan Paternotte. Ik vraag zijn mening over een mogelijke 
kandidaatstelling voor het Europees Parlement. Hij ziet kansen gezien 
mijn profiel op het gebied van duurzaamheid, klimaat en economie. 
Mijn geringe bekendheid binnen de partij kan een probleem zijn, 
helemaal als er bekende partijleden op zullen staan. De volgende 
dag ontvang ik een campagneplan van 5 pagina’s in mijn inbox. 
Super! We bedenken de slogan “De Groene Bankier”. 

Mei tot augustus 2008 
Hard werken aan mijn website: Eline (mijn echtgenote) helpt mee met 
schrijven. Tevens krijg ik hulp van Michiel Hulshof, schrijver van het 
boekje “Hoe word ik Politicus”. Een boekje met een knipoog, maar 
wel erg handig om iemand met ervaring te hebben die meedenkt. 
Kaarten verstuurd naar zo’n 100 leden. Kort campagnefilmpje 
“Stuur Gerhard naar Europa” gemaakt. Het wordt wel een leuk 
filmpje, maar ik kijk veel te streng in het eerste shot. 

September en oktober 2008 
Begin september trouwen Eline en ik, en gaan daarna 6 weken naar 
zuidelijk Afrika. Als we eind oktober terugkomen is de kredietcrisis 
in volle gang. Onze werkgever is genationaliseerd. Het wordt hierna 
alleen nog maar erger. 

November en december 2008 
De campagne begint! Begin november is het congres in Zwolle 
met als thema ‘duurzaamheid’. Eline en ik delen 200 spaarlampen, 
visitekaartjes in katoenen tasjes met opdruk uit. Ik zie dat Jan 
Terlouw met een tasje door de congreszaal loopt. Fantastisch! Boris 
geeft advies om ‘guerrilla campagne’ te voeren: ga overal naartoe, 
laat je horen, wees aanwezig, val de andere kandidaten niet 
persoonlijk aan, en blijf jezelf. Ik ga naar afdelingsbijeenkomsten 
in Wageningen, Leeuwarden, Heerhugowaard, Leiden, Nijmegen, 
Den Bosch, en nog een paar. Ik heb mijn ‘elevator pitch’ nu onder 
de knie. 

Januari 2009 
De adviescommissie zet mij op de vierde plek, na Gerben Jan 
Gerbrandy en de dan nog relatief onbekende Marietje Schaake. Dit 
is geen kansloze positie, maar er moet heel hard gewerkt worden. 
Ivo Thijssen staat op plek vijf, een geduchte tegenstander. De eerste 
kandidatenpresentatie is in Amsterdam. Ik stik van de zenuwen. Om 
me te concentreren ga ik 15 kilometer op de loopband rennen. Het 
eerste deel van de presentatie gaat okay, maar niet geweldig. Geluk 
(en thuispubliek) staat aan mijn kant en ik ga door naar de tweede 
ronde. Die gaat veel beter voor mijn gevoel. Deze maand staat 
vol van de nieuwjaarsborrels. Eline en ik gaan overal naartoe, en 
steeds vaker met Ivo. Aangezien onze profielen complementair zijn 
is het alleen maar leuk om met z’n tweeën campagne te voeren. De 
stemming gaat open, en gaat weer dicht vanwege problemen met 
internet stemmen. Resultaat: twee weken extra campagne voeren, 
maar ook twee weken extra onzekerheid over de uitslag. 

Februari 2009 
De maand staat bol van de bijeenkomsten; bijna iedere avond 
het land in, en vaak meerdere keren naar dezelfde plaats: Borger, 
Ommen, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, 
Haarlem, Rotterdam, weer Groningen, De Bilt, Den Haag, Hilversum, 
Bussum, etc. Vaak zijn er meerdere kandidaten, soms ben ik de 
enige. Ik leer ontzettend veel van de bijeenkomsten. Zaterdag 7 
februari was een goede dag: ik kreeg ’s ochtend een uitnodiging 
om ‘s middags over mijn kandidatuur te praten op Amsterdam FM. 
Die maandag daarop staat er een opiniestuk over “groene Obama” 
in NRC.next. Momentum is belangrijk in sport en politiek, en dit lijkt 
een ideale start voor de tweede ronde van het online stemmen. 

Ik heb zin in de periode die komen gaat en heb vertrouwen in het 
team dat straks het land in zal gaan om de kiezer ervan te overtuigen 
dat D66 de beste en de leukste partij van Nederland is. Ik besef 
dat het publiek ons nu nog goed gezind is, maar dadelijk komt het 
echte werk en moeten we tegen doorgewinterde kandidaten van 
andere partijen debatteren. Prima, laat ze maar komen! 

De internationale kredietcrisis en de economische teruggang 
laten zien waarom solide financieel beleid op Europees niveau 

nodig is. In dat kader is er onlangs een rapport uitgekomen over 
de inrichting van het financieel toezicht in Europa. Helaas hebben 
de schrijvers, waaronder Onno Ruding, zich laten leiden door de 
inschatting dat met name Engeland geen Europees toezicht wil. 
Het rapport toont derhalve onvoldoende ambitie. D66 steunt wel 
het voorstel voor één Europese toezichthouder voor financiële 
instellingen op Europees niveau. Samenwerking is noodzakelijk bij 
financieel gedrags- en systeemtoezicht om te voorkomen dat we 
toekomstige generaties opzadelen met een volgende financiële 
crisis. 

Voor effectief Europees beleid, zowel op financieel terrein als op 
andere onderwerpen, is het vertrouwen van de inwoners nodig. 
Te vaak hoor je dat Europa zomaar zaken beslist en Nederland tot 
zaken dwingt. Europa is echter niet van een andere planeet, wij 
zijn daar onderdeel van. Wij waren er vanaf het begin bij, nemen 
deel in de beleidsvorming en onze ministers stemmen mee in de 
Europese ministerraden. Het is tijd dat de Nederlandse politici 
dit ook gaan uitdragen. Het Hervormingsverdrag van Lissabon 
biedt hiervoor hoop. In de eerste plaats om dat het de Europese 
ministerraden openbaar maakt. De politici kunnen zich dan 
niet langer verschuilen achter Europa. Daarnaast maakt het de 
democratie sterker, waardoor Europa dichterbij haar inwoners komt. 
 
Niet alleen verdient iedere Europeaan een sterke democratie, zij 
hebben ook een flexibele kenniseconomie nodig. De focus van de 
Europese Unie en nationale overheden moet worden afgewend van 
het subsidiëren van verouderde industrieën en landbouwproductie 
en zich richten op innovatie en kennis. Europa geeft jaarlijks 1 miljard 
euro uit aan tabaksboeren. Als we dit budget aan het Erasmus-
programma besteden, verdrievoudigd het budget van dit programma 
dat studenten de kans geeft door heel Europa een opleiding 
te volgen die bij hen past. Zo bouwt Europa aan de toekomst. 
 
De energiecrisis laat zien dat ook op het gebied van energievoorziening 
toekomstgericht Europees beleid nodig is. Jarenlang heeft Europa 
de kop in het zand gestoken waar het gaat om diversificatie 
van Europa’s energievoorziening als wel het vormen van een 
gemeenschappelijk buitenlands energiebeleid. Een sterk Europa 
kan echter effectiever onderhandelen met Rusland over gasreserves 
dan elke lidstaat in zijn eentje. Rusland is net zo afhankelijk van de 
inkomsten uit het leveren van gas aan Europa, als Europa afhankelijk 
is van Russische gaslevering. Om de Europese afhankelijkheid 
verder te beperken is haast geboden met werken aan een nieuw 
energiebeleid gericht op een duurzame energievoorziening, met 
oog voor een schonere leefomgeving en economische innovatie. 
Door samenwerking wordt de productie van niet-fossiele 
brandstoffen betaalbaar, voor iedereen bereikbaar en kan de 
overschakeling naar een duurzame energiemix sneller verlopen. D66 
maakt zich hier terecht sterk voor in haar verkiezingsprogramma. 
 
Ik kan niet wachten tot ik op 4 juni 2009 een spannende verkiezing 
kan meemaken. De uitdagingen waar Europa voor staat schreeuwen 
om het positieve, pro-Europese en toekomstgerichte karakter van 
D66.

Nauwelijks geïnstalleerd in het 
Witte Huis draaide President 
Obama meteen een aantal 
van de meest controversiële 

detentiemaatregelen en verhoortechnieken, 
aangenomen door de Bush administration, in 
diens ‘war on terror’ terug. Een vergelijkbare 
ommekeer is nodig in het ‘soft power’ beleid 
ten aanzien van Moslims in het Westen, 
in Amerika en in Europa. Een geleidelijke 
verandering in toon is waarneembaar, 
ook al onder Bush, in het analyseren van 
terrorisme en het betrekken van ‘Moslim 
gemeenschappen’. Analisten, politici en 
beleidsmakers beginnen tegenwoordig zonder 
uitzondering de diversiteit onder Moslims te 
erkennen. Helaas weerspiegelt het beleid deze 
erkenning van diversiteit nog niet, en wordt op 
grote schaal gewerkt met ‘valse categorieën’ 
die disproportioneel zijn gebaseerd op 
vermeende gedeelde religieuze identiteit. Door 
herhaaldelijk te appelleren aan een bepaalde 
identiteit wordt deze slechts versterkt. Het 
is dringend nodig Moslims en ook etnische 
minderheden aan te spreken als individu, of 
op basis van gedeelde waarden. Wanneer 
met categorieën wordt gewerkt moeten deze 
relevant en precies omschreven zijn, vanuit 
demografische, functionele of professionele 
eigenschappen, afhankelijk van de context. 
 
Onder het mom van het bereiken van 
‘gematigde moslims’  worden deze juist 
uitgesloten. Veel van hen passen ervoor 
overheidssubsidie of aandacht te krijgen 
vanwege hun (vermeende) religie. Door voorbij 
te gaan aan identificatie met waarden, maar 
door te werken met artificiële categorieën kon 
het gebeuren dat organisaties en Moslims 
met anti-democratische, anti-westerse 
en anti-integratie agenda’s toegang tot 
overheidssubsidie en daarmee legitimiteit 
kregen. Minderheden binnen minderheden 
worden door vereenvoudiging en verkeerde 
nadruk gemakkelijk gemarginaliseerd. 
Geconfronteerd met de resultaten van 
dit falend beleid worden vaak post-
hoc argumenten gegeven terwijl scherp 
geformuleerd beleid en doelen ontbreken. 
Overheden, in zowel de VS als in Nederland, 
blijken huiverig hun visie op de samenleving 
te benoemen. Wat wel en niet wenselijk is, los 
van wat wettelijk wel en niet mag. 

Scherpe lijnen? 
In de strijd tegen terrorisme is ook te lang 
uitgegaan van een absolute scheidslijn tussen 

goed en kwaad. Initiële nadruk op Al Qaeda als 
het ultieme kwaad zorgde ervoor dat andere 
belangrijke ontwikkelingen onopgemerkt 
bleven. Een onheuse grens tussen gewelddadig 
en niet-gewelddadig, Moslim en niet-moslim, 
goed en slecht, creëerde valse categorieën en 
de illusie van helder omlijnde problemen met 
even heldere oplossingen. De realiteit bestaat 
uit fluïde, complexe dynamieken tussen legaal 
en illegaal, wenselijk en onwenselijk gedrag. 
Door terreur, en veiligheidsvraagstukken 
over te belichten bleven andere, minstens 
zo belangrijke uitdagingen voor open 
samenlevingen onopgemerkt. Het gevolg is dat 
niet-gewelddadige ontwikkelingen, die ook een 
significante impact op Westerse samenlevingen 
hebben, te lang onderbelicht bleven. In dit 
vacuüm groeide radicale netwerken, en 
groepen die zich vrijwillig afzonderden van 
de maatschappij. Hoewel deze individuen 
geen wetten overtreden ontstaan complexe 
vragen over de rechten van het individu 
versus de impact op het collectief en komt 
de gekoesterde sociale cohesie onder druk te 
staan. 
 
Onder vaak totaal verschillende vlaggen werd 
onduidelijk beleid uitgerold. Dan weer als 
onderdeel van ‘sociale cohesie’ programma’s, 
dan weer onder ‘antiradicaliseringsbeleid’, 
of in het kader van ‘interreligieuze dialogen’. 
Steeds wordt de valse categorie ‘moslims’ 
opgeworpen, in een poging een scala aan 
mensen te bereiken om hen in de samenleving 
te laten participeren, of om radicaliserende 
jongeren op andere gedachten te brengen 
en te leren begrijpen. Een belangrijke vraag 
waarop nog geen antwoord is gevonden is 
of het werken met orthodoxe moslims een 
werkbare buffer vormt tegen radicalisering, 
of dat dit juist leidt tot het versterken van 
segregatie en druk legt op de scheiding tussen 
kerk en staat. 
 
De extreme kanten van het spectrum, 
extreemrechts en fundamentalistische Moslims, 
profiteren van grove categorieën omdat zij 
er belang bij hebben te suggereren dat alle 
Moslims hetzelfde geloven. 
 
Lokale gebeurtenissen, internationale 
impact 
Lokale ontwikkelingen hebben een impact 
ver over grenzen heen. Amerika en Europa  
laveren tussen vertrouwen en wantrouwen. 
Is het bijvoorbeeld moeilijker voor Europese 
overheden om de VS te steunen in Irak en 

Afghanistan terwijl binnenlands de integratie 
van Moslim minderheden een grote uitdaging 
vormt? En verandert de transatlantische 
verhouding in de toekomst, als een diversere 
volgende generatie een prominentere 
maatschappelijke en politieke rol vervult? 
 
Aan Amerikaanse zijde is stevig ingezet 
op ‘Muslim outreach’ als onderdeel van 
publieksdiplomatie, richting en Midden-
Oosten en Azië, maar in toenemende mate 
ook naar Europa. Er is veel interesse in 
radicalisering onder Europese Moslims omdat 
deze zonder visum naar de VS kunnen reizen. 
Tegelijkertijd ontwikkelden Europese overheden 
op verschillende manieren programma’s 
ter bevordering van sociale cohesie, of om 
radicalisering en terrorisme te bestrijden. Een 
paradox tussen preventieve maatregelen in 
de context van radicalisering, bijvoorbeeld 
het bevorderen van integratie en sociale 
cohesie, en repressieve maatregelen, zoals 
strafoplegging en antiradicalisering tekent zich 
af. 
 
Spreek mensen aan als individu of als 
burger 
De aanwezigheid van gesloten 
gemeenschappen als gevolg van migratie vormt 
een grote uitdaging voor open samenlevingen 
en wordt met grote onzekerheid tegemoet 
getreden. De radicalisering van sommigen, 
en ook het integratievraagstuk vragen om 
stevig debat en beleid. Dit beleid mag echter 
niet de grondwaarden van dezelfde open 
samenlevingen compromitteren, want daarvan 
beschuldigen we tenslotte radicalen en 
terroristen, en extreem rechts. Oplossingen 
die veiligheid garanderen moeten de vrijheden 
die we koesteren in zich behelzen. Dit kan 
alleen door heldere beleidsdoelen te schetsen, 
mensen aan te spreken als individu, en door 
de nadruk te leggen op ideeën en waarden die 
zij delen. 
 
In Europa is ruimte voor een brede 
burgerrechtenbeweging zoals die in de 
Verenigde Staten bestaat. Door Moslims en 
andere minderheden als burger aan te spreken, 
ligt de nadruk op gedeelde rechten en plichten. 
Vervolgens moeten we durven samen een 
toekomst visie te formuleren en uit te spreken. 
Zo kan een gelijkwaardig debat ontstaan over 
de toekomst van pluralistische samenlevingen 
aan beide kanten van de oceaan.



Spreek mensen aan op basis van 
waarden

Door Marietje Schaake

Gerhard Mulder en Ivo Thijssen zijn 
kandidaat voor het Europees parlement. 
Zij staat respectievelijk vier en vijf op 
de kandidatenlijst. Voorafgaand aan de 
vaststelling van de lijst op het congres 
voerden zij intern een intensieve campagne. 
Gerhard heeft zijn ervaringen weergegeven 
in een dagboek, Ivo Thijssen zet uiteen 
waarom D66 past bij zijn drijfveren.

Moslims en andere minderheden worden te weinig aangesproken op hun 
maatschappelijke, professionele of functionele rol, of hun positie als burger. 
Hierdoor worden kansen om gedeeld terrein onder diverse burgers te 
vinden niet voldoende benut en kan splijting ontstaan tussen mensen die 
andere eigenschappen en waarden delen.

Marietje Schaake is kandidaat voor het Europees Parlement  
(plaats 3), zij heeft een advies bureau op het gebied van transatlantische 
betrekkingen en diversiteit. Later dit jaar verschijnt haar boek over de 
relatie tussen transatlantische betrekkingen en het debat en beleid 
over moslims in het Westen. Zie www.marietjeschaake.com
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April 2008 
Lunch met Jan Paternotte. Ik vraag zijn mening over een mogelijke 
kandidaatstelling voor het Europees Parlement. Hij ziet kansen gezien 
mijn profiel op het gebied van duurzaamheid, klimaat en economie. 
Mijn geringe bekendheid binnen de partij kan een probleem zijn, 
helemaal als er bekende partijleden op zullen staan. De volgende 
dag ontvang ik een campagneplan van 5 pagina’s in mijn inbox. 
Super! We bedenken de slogan “De Groene Bankier”. 

Mei tot augustus 2008 
Hard werken aan mijn website: Eline (mijn echtgenote) helpt mee met 
schrijven. Tevens krijg ik hulp van Michiel Hulshof, schrijver van het 
boekje “Hoe word ik Politicus”. Een boekje met een knipoog, maar 
wel erg handig om iemand met ervaring te hebben die meedenkt. 
Kaarten verstuurd naar zo’n 100 leden. Kort campagnefilmpje 
“Stuur Gerhard naar Europa” gemaakt. Het wordt wel een leuk 
filmpje, maar ik kijk veel te streng in het eerste shot. 

September en oktober 2008 
Begin september trouwen Eline en ik, en gaan daarna 6 weken naar 
zuidelijk Afrika. Als we eind oktober terugkomen is de kredietcrisis 
in volle gang. Onze werkgever is genationaliseerd. Het wordt hierna 
alleen nog maar erger. 

November en december 2008 
De campagne begint! Begin november is het congres in Zwolle 
met als thema ‘duurzaamheid’. Eline en ik delen 200 spaarlampen, 
visitekaartjes in katoenen tasjes met opdruk uit. Ik zie dat Jan 
Terlouw met een tasje door de congreszaal loopt. Fantastisch! Boris 
geeft advies om ‘guerrilla campagne’ te voeren: ga overal naartoe, 
laat je horen, wees aanwezig, val de andere kandidaten niet 
persoonlijk aan, en blijf jezelf. Ik ga naar afdelingsbijeenkomsten 
in Wageningen, Leeuwarden, Heerhugowaard, Leiden, Nijmegen, 
Den Bosch, en nog een paar. Ik heb mijn ‘elevator pitch’ nu onder 
de knie. 

Januari 2009 
De adviescommissie zet mij op de vierde plek, na Gerben Jan 
Gerbrandy en de dan nog relatief onbekende Marietje Schaake. Dit 
is geen kansloze positie, maar er moet heel hard gewerkt worden. 
Ivo Thijssen staat op plek vijf, een geduchte tegenstander. De eerste 
kandidatenpresentatie is in Amsterdam. Ik stik van de zenuwen. Om 
me te concentreren ga ik 15 kilometer op de loopband rennen. Het 
eerste deel van de presentatie gaat okay, maar niet geweldig. Geluk 
(en thuispubliek) staat aan mijn kant en ik ga door naar de tweede 
ronde. Die gaat veel beter voor mijn gevoel. Deze maand staat 
vol van de nieuwjaarsborrels. Eline en ik gaan overal naartoe, en 
steeds vaker met Ivo. Aangezien onze profielen complementair zijn 
is het alleen maar leuk om met z’n tweeën campagne te voeren. De 
stemming gaat open, en gaat weer dicht vanwege problemen met 
internet stemmen. Resultaat: twee weken extra campagne voeren, 
maar ook twee weken extra onzekerheid over de uitslag. 

Februari 2009 
De maand staat bol van de bijeenkomsten; bijna iedere avond 
het land in, en vaak meerdere keren naar dezelfde plaats: Borger, 
Ommen, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Groningen, 
Haarlem, Rotterdam, weer Groningen, De Bilt, Den Haag, Hilversum, 
Bussum, etc. Vaak zijn er meerdere kandidaten, soms ben ik de 
enige. Ik leer ontzettend veel van de bijeenkomsten. Zaterdag 7 
februari was een goede dag: ik kreeg ’s ochtend een uitnodiging 
om ‘s middags over mijn kandidatuur te praten op Amsterdam FM. 
Die maandag daarop staat er een opiniestuk over “groene Obama” 
in NRC.next. Momentum is belangrijk in sport en politiek, en dit lijkt 
een ideale start voor de tweede ronde van het online stemmen. 

Ik heb zin in de periode die komen gaat en heb vertrouwen in het 
team dat straks het land in zal gaan om de kiezer ervan te overtuigen 
dat D66 de beste en de leukste partij van Nederland is. Ik besef 
dat het publiek ons nu nog goed gezind is, maar dadelijk komt het 
echte werk en moeten we tegen doorgewinterde kandidaten van 
andere partijen debatteren. Prima, laat ze maar komen! 

De internationale kredietcrisis en de economische teruggang 
laten zien waarom solide financieel beleid op Europees niveau 

nodig is. In dat kader is er onlangs een rapport uitgekomen over 
de inrichting van het financieel toezicht in Europa. Helaas hebben 
de schrijvers, waaronder Onno Ruding, zich laten leiden door de 
inschatting dat met name Engeland geen Europees toezicht wil. 
Het rapport toont derhalve onvoldoende ambitie. D66 steunt wel 
het voorstel voor één Europese toezichthouder voor financiële 
instellingen op Europees niveau. Samenwerking is noodzakelijk bij 
financieel gedrags- en systeemtoezicht om te voorkomen dat we 
toekomstige generaties opzadelen met een volgende financiële 
crisis. 

Voor effectief Europees beleid, zowel op financieel terrein als op 
andere onderwerpen, is het vertrouwen van de inwoners nodig. 
Te vaak hoor je dat Europa zomaar zaken beslist en Nederland tot 
zaken dwingt. Europa is echter niet van een andere planeet, wij 
zijn daar onderdeel van. Wij waren er vanaf het begin bij, nemen 
deel in de beleidsvorming en onze ministers stemmen mee in de 
Europese ministerraden. Het is tijd dat de Nederlandse politici 
dit ook gaan uitdragen. Het Hervormingsverdrag van Lissabon 
biedt hiervoor hoop. In de eerste plaats om dat het de Europese 
ministerraden openbaar maakt. De politici kunnen zich dan 
niet langer verschuilen achter Europa. Daarnaast maakt het de 
democratie sterker, waardoor Europa dichterbij haar inwoners komt. 
 
Niet alleen verdient iedere Europeaan een sterke democratie, zij 
hebben ook een flexibele kenniseconomie nodig. De focus van de 
Europese Unie en nationale overheden moet worden afgewend van 
het subsidiëren van verouderde industrieën en landbouwproductie 
en zich richten op innovatie en kennis. Europa geeft jaarlijks 1 miljard 
euro uit aan tabaksboeren. Als we dit budget aan het Erasmus-
programma besteden, verdrievoudigd het budget van dit programma 
dat studenten de kans geeft door heel Europa een opleiding 
te volgen die bij hen past. Zo bouwt Europa aan de toekomst. 
 
De energiecrisis laat zien dat ook op het gebied van energievoorziening 
toekomstgericht Europees beleid nodig is. Jarenlang heeft Europa 
de kop in het zand gestoken waar het gaat om diversificatie 
van Europa’s energievoorziening als wel het vormen van een 
gemeenschappelijk buitenlands energiebeleid. Een sterk Europa 
kan echter effectiever onderhandelen met Rusland over gasreserves 
dan elke lidstaat in zijn eentje. Rusland is net zo afhankelijk van de 
inkomsten uit het leveren van gas aan Europa, als Europa afhankelijk 
is van Russische gaslevering. Om de Europese afhankelijkheid 
verder te beperken is haast geboden met werken aan een nieuw 
energiebeleid gericht op een duurzame energievoorziening, met 
oog voor een schonere leefomgeving en economische innovatie. 
Door samenwerking wordt de productie van niet-fossiele 
brandstoffen betaalbaar, voor iedereen bereikbaar en kan de 
overschakeling naar een duurzame energiemix sneller verlopen. D66 
maakt zich hier terecht sterk voor in haar verkiezingsprogramma. 
 
Ik kan niet wachten tot ik op 4 juni 2009 een spannende verkiezing 
kan meemaken. De uitdagingen waar Europa voor staat schreeuwen 
om het positieve, pro-Europese en toekomstgerichte karakter van 
D66.

Nauwelijks geïnstalleerd in het 
Witte Huis draaide President 
Obama meteen een aantal 
van de meest controversiële 

detentiemaatregelen en verhoortechnieken, 
aangenomen door de Bush administration, in 
diens ‘war on terror’ terug. Een vergelijkbare 
ommekeer is nodig in het ‘soft power’ beleid 
ten aanzien van Moslims in het Westen, 
in Amerika en in Europa. Een geleidelijke 
verandering in toon is waarneembaar, 
ook al onder Bush, in het analyseren van 
terrorisme en het betrekken van ‘Moslim 
gemeenschappen’. Analisten, politici en 
beleidsmakers beginnen tegenwoordig zonder 
uitzondering de diversiteit onder Moslims te 
erkennen. Helaas weerspiegelt het beleid deze 
erkenning van diversiteit nog niet, en wordt op 
grote schaal gewerkt met ‘valse categorieën’ 
die disproportioneel zijn gebaseerd op 
vermeende gedeelde religieuze identiteit. Door 
herhaaldelijk te appelleren aan een bepaalde 
identiteit wordt deze slechts versterkt. Het 
is dringend nodig Moslims en ook etnische 
minderheden aan te spreken als individu, of 
op basis van gedeelde waarden. Wanneer 
met categorieën wordt gewerkt moeten deze 
relevant en precies omschreven zijn, vanuit 
demografische, functionele of professionele 
eigenschappen, afhankelijk van de context. 
 
Onder het mom van het bereiken van 
‘gematigde moslims’  worden deze juist 
uitgesloten. Veel van hen passen ervoor 
overheidssubsidie of aandacht te krijgen 
vanwege hun (vermeende) religie. Door voorbij 
te gaan aan identificatie met waarden, maar 
door te werken met artificiële categorieën kon 
het gebeuren dat organisaties en Moslims 
met anti-democratische, anti-westerse 
en anti-integratie agenda’s toegang tot 
overheidssubsidie en daarmee legitimiteit 
kregen. Minderheden binnen minderheden 
worden door vereenvoudiging en verkeerde 
nadruk gemakkelijk gemarginaliseerd. 
Geconfronteerd met de resultaten van 
dit falend beleid worden vaak post-
hoc argumenten gegeven terwijl scherp 
geformuleerd beleid en doelen ontbreken. 
Overheden, in zowel de VS als in Nederland, 
blijken huiverig hun visie op de samenleving 
te benoemen. Wat wel en niet wenselijk is, los 
van wat wettelijk wel en niet mag. 

Scherpe lijnen? 
In de strijd tegen terrorisme is ook te lang 
uitgegaan van een absolute scheidslijn tussen 

goed en kwaad. Initiële nadruk op Al Qaeda als 
het ultieme kwaad zorgde ervoor dat andere 
belangrijke ontwikkelingen onopgemerkt 
bleven. Een onheuse grens tussen gewelddadig 
en niet-gewelddadig, Moslim en niet-moslim, 
goed en slecht, creëerde valse categorieën en 
de illusie van helder omlijnde problemen met 
even heldere oplossingen. De realiteit bestaat 
uit fluïde, complexe dynamieken tussen legaal 
en illegaal, wenselijk en onwenselijk gedrag. 
Door terreur, en veiligheidsvraagstukken 
over te belichten bleven andere, minstens 
zo belangrijke uitdagingen voor open 
samenlevingen onopgemerkt. Het gevolg is dat 
niet-gewelddadige ontwikkelingen, die ook een 
significante impact op Westerse samenlevingen 
hebben, te lang onderbelicht bleven. In dit 
vacuüm groeide radicale netwerken, en 
groepen die zich vrijwillig afzonderden van 
de maatschappij. Hoewel deze individuen 
geen wetten overtreden ontstaan complexe 
vragen over de rechten van het individu 
versus de impact op het collectief en komt 
de gekoesterde sociale cohesie onder druk te 
staan. 
 
Onder vaak totaal verschillende vlaggen werd 
onduidelijk beleid uitgerold. Dan weer als 
onderdeel van ‘sociale cohesie’ programma’s, 
dan weer onder ‘antiradicaliseringsbeleid’, 
of in het kader van ‘interreligieuze dialogen’. 
Steeds wordt de valse categorie ‘moslims’ 
opgeworpen, in een poging een scala aan 
mensen te bereiken om hen in de samenleving 
te laten participeren, of om radicaliserende 
jongeren op andere gedachten te brengen 
en te leren begrijpen. Een belangrijke vraag 
waarop nog geen antwoord is gevonden is 
of het werken met orthodoxe moslims een 
werkbare buffer vormt tegen radicalisering, 
of dat dit juist leidt tot het versterken van 
segregatie en druk legt op de scheiding tussen 
kerk en staat. 
 
De extreme kanten van het spectrum, 
extreemrechts en fundamentalistische Moslims, 
profiteren van grove categorieën omdat zij 
er belang bij hebben te suggereren dat alle 
Moslims hetzelfde geloven. 
 
Lokale gebeurtenissen, internationale 
impact 
Lokale ontwikkelingen hebben een impact 
ver over grenzen heen. Amerika en Europa  
laveren tussen vertrouwen en wantrouwen. 
Is het bijvoorbeeld moeilijker voor Europese 
overheden om de VS te steunen in Irak en 

Afghanistan terwijl binnenlands de integratie 
van Moslim minderheden een grote uitdaging 
vormt? En verandert de transatlantische 
verhouding in de toekomst, als een diversere 
volgende generatie een prominentere 
maatschappelijke en politieke rol vervult? 
 
Aan Amerikaanse zijde is stevig ingezet 
op ‘Muslim outreach’ als onderdeel van 
publieksdiplomatie, richting en Midden-
Oosten en Azië, maar in toenemende mate 
ook naar Europa. Er is veel interesse in 
radicalisering onder Europese Moslims omdat 
deze zonder visum naar de VS kunnen reizen. 
Tegelijkertijd ontwikkelden Europese overheden 
op verschillende manieren programma’s 
ter bevordering van sociale cohesie, of om 
radicalisering en terrorisme te bestrijden. Een 
paradox tussen preventieve maatregelen in 
de context van radicalisering, bijvoorbeeld 
het bevorderen van integratie en sociale 
cohesie, en repressieve maatregelen, zoals 
strafoplegging en antiradicalisering tekent zich 
af. 
 
Spreek mensen aan als individu of als 
burger 
De aanwezigheid van gesloten 
gemeenschappen als gevolg van migratie vormt 
een grote uitdaging voor open samenlevingen 
en wordt met grote onzekerheid tegemoet 
getreden. De radicalisering van sommigen, 
en ook het integratievraagstuk vragen om 
stevig debat en beleid. Dit beleid mag echter 
niet de grondwaarden van dezelfde open 
samenlevingen compromitteren, want daarvan 
beschuldigen we tenslotte radicalen en 
terroristen, en extreem rechts. Oplossingen 
die veiligheid garanderen moeten de vrijheden 
die we koesteren in zich behelzen. Dit kan 
alleen door heldere beleidsdoelen te schetsen, 
mensen aan te spreken als individu, en door 
de nadruk te leggen op ideeën en waarden die 
zij delen. 
 
In Europa is ruimte voor een brede 
burgerrechtenbeweging zoals die in de 
Verenigde Staten bestaat. Door Moslims en 
andere minderheden als burger aan te spreken, 
ligt de nadruk op gedeelde rechten en plichten. 
Vervolgens moeten we durven samen een 
toekomst visie te formuleren en uit te spreken. 
Zo kan een gelijkwaardig debat ontstaan over 
de toekomst van pluralistische samenlevingen 
aan beide kanten van de oceaan.
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Sinds Galileo zijn er nog veel andere 
sterrenkundige ontdekkingen geweest. 
Een daarvan is de oerknaltheorie die 
vaak voor creationisten even lastig te 

verkroppen is als Darwin’s evolutietheorie. 
Veel ontdekkingen maken de mens een stuk 
onbeduidender. Tijd om ze eens op een rijtje te 
zetten.

Vóór de ontdekkingen van Galilei was het 
algemene - door de Kerk gesteunde - beeld dat 
de aarde het centrum van het universum was. 
Er was ook geen ingewikkelder model nodig, 
voor het dagelijks leven was het geocentrische 
wereldbeeld het meest eenvoudig. Het nieuwe 
model van Galilei ging tegen de intuïtie in: 
we zien onszelf stil staan, terwijl we de zon 
zien bewegen. 

De kerk had er alle belang bij het oude 
wereldbeeld te steunen: het bevestigde de 
centrale rol van de aarde en daarmee ook 
die van de mens en dus de kerk. Vroegere 
critici van dit wereldbeeld, zoals bijvoorbeeld 
Copernicus, konden hun zienswijze niet 
staven met bewijzen en kregen dus lastig 
voet aan de grond. Sommigen werden als 
ketter verbrand.

De kerk was dan ook ‘not amused’ door de 
ontdekkingen van Galilei. Hij kreeg levenslang 
huisarrest en moest zijn beweringen 
intrekken. De katholieke kerk maakte 
hiervoor overigens pas in 1992 excuses voor. 
Het wereldbeeld van Galilei raakte echter steeds 
meer geaccepteerd werd later door anderen 
bevestigd. Galilei wordt dan ook gezien als 
grondlegger van de moderne sterrenkunde.

Middelmatig sterretje
Het wereldbeeld van Galilei, met de zon in 
het centrum van het heelal, heeft lang stand 
kunnen houden. Nog in de 18e eeuw ontdekte 
Herschel dat het zonnestelsel zich in een 
grote schijf van sterren (de melkweg) moest 
bevinden. Doordat hij in alle richtingen van 
die schijf evenveel sterren telde, concludeerde 
hij dat de zon (vrijwel) in het midden moest 
liggen. Nog later, in het begin van de vorige 
eeuw, bepaalde Kapteyn de afstand tot alle 
bekende sterren in het melkwegvlak, en kwam 
tot dezelfde conclusie. Er was echter al veel 
discussie over deze waarnemingen: onderzoek 
naar sterrenhopen door onder andere Oort 

wees erop dat het centrum van de melkweg ver 
van de zon verwijderd moest zijn.

Pas toen in 1930 interstellair stof werd ontdekt 
werd duidelijk dat Kapteyn en Herschel het 
bij het verkeerde eind hadden: zij hadden de 
aanname gemaakt dat de ruimte tussen de 
sterren leeg was. Het was nu duidelijk dat we 
een groot aantal verre sterren gewoon niet 
meer kunnen zien. De zon werd hiermee een 
middelmatig sterretje ergens in de buitenzone 
van de melkweg. Zelfs deze Melkweg was niet 
langer uniek: van een aantal nevelige objecten 
was inmiddels bekend dat het op zichzelf 
staande melkwegen waren.

Oerknal
De ontdekking van Hubble dat alle 
melkwegstelsels van ons af bewegen leek de 
rol van de Melkweg weer iets te vergroten. Als 
alles van ons af beweegt, komt immers alles van 
ons vandaan! Dit betekent echter niet dat wij 
het centrum zijn: voor elk ander melkwegstelsel 
geldt hetzelfde. Het toont wel aan dat in het 
verleden de stelsels dichter bij elkaar stonden 
en wellicht zelfs in een punt samenkwamen. De 
oerknaltheorie was geboren. Deze theorie stelt 
dat tijd en ruimte op een bepaald moment in 
het verleden zijn ontstaan uit een oneindige 
dichtheid, en dat sindsdien de ruimte aan het 
uitdijen is. Deeltjes ontwikkelden zich in ruim 
13 miljard jaar via minieme fluctuaties tot de 
melkwegstelsels die we nu zien.

De oerknaltheorie heeft een interessante 
bijkomstigheid. Licht van de oerknal dat nog 

niet ergens tegenaan is gebotst zou nog te zien 
moeten zijn. De energie is alleen niet meer op 
het oorspronkelijke niveau. Omdat het heelal 
uitzet lijkt licht dat van verder weg komt veel 
minder energetisch. Voor deze zogenaamde 
‘achtergrondstraling’ werd berekend dat deze 
zo’n 3 Kelvin zou moeten zijn. Precies deze 
achtergrondstraling werd korte tijd na het 
bedenken ervan bij toeval ontdekt. Daarmee 
was de oerknaltheorie definitief gevestigd als 
het gangbare model voor het ontstaan van het 
heelal. 

De laatste jaren hebben we ook een beter beeld 
gekregen op de toekomst van het heelal. De 

verwachting was dat de uitzetting van het 
heelal zou afnemen door de zwaartekracht. 
Niets bleek echter minder waar: het heelal 
zet juist steeds sneller uit! Dit effect wordt 
toegeschreven aan zogenaamde ‘Donkere 
Energie’, waarvan nog niemand een idee 
heeft wat het precies is. Het zal er echter 
toe leiden dat in de verre toekomst andere 
sterrenstelsels voor ons niet meer zichtbaar 
zijn. Onze melkweg wordt in de verre 
toekomst weer het centrum van alles! De 
Aarde zal tegen die tijd alleen niet meer 
bestaan.

Betekenisloos
Nog steeds wordt de oerknaltheorie door 
veel creationisten als onzinnig weggezet. De 
voorzitter van de publieke omroep, EO’er Henk 
Hagoort, schreef op zijn weblog bijvoorbeeld 

“(de oerknal) zou mijn leven betekenisloos en 
zinloos maken.” Volgens hem en helaas ook 
anderen is het idee van de oerknal onzinnig 
en staat het bestaan van een God die alles in 
gang gezet heeft vast. Zoals hij zelf schreef: 
“Alsof alles met een oerknal is begonnen en met 
een slotknal op de zon eindigt. It doesn’t make 
sense!” De vraag is echter of het bestaan van 
een God dit op zou lossen: het uit het niets laten 
ontstaan van een God die het heelal creëert is 
zeker niet minder bizar dan een oerknal die er 
ineens is. De oerknaltheorie wordt echter wél 
door waarnemingen ondersteund. Of er een 
God aan het begin van alles heeft gestaan is 
wetenschappelijk gezien niet zo relevant: ná dat 
moment is er van enige goddelijke invloed in 
ieder geval niets te merken. Het lijkt alleen niet 
waarschijnlijk dat creationisten zich hierdoor 
laten overtuigen.

Wereldbeeld
Het zal veel Jonge Democraten zijn opgevallen dat 2009 het Darwinjaar is. Naast 
het 200e geboortejaar van Darwin is dit jaar echter ook het Internationale 
jaar van de Sterrenkunde. Het is vierhonderd jaar geleden dat Galileo Galilei 
met zijn telescoop de manen van Jupiter ontdekte en de schijngestalten van 
Venus zag. Hij toonde daarmee aan dat de aarde om de zon moest draaien in 
plaats van andersom, en haalde daarmee het oude geocentrische wereldbeeld 
onderuit. 

Door Steven Rieder

Een bijzondere school is een 
privaatrechtelijke instelling die, in 
tegenstelling tot een openbare school, 
niet door de gemeente maar door 

een stichting of vereniging bestuurd wordt. 
Voorbeelden van bijzondere scholen zijn rooms-
katholieke of islamitische scholen. Scholen met 
een alternatief pedagogisch concept (zoals 
het Montessori-onderwijs) zijn overigens geen 
bijzondere scholen. Deze scholen zijn namelijk 
niet gesticht op basis van een godsdienst of 
levensbeschouwing maar om hun eigen wijze 
van lesgeven. 

Door dit duale stelsel, waarin zowel openbare 
als bijzondere scholen door de overheid 
gefinancierd worden, hebben niet alleen de 
leerlingen maar ook scholen een keuze gekregen. 
Scholen kunnen leerlingen weigeren als zij niet 
het gewenste geloof bezitten. Zelfs wanneer 
de leerling verklaart het specifieke onderwijs te 
willen volgen. Dit is overduidelijk discriminatie 
op basis van godsdienst of levensovertuiging en 
mag daarom niet worden geoorloofd. 

Enerzijds is het logisch te stellen dat in een 
vrij land als Nederland iedereen het recht zou 
moeten hebben een school te stichten, mits 
deze voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden van 
het ministerie van Onderwijs. Anderzijds stellen 
critici dat leerlingen hierdoor een eenzijdige 
visie op geloof of op de maatschappij kunnen 
ontwikkelen. Dit brengt mij op mijn centrale 
vraag: van wie is het onderwijs eigenlijk? Is het 
onderwijs iets van ons, de burgers, of is het een 
middel van de overheid om haar toekomstige 
kostwinners te onderwijzen? 

Een menu aan levensbeschouwingen
Dat ouders het recht moeten behouden om 
invloed uit te oefenen op het onderwijs van 
hun kind is een groot goed. De overheid moet 
natuurlijk wel haar rol als kwaliteitsbewaker 
blijven vervullen. Als de overheid echter méér 
dan alleen kwaliteitsbewaker zou zijn, dus 
wanneer ze zou beslissen wat we precies wel en 
niet moeten leren, zou het zelfbeschikkingsrecht 
van ouders en leerlingen geschaad worden. 
Deze situatie doet me onbewust denken aan 
het totalitaire regime in China, waar de overheid 
bepaalt wat er wel en niet in de schoolboeken 
komt te staan. En deze situatie lijkt me niet ideaal 
voor onze democratie. Bovendien ben ik er niet 
van overtuigd dat de overheid in staat is om een 

objectief, volledig beeld van de samenleving te 
schetsen. Hebben we niet juist scholen nodig die 
verschillen in hun opvattingen, om volledigheid 
te kunnen waarborgen? 

Tegenstanders van bijzondere scholen stellen 
dat de overheid juist wel invloed moet 
uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. De 
overheid heeft volgens hen een opvoedkundige 
rol, omdat ze weet wat goed en belangrijk is 
voor de Nederlandse burger. In plaats van een 
subjectief beeld van de werkelijkheid te geven, 
moeten scholen een overzicht aanbieden van de 
voornaamste religies en levensbeschouwingen. 
De staat toont dan als het ware een ‘menukaart’, 
die elke leerling moet bestuderen. Pas als 
een leerling alle gerechten met elkaar heeft 
vergeleken en zorgvuldig heeft afgewogen 
kan een eigen voorkeur gekozen worden: een 
passende levensbeschouwing. 

Dat is een goed punt. Maar het blijft de 
vraag in hoeverre de overheid in staat is zo’n 
volledig curriculum aan te bieden. Bovendien 
is het beeld van een normen- en waardevrije 
school onrealistisch. Alle docenten geven vorm 
aan hun lessen vanuit een eigen standplaats 
gebondenheid. Ook op een openbare school 
zullen leerlingen dus beïnvloed worden. 

Burgerschap in de lesbanken
Sinds 2006 is het scholen wettelijk verplicht 
aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. 
Wat dit begrip precies inhoudt, is echter 
nog niemand helemaal duidelijk. Enerzijds 
kun je burgerschap zien als het aanleren van 
onze (Nederlandse) normen en waarden 
door leerlingen actief te laten participeren 
in de samenleving, bijvoorbeeld door  een 
maatschappelijke stage of door leerlingen te 
laten helpen in een buurthuis of in de school 
zelf. Anderzijds betekent burgerschap het 
leren begrijpen van de democratie. Leerlingen 
zouden in dit geval meer les moeten krijgen in 
het functioneren van ons democratische bestel. 
Daarbij zouden ze ook kritisch moeten leren 
discussiëren over maatschappelijke problemen. 
Beide visies lijken me een waardevolle 
toevoeging aan ons onderwijs. Er valt bij deze 
burgerschapsvorming echter wel een zeer 
grote kanttekening te plaatsen. Volgens beide 
interpretaties gaan we ervan uit dat (onze) 
democratie de juiste staatsinrichting is en dat 
handelen volgens de democratische waarden 

gestimuleerd of zelfs aangeleerd moet worden. 
Staren wij onszelf dan niet blind op onze eigen 
kritiek op bijzondere scholen? Het aanleren 
van onze democratische waarden is naar mijn 
mening hetzelfde als het opleggen van normen 
en waarden die vanuit een religie belangrijk 
gevonden worden. Een lastige discussie dus.
  
Een lastige discussie
Samenvattend is het een lastige discussie of we 
burgers de vrijheid moeten geven scholen naar 
eigen inzicht te stichten, of dat we leerlingen 
de vrijheid moeten gunnen om een volwaardig 
beeld van de samenleving te ontwikkelen. 
Als het onderwijs daadwerkelijk van ons is, 
stemmen we met de consequentie in dat deze 
scholen van levensbeschouwelijke (of politieke) 
grondslag kunnen verschillen, net als wij 
burgers van grondslag verschillen. Leerlingen 
zullen dan gestuurd worden in hun visie op 
de samenleving. Wanneer we de overheid het 
mandaat geven om de inhoud van het onderwijs 
te bepalen, maken wij ons afhankelijk van het 
kennen en kunnen van huidige machthebbers. 
We zullen dan moeten hopen dat we ook echt 
een volwaardig beeld voorgeschoteld krijgen 
om een persoonlijke keuze te kunnen maken. 

De opkomst van burgerschapsvorming is van 
belang in deze discussie, omdat we helder 
moeten krijgen wat burgerschap precies inhoudt 
en welke normen en waarden we het volk mee 
willen geven. Er zal de komende tijd dus flink 
gediscussieerd moeten worden over de precieze 
invulling, maar ook over de uitvoering van dit 
schoolvak. 

Artikel 23 van de grondwet stelt dat Nederland vrijheid van onderwijs kent, 
wat inhoudt dat iedere burger een school mag stichten. Daarbij wordt elke 
school, ongeacht of deze een levensbeschouwelijke of religieuze voorkeur heeft, 
bekostigd door de overheid. De Jonge Democraten zijn op dit moment tegen 
bekostiging van scholen met een bepaalde religieuze grondslag. Uit een workshop 
op het PI-weekend bleek echter dat veel leden het oneens zijn geworden met ons 

politiek programma. Hoogste tijd voor een nieuwe discussie. 

De werkgroep onderwijs organiseert 
binnenkort een debat over bijzonder 
onderwijs om de discussie binnen de 
vereniging opnieuw aan te wakkeren. Ook 
zullen we aandacht gaan besteden aan 
het thema burgerschapsvorming.

Heb jij een mening over dit onderwerp 
of zou je actief willen worden 
voor de werkgroep? Mail dan naar  
leonie.kuhlmann@jongedemocraten.nl. 

Van wie is het onderwijs? 

Door Leonie Kuhlmann
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niet ergens tegenaan is gebotst zou nog te zien 
moeten zijn. De energie is alleen niet meer op 
het oorspronkelijke niveau. Omdat het heelal 
uitzet lijkt licht dat van verder weg komt veel 
minder energetisch. Voor deze zogenaamde 
‘achtergrondstraling’ werd berekend dat deze 
zo’n 3 Kelvin zou moeten zijn. Precies deze 
achtergrondstraling werd korte tijd na het 
bedenken ervan bij toeval ontdekt. Daarmee 
was de oerknaltheorie definitief gevestigd als 
het gangbare model voor het ontstaan van het 
heelal. 

De laatste jaren hebben we ook een beter beeld 
gekregen op de toekomst van het heelal. De 

verwachting was dat de uitzetting van het 
heelal zou afnemen door de zwaartekracht. 
Niets bleek echter minder waar: het heelal 
zet juist steeds sneller uit! Dit effect wordt 
toegeschreven aan zogenaamde ‘Donkere 
Energie’, waarvan nog niemand een idee 
heeft wat het precies is. Het zal er echter 
toe leiden dat in de verre toekomst andere 
sterrenstelsels voor ons niet meer zichtbaar 
zijn. Onze melkweg wordt in de verre 
toekomst weer het centrum van alles! De 
Aarde zal tegen die tijd alleen niet meer 
bestaan.

Betekenisloos
Nog steeds wordt de oerknaltheorie door 
veel creationisten als onzinnig weggezet. De 
voorzitter van de publieke omroep, EO’er Henk 
Hagoort, schreef op zijn weblog bijvoorbeeld 

“(de oerknal) zou mijn leven betekenisloos en 
zinloos maken.” Volgens hem en helaas ook 
anderen is het idee van de oerknal onzinnig 
en staat het bestaan van een God die alles in 
gang gezet heeft vast. Zoals hij zelf schreef: 
“Alsof alles met een oerknal is begonnen en met 
een slotknal op de zon eindigt. It doesn’t make 
sense!” De vraag is echter of het bestaan van 
een God dit op zou lossen: het uit het niets laten 
ontstaan van een God die het heelal creëert is 
zeker niet minder bizar dan een oerknal die er 
ineens is. De oerknaltheorie wordt echter wél 
door waarnemingen ondersteund. Of er een 
God aan het begin van alles heeft gestaan is 
wetenschappelijk gezien niet zo relevant: ná dat 
moment is er van enige goddelijke invloed in 
ieder geval niets te merken. Het lijkt alleen niet 
waarschijnlijk dat creationisten zich hierdoor 
laten overtuigen.

Wereldbeeld
Het zal veel Jonge Democraten zijn opgevallen dat 2009 het Darwinjaar is. Naast 
het 200e geboortejaar van Darwin is dit jaar echter ook het Internationale 
jaar van de Sterrenkunde. Het is vierhonderd jaar geleden dat Galileo Galilei 
met zijn telescoop de manen van Jupiter ontdekte en de schijngestalten van 
Venus zag. Hij toonde daarmee aan dat de aarde om de zon moest draaien in 
plaats van andersom, en haalde daarmee het oude geocentrische wereldbeeld 
onderuit. 

Door Steven Rieder

Een bijzondere school is een 
privaatrechtelijke instelling die, in 
tegenstelling tot een openbare school, 
niet door de gemeente maar door 

een stichting of vereniging bestuurd wordt. 
Voorbeelden van bijzondere scholen zijn rooms-
katholieke of islamitische scholen. Scholen met 
een alternatief pedagogisch concept (zoals 
het Montessori-onderwijs) zijn overigens geen 
bijzondere scholen. Deze scholen zijn namelijk 
niet gesticht op basis van een godsdienst of 
levensbeschouwing maar om hun eigen wijze 
van lesgeven. 

Door dit duale stelsel, waarin zowel openbare 
als bijzondere scholen door de overheid 
gefinancierd worden, hebben niet alleen de 
leerlingen maar ook scholen een keuze gekregen. 
Scholen kunnen leerlingen weigeren als zij niet 
het gewenste geloof bezitten. Zelfs wanneer 
de leerling verklaart het specifieke onderwijs te 
willen volgen. Dit is overduidelijk discriminatie 
op basis van godsdienst of levensovertuiging en 
mag daarom niet worden geoorloofd. 

Enerzijds is het logisch te stellen dat in een 
vrij land als Nederland iedereen het recht zou 
moeten hebben een school te stichten, mits 
deze voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden van 
het ministerie van Onderwijs. Anderzijds stellen 
critici dat leerlingen hierdoor een eenzijdige 
visie op geloof of op de maatschappij kunnen 
ontwikkelen. Dit brengt mij op mijn centrale 
vraag: van wie is het onderwijs eigenlijk? Is het 
onderwijs iets van ons, de burgers, of is het een 
middel van de overheid om haar toekomstige 
kostwinners te onderwijzen? 

Een menu aan levensbeschouwingen
Dat ouders het recht moeten behouden om 
invloed uit te oefenen op het onderwijs van 
hun kind is een groot goed. De overheid moet 
natuurlijk wel haar rol als kwaliteitsbewaker 
blijven vervullen. Als de overheid echter méér 
dan alleen kwaliteitsbewaker zou zijn, dus 
wanneer ze zou beslissen wat we precies wel en 
niet moeten leren, zou het zelfbeschikkingsrecht 
van ouders en leerlingen geschaad worden. 
Deze situatie doet me onbewust denken aan 
het totalitaire regime in China, waar de overheid 
bepaalt wat er wel en niet in de schoolboeken 
komt te staan. En deze situatie lijkt me niet ideaal 
voor onze democratie. Bovendien ben ik er niet 
van overtuigd dat de overheid in staat is om een 

objectief, volledig beeld van de samenleving te 
schetsen. Hebben we niet juist scholen nodig die 
verschillen in hun opvattingen, om volledigheid 
te kunnen waarborgen? 

Tegenstanders van bijzondere scholen stellen 
dat de overheid juist wel invloed moet 
uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. De 
overheid heeft volgens hen een opvoedkundige 
rol, omdat ze weet wat goed en belangrijk is 
voor de Nederlandse burger. In plaats van een 
subjectief beeld van de werkelijkheid te geven, 
moeten scholen een overzicht aanbieden van de 
voornaamste religies en levensbeschouwingen. 
De staat toont dan als het ware een ‘menukaart’, 
die elke leerling moet bestuderen. Pas als 
een leerling alle gerechten met elkaar heeft 
vergeleken en zorgvuldig heeft afgewogen 
kan een eigen voorkeur gekozen worden: een 
passende levensbeschouwing. 

Dat is een goed punt. Maar het blijft de 
vraag in hoeverre de overheid in staat is zo’n 
volledig curriculum aan te bieden. Bovendien 
is het beeld van een normen- en waardevrije 
school onrealistisch. Alle docenten geven vorm 
aan hun lessen vanuit een eigen standplaats 
gebondenheid. Ook op een openbare school 
zullen leerlingen dus beïnvloed worden. 

Burgerschap in de lesbanken
Sinds 2006 is het scholen wettelijk verplicht 
aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. 
Wat dit begrip precies inhoudt, is echter 
nog niemand helemaal duidelijk. Enerzijds 
kun je burgerschap zien als het aanleren van 
onze (Nederlandse) normen en waarden 
door leerlingen actief te laten participeren 
in de samenleving, bijvoorbeeld door  een 
maatschappelijke stage of door leerlingen te 
laten helpen in een buurthuis of in de school 
zelf. Anderzijds betekent burgerschap het 
leren begrijpen van de democratie. Leerlingen 
zouden in dit geval meer les moeten krijgen in 
het functioneren van ons democratische bestel. 
Daarbij zouden ze ook kritisch moeten leren 
discussiëren over maatschappelijke problemen. 
Beide visies lijken me een waardevolle 
toevoeging aan ons onderwijs. Er valt bij deze 
burgerschapsvorming echter wel een zeer 
grote kanttekening te plaatsen. Volgens beide 
interpretaties gaan we ervan uit dat (onze) 
democratie de juiste staatsinrichting is en dat 
handelen volgens de democratische waarden 

gestimuleerd of zelfs aangeleerd moet worden. 
Staren wij onszelf dan niet blind op onze eigen 
kritiek op bijzondere scholen? Het aanleren 
van onze democratische waarden is naar mijn 
mening hetzelfde als het opleggen van normen 
en waarden die vanuit een religie belangrijk 
gevonden worden. Een lastige discussie dus.
  
Een lastige discussie
Samenvattend is het een lastige discussie of we 
burgers de vrijheid moeten geven scholen naar 
eigen inzicht te stichten, of dat we leerlingen 
de vrijheid moeten gunnen om een volwaardig 
beeld van de samenleving te ontwikkelen. 
Als het onderwijs daadwerkelijk van ons is, 
stemmen we met de consequentie in dat deze 
scholen van levensbeschouwelijke (of politieke) 
grondslag kunnen verschillen, net als wij 
burgers van grondslag verschillen. Leerlingen 
zullen dan gestuurd worden in hun visie op 
de samenleving. Wanneer we de overheid het 
mandaat geven om de inhoud van het onderwijs 
te bepalen, maken wij ons afhankelijk van het 
kennen en kunnen van huidige machthebbers. 
We zullen dan moeten hopen dat we ook echt 
een volwaardig beeld voorgeschoteld krijgen 
om een persoonlijke keuze te kunnen maken. 

De opkomst van burgerschapsvorming is van 
belang in deze discussie, omdat we helder 
moeten krijgen wat burgerschap precies inhoudt 
en welke normen en waarden we het volk mee 
willen geven. Er zal de komende tijd dus flink 
gediscussieerd moeten worden over de precieze 
invulling, maar ook over de uitvoering van dit 
schoolvak. 

Artikel 23 van de grondwet stelt dat Nederland vrijheid van onderwijs kent, 
wat inhoudt dat iedere burger een school mag stichten. Daarbij wordt elke 
school, ongeacht of deze een levensbeschouwelijke of religieuze voorkeur heeft, 
bekostigd door de overheid. De Jonge Democraten zijn op dit moment tegen 
bekostiging van scholen met een bepaalde religieuze grondslag. Uit een workshop 
op het PI-weekend bleek echter dat veel leden het oneens zijn geworden met ons 

politiek programma. Hoogste tijd voor een nieuwe discussie. 

De werkgroep onderwijs organiseert 
binnenkort een debat over bijzonder 
onderwijs om de discussie binnen de 
vereniging opnieuw aan te wakkeren. Ook 
zullen we aandacht gaan besteden aan 
het thema burgerschapsvorming.

Heb jij een mening over dit onderwerp 
of zou je actief willen worden 
voor de werkgroep? Mail dan naar  
leonie.kuhlmann@jongedemocraten.nl. 

Van wie is het onderwijs? 

Door Leonie Kuhlmann
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Op 14 maart vond het Lustrumseminar over ‘Buitenlands beleid in de 21e eeuw’ plaats in Delft. Jozias van Aartsen, voormalig minister van 
Buitenlandse Zaken, opende het lustrumseminar waarbij hij de nadruk legde op de diplomatieke kant van internationale betrekkingen. In 
zijn speech benadrukte hij de diverse uitdagingen voor Europa in haar relatie tot de Verenigde Staten, Rusland en het Midden-Oosten. Van 
Aartsen schuwde het niet om op een aantal onderwerpen stevig stelling te nemen over de wijze waarop de Europese Unie een stap vooruit 

zou moeten zetten. “De weg naar de vrede in het Midden Oosten loopt via Teheran”, zo benadrukte hij het belang van engagement met Iran. Europa 
moet ook het energiebeleid hoger op de agenda moet zetten. ‘We zijn momenteel sterk afhankelijk van andere landen, zoals de Russische Federatie. 
Europa moet investeren in energievoorziening en energielevering, zoals Europa dat ook deed op het gebied van de landbouw’.

In workshops over mensenrechten, defensie en milieu werden de diepten van internationale betrekkingen door discussie over actuele vraagstukken en 
concrete oplossingen verkend. Tijdens het afsluitende paneldebat bleek een pragmatische en vrijzinnige aanpak nodig om in de 21ste eeuw te kunnen 
balanceren tussen de twee uitersten moralisme en machtspolitiek en de inzet van de drie ‘D’s’: Defense, Development and Diplomacy. Daarbinnen is in 
ieder geval ruimte voor een sterkere rol voor de Europese Unie, iets waar D66 en de Jonge Democraten zich de komende maanden sterk voor kunnen 
maken tijdens de campagne voor de Europese parlementsverkiezingen. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl/

Fotografie : Steven Rieder
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Door Willem Jan Hilderink

Het gaat niet zo vreselijk goed met 
Nederland. Volgens partijgenoot 
Paul Schnabel, directeur van het 
Sociaal Cultureel Planbureau, 

is het paradoxale ‘met mij gaat het goed, 
met ons gaat het slecht’ tekenend voor de 
manier waarop Nederlanders over Nederland 
denken. En misschien is dat ook niet geheel 
verwonderlijk. Nederland gaat ten onder in 
de wereldwijde concurrentiestrijd, Nederland 
veronachtzaamt het onderwijs en de zorg, de 
politiek trekt zich niets aan van de burgers en 
we raken onze identiteit kwijt aan de islam. Dit 
is zomaar een greep uit de dagelijkse geestelijke 
beslommeringen van onze medelanders. 
Dit keurslijf van negatieve gedachten en 
zelfdemonisering is ook de plek waar het debat 
rondom de islam zich afspeelt. Nu wil ik de 
problematiek niet bagatelliseren, maar aangeven 
dat er ook andere perspectieven mogelijk zijn 
om de islam te bezien. Zienswijzen buiten de 
gestaalde kaders; onorthodoxe zienswijzen 
waarbij best eens een potje mag breken, als 
men de moeite maar neemt de scherven bijeen 
te rapen. 

Het islamdebat in zijn huidige vorm heeft 
een aantal problemen. Het eerste en grootste 
probleem is er dat er helemaal geen sprake 
is van een debat in de conventionele zin des 
woords. Ik zal de woordbrij echter aanduiden 
als ‘debat’. Enerzijds zijn de zaken die over en 
weer gesmeten worden zo primitief van inhoud 
en intentie dat ze niet tot het debat gerekend 
kunnen worden en anderzijds gaat het debat 
dat er is helemaal niet over de islam. Het tweede 
probleem, dat nauw samenhangt met het 
eerste, is de manier waarop links en rechts zich 
profileren in het debat. Ten derde wordt er niet 
constructief gedacht: rechts generaliseert de 
problemen met de islam zodanig dat iedereen 
met een islamitische achtergrond verdacht is en 
links dekt alles toe met de deken der politieke 
correctheid. Het vierde en laatste punt hangt 
nauw samen met derde: er wordt gesproken 
over het spanningsveld tussen islam en westerse 

wereld alsof er geen oplossing is. 

Het positieve punt aan een debat dat volledig 
is opgeëist door twee strijdende partijen, zoals 
het huidige islamdebat zich doet aanzien, is 
dat het gemakkelijk is om de twee kampen te 
onderscheiden. Deze kampen komen in grote 
lijnen overeen met de twee politieke signaturen 
in de Tweede Kamer: links en rechts. Het debat 
wordt niet verdeeld door conservatief en 
progressief, zoals wel eens wordt geopperd, 
want ter beider zijden van het politieke 
spectrum zijn progressieve en conservatieve 
geluiden met elkaar vermengd. Links en rechts 
moeten hier gezien worden als bepalingen van 
politieke kleur op grond van uitspraken over de 
islam. Hierbij staat een kritische of afwijzende 
inslag ten opzichte van de islam voor rechts en 
een pamperende negatie van problematiek voor 
links. 

Rechts wordt vertegenwoordigd door Geert 
Wilders. Deze politicus is niet zozeer begiftigd 
met een enorm krachtige stem als wel met 
een strategisch inzicht dat hem in staat stelt 
precies te bepalen met welke woorden hij 
zelfs de voorpagina van de Volkskrant haalt. 
Zijn concurrentie op rechts bestaat uit de VVD 
en TON. Deze twee partijen hebben zich op 
bepaalde electoraal-strategische punten zo 
getransformeerd dat ze op Wilders lijken. De 
gehele rechterflank is nu bijvoorbeeld kritisch 
over de islam. Deze transformatie was natuurlijk 
bedoeld voor eigen gewin: de VVD en TON willen 
een graantje meepikken van de succesformule 
‘islamkritiek’. Ze faalden. De VVD faalt, omdat 
ze daar tevergeefs bezig zijn de partij bij elkaar 
te houden en een eensgezinde boodschap 
over te brengen – wat niet lukt. TON faalt, 
omdat Verdonk onderhand onzichtbaar is en 
ideologisch gezien een lege huls is. Beide partijen 
moeten daarnaast opboksen tegen de schaduw 
die Wilders over hen werpt. Het moge duidelijk 
zijn: Geert Wilders is op rechts de man waar het 
om draait. De PVV is eigenlijk de partij van één 
man met een bij vlagen luidruchtige entourage. 

Wilders is erin geslaagd het rechtse geluid van 
islamkritiek te monopoliseren, terwijl hij toch 
echt niet de eerste is die bepaalde problemen 
aankaart. Zijn ideologische achtergrond is een 
ratjetoe van standpunten, die bovendien op 
essentiële punten een grote contradictio in 
terminis is. Zo beweert hij de westerse cultuur 
te redden van de islam en de waarden van de 
Verlichting veilig te stellen. Tegelijkertijd wil hij 
de koran verbieden op grond van de fascistische 
ideologie, niet echt een verlichtingsstreven. Dat 
Wilders in de publieke opinie bezig is een imago 
als ridder van het vrije woord op te bouwen, 
doet niet af aan het feit dat hij niet de juiste man 
is de Verlichting of de vrijheid te verdedigen, 
want hij kent haar voorwaarden niet. 

Links is ondertussen in paniek. De mensen die 
hen gekozen hebben blijken ineens niet van 
die enorme moslimknuffelaars meer te zijn 
en iets in hen zegt dat in een democratie de 
volksvertegenwoordiging moet luisteren naar 
zijn kiezers. Nu is de reflex van links op kritiek 
de welbekende verstarde politiek correcte 
houding. Wilders zou moslims beledigen, de 
islam is namelijk een religie van vrede en er zijn 
nauwelijks problemen met de islam. De deken 
der negatie is zo heerlijk warm. Het trucje lukte 
echter niet en men kon kiezen tussen Wilders’ 
ideeën incorporeren (een typisch Nederlandse 
reactie) of de strijd aangaan. Kereltje Pechtold 
en meisje Femke houden dapper stand tegen 
Wilders – wat overigens zeker niet wil zeggen dat 
ze het in de regel bij het rechte eind hebben. De 
rest van de linkerkant (D66 is ronduit links in het 
islamdebat en op integratie) probeert zo goed 
en zo kwaad als dat gaat ook eens een kritisch 
woord te drukken over islamproblematiek. 
Zo wijdde de PvdA in haar integratienota wat 
woorden aan handweigeraars en meer van 
dat soort botsingen tussen beschavingen. Dat 
vond een gedeelte van de achterban niet leuk 
en onder druk pasten Ploumen, Aboutaleb en 
Dijsselbloem de nota aan. Dit is exemplarisch 
voor de manier waarop links omgaat met de 
islam. Nieuw links met het luisterend oor wil van 

alles, maar wordt teruggefloten door oud links 
dat doof is voor alles wat niet politiek correct is. 
Daarnaast kunnen de linkse partijen als geheel 
geen vuist maken. Ze presenteren ons enkel een 
caleidoscoop aan meningen die nu eens neigen 
naar het incorporeren van Wilders en dan weer 
getuigen van een diepe afschuw voor alles waar 
die man voor staat. 

Daar liggen ze dan, de beide kanten van het 
politieke spectrum, spartelend verstrengeld in een 
innige wurggreep. Rechts wordt gepresenteerd 
door een man met een monopolie op rechts 
geluid inzake de islam en links bestaat uit een 
heleboel mannen en vrouwen die zelf van 
alles vinden, maar samen niets en zo dus geen 
zorgvuldig gecomponeerd antwoord hebben op 
Wilders. Wat links en rechts gemeen hebben, is 
dat ze tot elkaar veroordeeld zijn, want zonder 
elkaar luistert niemand naar een van hen. 

Daar gaat het dus mis tussen de politieke kleuren. 
Ze schieten op elkaar, in plaats van het tackelen 
van een probleemstelling mèt elkaar. Om niet de 
indruk te wekken een wereldvreemde idealist te 
zijn, is u hierboven eerst het alternatief voor een 
constructief debat gepresenteerd. Niet alleen 
is het alternatief een mislukking, de het debat 
in de huidige vorm is ook niet Nederlands. Dat 
politieke straatvechten past niet in de polder. 
Wat was het onderwerp van debat ook weer? 
Oja, de islam. Wat is eigenlijk het probleem 
met de islam, zoals dat naar voren komt uit 
vele kelen? Allereerst is er het probleem dat 
er consequent, ook in dit stuk – tot nu, wordt 
gesproken over de islam als ware het een religie 
en bloc. Dat is een misvatting, afgezien van de 
vele stromingen binnen de islam, zijn er ook 
talloos veel manieren om de islam te belijden. 
Er zijn gelovigen die de regels en voorschriften 
van de islam consequent naleven en tot de 
orthodoxen kunnen worden gerekend, maar er 
zijn ook moslims die de islam belijden op zo’n 
manier dat de koran een handvest is en de islam 
perfect past in de westerse cultuur, ik noem dit 
de gematigde moslims. Natuurlijk zijn er nog 

meer manieren om de islam te belijden, maar 
die laat ik achterwege. Al die verscheidenheid; 
het zijn net mensen. 

De orthodoxe islam zou bepaalde westerse 
waarden, zoals vrijheid van meningsuiting, 
tolerantie jegens andersdenkenden, gelijkheid 
van man en vrouw en gelijkheid ongeacht 
seksuele geaardheid, niet onderschrijven. Het lijkt 
mij evident dat de islam in orthodoxe zin geen 
van deze (en meer) westerse verworvenheden 
accepteert. De versie van de islam die een 
maatschappij met enkel islamitische wetten en 
voorschriften (dus zonder westerse waarden) 
nastreeft met woorden of afdwingt met 
terrorisme, wordt islamisme of politieke islam 
genoemd. Laat er geen misverstand over 
bestaan: dat is de gezamenlijke vijand van 
iedereen in de westerse wereld. Er zijn mensen 
die dergelijke opvattingen over religie afwijzen 
als oorlogsretoriek. Dat zijn precies dezelfde 
mensen die denken dat de islam een religie is 
zonder verscheidenheid. Islamisme afwijzen 
is niet anders dat fascisme of communisme 
afwijzen. Waarom wijzen wij die totalitaire 
ideologieën af? Omdat wij denken dat onze 
waarden menswaardiger zijn. Zie daar uw 
grond om islamisme af te wijzen. 

De orthodoxe islam heeft een gematigde 
tegenhanger, een vrijzinnige(r) variant. Deze 
variant van de islam past uitstekend in de 
westerse wereld, daar zij moeiteloos gedijt in 
de symbiose van culturen die allen de westerse 
waarden onderschrijven. Nu zijn er mensen 
die hierin een vorm van discriminatie zien: de 
islam zou zich moeten schikken naar westerse 
waarden. Dat vind ik onzin. Alsof een moslim 
geen moslim meer is als hij de mening van 
andersdenkenden respecteert. Dàt soort 
implicaties zijn pas discriminerend. Bovendien 
gaat dat voorbij aan de verscheidenheid in de 
islam. Alsof alle moslims ook hetzelfde vinden. 
Het grootste probleem voor gematigde moslims 
is juist de agressie van de islamisten. 

Terwijl het bij links maar niet wil vlotten sommige van Wilders opvattingen 
te incorporeren in hun eigen partijprogramma’s, lukt het Geert maar niet zijn 
standpunten in overeenstemming te brengen met de waarden van de Verlichting. 
Als het gaat om het islamdebat is het duidelijk dat de PVV van Geert Wilders de 
rechterflank weet te monopoliseren door de concurrentie te overschreeuwen, 
zonder iets wezenlijks te melden. Links beseft inmiddels dat het politieke mantra 
van politieke correctheid niet langer voldoende aanslaat om Wilders ten val te 
brengen. Gelukkig pakken ze nu de handschoen op. Helaas door vechtend over 
straat te rollen en te kissebissen over wat dan wel de boodschap zou moeten 
zijn in het islamdebat. Het islamdebat komt ondertussen geen steek verder. En dat 
terwijl er toch veel te winnen is. 

In het probleem schuilt de oplossing: gelijke 
belangen voor eenieder die de westerse waarden 
onderschrijft. We kunnen de maatschappelijke 
onvrede over moslims wegnemen door samen 
met de gematigde moslims onze gedeelde 
belangen na te streven. We moeten samen 
de westerse waarden verdedigen tegen hen 
die ze willen afbreken, opdat wij in vrijheid en 
verdraagzaamheid kunnen leven. Wij moeten, 
bij monde van de overheid, duidelijk onderscheid 
maken tussen moslims. Maak duidelijk de 
islamitische ondernemer, bouwvakker of leraar 
die allang vertrouwd is met de westerse waarden, 
onze gelijke is. Laat de gematigde moslims, op 
hun beurt, ten teken van het onderschrijven van 
de westerse waarden, de islamisten krachtig 
veroordelen – juist voor hun eigen gewin. Op 
die manier kunnen moslims en niet-moslims, 
dus ongeacht geloof, een blok vormen tegen de 
terreur en ideeën van het islamisme. 

De politieke omslag moet deze zijn: zowel 
links als rechts moeten de islam identificeren 
als een religie met vele manieren en gradaties 
van geloofsbelijdenis. Dat betekent voor rechts 
dat de islam als geheel niet langer consequent 
als een massieve moloch van antiwesterse 
sentimenten moet worden gezien, die te vuur 
en te zwaard moet worden bestreden. Voor 
links geldt dat het moet ophouden de islam als 
geheel tot heilig huisje te verklaren. De overheid 
moet onderscheid maken tussen verschillende 
groepen moslims. De boodschap moet zijn dat 
gematigde moslims onze vrienden en gelijken 
zijn en de radicale islamisten onze vijand. 

Deze tijd is een breukvlak voor het islamdebat. 
De politiek moet ophouden het islamdebat 
te verzieken en nu daadwerkelijk een keuze 
maken voor de gematigde moslims, tegen de 
islamisten. Laten we vandaag de puinhopen van 
gisteren opruimen en morgen aanvangen met 
een constructief debat. 

Het islamdebat: 
Doen we een 
stapje vooruit?
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Door Willem Jan Hilderink

Het gaat niet zo vreselijk goed met 
Nederland. Volgens partijgenoot 
Paul Schnabel, directeur van het 
Sociaal Cultureel Planbureau, 

is het paradoxale ‘met mij gaat het goed, 
met ons gaat het slecht’ tekenend voor de 
manier waarop Nederlanders over Nederland 
denken. En misschien is dat ook niet geheel 
verwonderlijk. Nederland gaat ten onder in 
de wereldwijde concurrentiestrijd, Nederland 
veronachtzaamt het onderwijs en de zorg, de 
politiek trekt zich niets aan van de burgers en 
we raken onze identiteit kwijt aan de islam. Dit 
is zomaar een greep uit de dagelijkse geestelijke 
beslommeringen van onze medelanders. 
Dit keurslijf van negatieve gedachten en 
zelfdemonisering is ook de plek waar het debat 
rondom de islam zich afspeelt. Nu wil ik de 
problematiek niet bagatelliseren, maar aangeven 
dat er ook andere perspectieven mogelijk zijn 
om de islam te bezien. Zienswijzen buiten de 
gestaalde kaders; onorthodoxe zienswijzen 
waarbij best eens een potje mag breken, als 
men de moeite maar neemt de scherven bijeen 
te rapen. 

Het islamdebat in zijn huidige vorm heeft 
een aantal problemen. Het eerste en grootste 
probleem is er dat er helemaal geen sprake 
is van een debat in de conventionele zin des 
woords. Ik zal de woordbrij echter aanduiden 
als ‘debat’. Enerzijds zijn de zaken die over en 
weer gesmeten worden zo primitief van inhoud 
en intentie dat ze niet tot het debat gerekend 
kunnen worden en anderzijds gaat het debat 
dat er is helemaal niet over de islam. Het tweede 
probleem, dat nauw samenhangt met het 
eerste, is de manier waarop links en rechts zich 
profileren in het debat. Ten derde wordt er niet 
constructief gedacht: rechts generaliseert de 
problemen met de islam zodanig dat iedereen 
met een islamitische achtergrond verdacht is en 
links dekt alles toe met de deken der politieke 
correctheid. Het vierde en laatste punt hangt 
nauw samen met derde: er wordt gesproken 
over het spanningsveld tussen islam en westerse 

wereld alsof er geen oplossing is. 

Het positieve punt aan een debat dat volledig 
is opgeëist door twee strijdende partijen, zoals 
het huidige islamdebat zich doet aanzien, is 
dat het gemakkelijk is om de twee kampen te 
onderscheiden. Deze kampen komen in grote 
lijnen overeen met de twee politieke signaturen 
in de Tweede Kamer: links en rechts. Het debat 
wordt niet verdeeld door conservatief en 
progressief, zoals wel eens wordt geopperd, 
want ter beider zijden van het politieke 
spectrum zijn progressieve en conservatieve 
geluiden met elkaar vermengd. Links en rechts 
moeten hier gezien worden als bepalingen van 
politieke kleur op grond van uitspraken over de 
islam. Hierbij staat een kritische of afwijzende 
inslag ten opzichte van de islam voor rechts en 
een pamperende negatie van problematiek voor 
links. 

Rechts wordt vertegenwoordigd door Geert 
Wilders. Deze politicus is niet zozeer begiftigd 
met een enorm krachtige stem als wel met 
een strategisch inzicht dat hem in staat stelt 
precies te bepalen met welke woorden hij 
zelfs de voorpagina van de Volkskrant haalt. 
Zijn concurrentie op rechts bestaat uit de VVD 
en TON. Deze twee partijen hebben zich op 
bepaalde electoraal-strategische punten zo 
getransformeerd dat ze op Wilders lijken. De 
gehele rechterflank is nu bijvoorbeeld kritisch 
over de islam. Deze transformatie was natuurlijk 
bedoeld voor eigen gewin: de VVD en TON willen 
een graantje meepikken van de succesformule 
‘islamkritiek’. Ze faalden. De VVD faalt, omdat 
ze daar tevergeefs bezig zijn de partij bij elkaar 
te houden en een eensgezinde boodschap 
over te brengen – wat niet lukt. TON faalt, 
omdat Verdonk onderhand onzichtbaar is en 
ideologisch gezien een lege huls is. Beide partijen 
moeten daarnaast opboksen tegen de schaduw 
die Wilders over hen werpt. Het moge duidelijk 
zijn: Geert Wilders is op rechts de man waar het 
om draait. De PVV is eigenlijk de partij van één 
man met een bij vlagen luidruchtige entourage. 

Wilders is erin geslaagd het rechtse geluid van 
islamkritiek te monopoliseren, terwijl hij toch 
echt niet de eerste is die bepaalde problemen 
aankaart. Zijn ideologische achtergrond is een 
ratjetoe van standpunten, die bovendien op 
essentiële punten een grote contradictio in 
terminis is. Zo beweert hij de westerse cultuur 
te redden van de islam en de waarden van de 
Verlichting veilig te stellen. Tegelijkertijd wil hij 
de koran verbieden op grond van de fascistische 
ideologie, niet echt een verlichtingsstreven. Dat 
Wilders in de publieke opinie bezig is een imago 
als ridder van het vrije woord op te bouwen, 
doet niet af aan het feit dat hij niet de juiste man 
is de Verlichting of de vrijheid te verdedigen, 
want hij kent haar voorwaarden niet. 

Links is ondertussen in paniek. De mensen die 
hen gekozen hebben blijken ineens niet van 
die enorme moslimknuffelaars meer te zijn 
en iets in hen zegt dat in een democratie de 
volksvertegenwoordiging moet luisteren naar 
zijn kiezers. Nu is de reflex van links op kritiek 
de welbekende verstarde politiek correcte 
houding. Wilders zou moslims beledigen, de 
islam is namelijk een religie van vrede en er zijn 
nauwelijks problemen met de islam. De deken 
der negatie is zo heerlijk warm. Het trucje lukte 
echter niet en men kon kiezen tussen Wilders’ 
ideeën incorporeren (een typisch Nederlandse 
reactie) of de strijd aangaan. Kereltje Pechtold 
en meisje Femke houden dapper stand tegen 
Wilders – wat overigens zeker niet wil zeggen dat 
ze het in de regel bij het rechte eind hebben. De 
rest van de linkerkant (D66 is ronduit links in het 
islamdebat en op integratie) probeert zo goed 
en zo kwaad als dat gaat ook eens een kritisch 
woord te drukken over islamproblematiek. 
Zo wijdde de PvdA in haar integratienota wat 
woorden aan handweigeraars en meer van 
dat soort botsingen tussen beschavingen. Dat 
vond een gedeelte van de achterban niet leuk 
en onder druk pasten Ploumen, Aboutaleb en 
Dijsselbloem de nota aan. Dit is exemplarisch 
voor de manier waarop links omgaat met de 
islam. Nieuw links met het luisterend oor wil van 

alles, maar wordt teruggefloten door oud links 
dat doof is voor alles wat niet politiek correct is. 
Daarnaast kunnen de linkse partijen als geheel 
geen vuist maken. Ze presenteren ons enkel een 
caleidoscoop aan meningen die nu eens neigen 
naar het incorporeren van Wilders en dan weer 
getuigen van een diepe afschuw voor alles waar 
die man voor staat. 

Daar liggen ze dan, de beide kanten van het 
politieke spectrum, spartelend verstrengeld in een 
innige wurggreep. Rechts wordt gepresenteerd 
door een man met een monopolie op rechts 
geluid inzake de islam en links bestaat uit een 
heleboel mannen en vrouwen die zelf van 
alles vinden, maar samen niets en zo dus geen 
zorgvuldig gecomponeerd antwoord hebben op 
Wilders. Wat links en rechts gemeen hebben, is 
dat ze tot elkaar veroordeeld zijn, want zonder 
elkaar luistert niemand naar een van hen. 

Daar gaat het dus mis tussen de politieke kleuren. 
Ze schieten op elkaar, in plaats van het tackelen 
van een probleemstelling mèt elkaar. Om niet de 
indruk te wekken een wereldvreemde idealist te 
zijn, is u hierboven eerst het alternatief voor een 
constructief debat gepresenteerd. Niet alleen 
is het alternatief een mislukking, de het debat 
in de huidige vorm is ook niet Nederlands. Dat 
politieke straatvechten past niet in de polder. 
Wat was het onderwerp van debat ook weer? 
Oja, de islam. Wat is eigenlijk het probleem 
met de islam, zoals dat naar voren komt uit 
vele kelen? Allereerst is er het probleem dat 
er consequent, ook in dit stuk – tot nu, wordt 
gesproken over de islam als ware het een religie 
en bloc. Dat is een misvatting, afgezien van de 
vele stromingen binnen de islam, zijn er ook 
talloos veel manieren om de islam te belijden. 
Er zijn gelovigen die de regels en voorschriften 
van de islam consequent naleven en tot de 
orthodoxen kunnen worden gerekend, maar er 
zijn ook moslims die de islam belijden op zo’n 
manier dat de koran een handvest is en de islam 
perfect past in de westerse cultuur, ik noem dit 
de gematigde moslims. Natuurlijk zijn er nog 

meer manieren om de islam te belijden, maar 
die laat ik achterwege. Al die verscheidenheid; 
het zijn net mensen. 

De orthodoxe islam zou bepaalde westerse 
waarden, zoals vrijheid van meningsuiting, 
tolerantie jegens andersdenkenden, gelijkheid 
van man en vrouw en gelijkheid ongeacht 
seksuele geaardheid, niet onderschrijven. Het lijkt 
mij evident dat de islam in orthodoxe zin geen 
van deze (en meer) westerse verworvenheden 
accepteert. De versie van de islam die een 
maatschappij met enkel islamitische wetten en 
voorschriften (dus zonder westerse waarden) 
nastreeft met woorden of afdwingt met 
terrorisme, wordt islamisme of politieke islam 
genoemd. Laat er geen misverstand over 
bestaan: dat is de gezamenlijke vijand van 
iedereen in de westerse wereld. Er zijn mensen 
die dergelijke opvattingen over religie afwijzen 
als oorlogsretoriek. Dat zijn precies dezelfde 
mensen die denken dat de islam een religie is 
zonder verscheidenheid. Islamisme afwijzen 
is niet anders dat fascisme of communisme 
afwijzen. Waarom wijzen wij die totalitaire 
ideologieën af? Omdat wij denken dat onze 
waarden menswaardiger zijn. Zie daar uw 
grond om islamisme af te wijzen. 

De orthodoxe islam heeft een gematigde 
tegenhanger, een vrijzinnige(r) variant. Deze 
variant van de islam past uitstekend in de 
westerse wereld, daar zij moeiteloos gedijt in 
de symbiose van culturen die allen de westerse 
waarden onderschrijven. Nu zijn er mensen 
die hierin een vorm van discriminatie zien: de 
islam zou zich moeten schikken naar westerse 
waarden. Dat vind ik onzin. Alsof een moslim 
geen moslim meer is als hij de mening van 
andersdenkenden respecteert. Dàt soort 
implicaties zijn pas discriminerend. Bovendien 
gaat dat voorbij aan de verscheidenheid in de 
islam. Alsof alle moslims ook hetzelfde vinden. 
Het grootste probleem voor gematigde moslims 
is juist de agressie van de islamisten. 

Terwijl het bij links maar niet wil vlotten sommige van Wilders opvattingen 
te incorporeren in hun eigen partijprogramma’s, lukt het Geert maar niet zijn 
standpunten in overeenstemming te brengen met de waarden van de Verlichting. 
Als het gaat om het islamdebat is het duidelijk dat de PVV van Geert Wilders de 
rechterflank weet te monopoliseren door de concurrentie te overschreeuwen, 
zonder iets wezenlijks te melden. Links beseft inmiddels dat het politieke mantra 
van politieke correctheid niet langer voldoende aanslaat om Wilders ten val te 
brengen. Gelukkig pakken ze nu de handschoen op. Helaas door vechtend over 
straat te rollen en te kissebissen over wat dan wel de boodschap zou moeten 
zijn in het islamdebat. Het islamdebat komt ondertussen geen steek verder. En dat 
terwijl er toch veel te winnen is. 

In het probleem schuilt de oplossing: gelijke 
belangen voor eenieder die de westerse waarden 
onderschrijft. We kunnen de maatschappelijke 
onvrede over moslims wegnemen door samen 
met de gematigde moslims onze gedeelde 
belangen na te streven. We moeten samen 
de westerse waarden verdedigen tegen hen 
die ze willen afbreken, opdat wij in vrijheid en 
verdraagzaamheid kunnen leven. Wij moeten, 
bij monde van de overheid, duidelijk onderscheid 
maken tussen moslims. Maak duidelijk de 
islamitische ondernemer, bouwvakker of leraar 
die allang vertrouwd is met de westerse waarden, 
onze gelijke is. Laat de gematigde moslims, op 
hun beurt, ten teken van het onderschrijven van 
de westerse waarden, de islamisten krachtig 
veroordelen – juist voor hun eigen gewin. Op 
die manier kunnen moslims en niet-moslims, 
dus ongeacht geloof, een blok vormen tegen de 
terreur en ideeën van het islamisme. 

De politieke omslag moet deze zijn: zowel 
links als rechts moeten de islam identificeren 
als een religie met vele manieren en gradaties 
van geloofsbelijdenis. Dat betekent voor rechts 
dat de islam als geheel niet langer consequent 
als een massieve moloch van antiwesterse 
sentimenten moet worden gezien, die te vuur 
en te zwaard moet worden bestreden. Voor 
links geldt dat het moet ophouden de islam als 
geheel tot heilig huisje te verklaren. De overheid 
moet onderscheid maken tussen verschillende 
groepen moslims. De boodschap moet zijn dat 
gematigde moslims onze vrienden en gelijken 
zijn en de radicale islamisten onze vijand. 

Deze tijd is een breukvlak voor het islamdebat. 
De politiek moet ophouden het islamdebat 
te verzieken en nu daadwerkelijk een keuze 
maken voor de gematigde moslims, tegen de 
islamisten. Laten we vandaag de puinhopen van 
gisteren opruimen en morgen aanvangen met 
een constructief debat. 

Het islamdebat: 
Doen we een 
stapje vooruit?
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Elze ‘t Hart (22)

Hoe combineer je een drukke studie met 
het politieke werk?
Raadslid zijn is een parttime job. Iedereen heeft 
werk of kinderen naast zijn politieke werk. Soms 
is het natuurlijk wel even passen en meten 
om mijn studie rechten en volle programma 
economie te combineren met mijn functie als 
duo-raadslid. Toch is het uiteindelijk prima te 
combineren. Ik haal zelfs bijna 120 punten dit 
jaar i.p.v. de normale 60 punten. Je moet in 
ieder geval tegen weinig slaap kunnen en hard 
willen werken.

Waar haal jij je politieke inspiratie elke 
dag weer vandaan?
Mijn inspiratie haal ik uit levenlang in Leiden 
wonen en uit mijn omgeving. Regelmatig komen 
vrienden en kennissen naar mij toe met klachten 
over beleid en overheid. Zelf zie ik ook een hoop 
om mij heen gebeuren als ik over straat loop. 
Het is fantastisch dat je iets voor mensen kunt 
betekenen en de stad een klein beetje mooier 
kunt maken. Daar haal je ook weer nieuwe 
energie uit om verder te kijken.

Waar kijk jij straks in 2010 met trots op 
terug, wat heb jij echt kunnen bereiken 
voor je stad?
Dat zijn zoveel punten, maar los van een beter 
uitgaansbeleid en ondergrondse afvalcontainers 
tegen meeuwen, heb ik mij de laatste tijd 
ingezet voor de fietsenstallingen bij het centraal 
station. Ik heb er voor gezorgd dat de gemeente 
eerst nieuwe fietsenstallingen moet bouwen 
voordat ze fietsen die naast de rekken zijn 
geplaatst mogen weghalen. We hebben een 
groot rekkentekort, zodat mensen hun fiets 
wel fout neer moeten zetten. Tot grote ergernis 
van veel mensen haalt de gemeente die fietsen 
dan weg. Dankzij veel persaandacht, getrek, 
geduw en uiteindelijk mijn amendement moet 
de gemeente nu eerst meer stallingen bouwen 
voordat zij hun beleid mogen voortzetten. Ook 
komt binnenkort mijn initiatiefvoorstel in de 
raad om de riool- en afvalstofheffing niet meer 
naar de studenten zelf te sturen maar naar de 
huisbaas. Tot slot probeer ik momenteel met 
hand en tand het cameratoezicht op Leiden 
Centraal tegen te gaan. Het college van B&W 
gebruikt terreurdreiging als slechte smoes. 

Hoe zet jij je jonge profiel in voor Leiden?
Ik ga in de D66 fractie over bestuur, veiligheid 
en milieu, maar ben daarnaast ook de 
studentwoordvoerder. Ik maak me hard voor 
studentenzaken als de kwantiteit en kwaliteit van 
huisvesting, horecatijden, dansgelegenheden 
en belastingaanslagen. De Leidse studenten 
worden vaak in het verdomhoekje geschoven en 
ik probeer hun belangen juist weer op de kaart 
te zetten en tot nu toe lukt dat vrij aardig. 

Waarom ben jij als student actief in de 
politiek en niet bij Minerva?
Het ene sluit het andere natuurlijk niet uit 
en ik had bij beide actief kunnen zijn. Nog 
steeds ga ik graag uit op Minerva of andere 
grote vereniging, omdat veel vrienden van 
mij daar lid zijn. Ik heb de behoefte alleen 
zelf nooit zo gevoeld om bij een van de grote 
studentenverenigingen lid te worden, maar ik 
ben wel actief bij twee kleinere internationaal 
georiënteerde studentenverenigingen (SIB en 
Aegee) en dat is heel erg leuk. Politiek blijft wel 
mijn grote liefde, omdat ik daar mijn idealisme 
in kwijt kan en echt iets kan betekenen.

In de derde They’raadsleden over Jonge Democraten in 
de gemeenteraad delen Elze ‘t Hart en Michiel Uitdehaag 
een pagina. Elze is duo-raadslid in Leiden en Michiel is 
fractievoorzitter in Wageningen. Toeval of niet, maar Elze had 
nooit de behoefte lid te worden van Minerva en Michiel is 
fractievoorzitter in de stad van die ene oud-Minervaan...

Michiel Uitdehaag (29) 

They‘raadsleden
Hoe combineer je een drukke baan/studie 
met het politieke werk?
Het politieke werk vindt meestal ‘s avonds en in 
het weekend plaats. Dat betekent dat de politiek 
wel een hobby moet zijn. Er gaat dus vooral vrije 
tijd in zitten. Ik werk bij een andere gemeente, 
wat wel als voordeel heeft dat je weet hoe 
voorstellen aan de politiek worden voorbereid. 
Er zijn veel vrienden ook politiek actief. Zo 
probeer je de dingen ook te combineren.

Waar haal jij je politieke inspiratie elke 
dag weer vandaan?
D66 wil in Wageningen een besluitvorming 
stimuleren, waarbij het inhoudelijke debat 
centraal staat. Zolang dat na drie jaar oppositie 
door de collegepartijen nog niet goed wordt 
opgepakt, is er reden genoeg voor mij om 
door te gaan. Daar komt bij dat er vanuit 
het College veel te weinig aandacht uitgaat 
naar de inhoudelijke D66-thema’s: onderwijs, 
monumentenzorg en burgerparticipatie.

Waar kijk jij straks in 2010 met trots op 
terug, wat heb jij echt kunnen bereiken 

voor jouw stad?
Dat is met de Wageningse coalitie niet makkelijk. 
We hebben voor een aantal initiatiefvoorstellen 
een raadsmeerderheid gekregen: verbeteren van 
burgerparticipatie, aandacht voor monumenten 
en een raadsvoorstel over het al dan niet 
opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. 
En, niet te vergeten, het terugdringen van 
overbodige regels in de APV.

Is fractievoorzitter zijn in ‘de stad van 
Pechtold’ extra bijzonder voor jou?
Toen ik lijsttrekker werd in 2005, was hij 
burgemeester. Op dat moment was dat wel 
praktisch, maar niet bijzonder. In de huidige 
dagelijkse politieke kwesties is het niet 
bijzonder, al is hij altijd bereid mee te denken 
over de Wageningse vraagstukken. Maar laat 
helder zijn: de fractie beslist. Hij geeft ons 
die ruimte ook. Zijn netwerk in de stad helpt 
de partij uiteraard. 90 leden in een stad van 
36.000 mensen is een goede score. Wel vind 
ik dat Wageningen in 2010 goed moeten 
scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de 
laatste tweedekamerverkiezingen was de score 

in Wageningen al bovengemiddeld (één van 
de hoogste in Nederland), dus met de huidige 
peilingen heb ik er wel alle vertrouwen in. Maar, 
als we toch het slecht zouden doen, zal ik vast 
een telefoontje krijgen. Hij heeft in elk geval 
toegezegd met de campagne te willen helpen.

Je werkt als planoloog. Hoe ziet jouw 
ideale Wageningen eruit?
In 2013 bestaat Wageningen 750 jaar. We 
hebben dan een stad waarin monumentale 
gebouwen en structuren er goed bij staan. Het 
aantal inwoners groeit nog een beetje, zodat het 
voorzieningenniveau op peil kan blijven. Samen 
met Wageningen Universiteit is er in de regio 
gewerkt aan de kennisintensieve werkomgeving 
‘Foodvalley’, waarbinnen Wageningen de spil 
vormt. De doorstroming van het verkeer vindt 
weer plaats via de autosnelwegen en de stad 
is niet langer een sluiproute. De wijken zijn 
voorzien van brede scholen, terwijl anderzijds 
aan ouderen verschillende vormen van 
eigentijdse huisvesting wordt aangeboden.
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Elze ‘t Hart (22)

Hoe combineer je een drukke studie met 
het politieke werk?
Raadslid zijn is een parttime job. Iedereen heeft 
werk of kinderen naast zijn politieke werk. Soms 
is het natuurlijk wel even passen en meten 
om mijn studie rechten en volle programma 
economie te combineren met mijn functie als 
duo-raadslid. Toch is het uiteindelijk prima te 
combineren. Ik haal zelfs bijna 120 punten dit 
jaar i.p.v. de normale 60 punten. Je moet in 
ieder geval tegen weinig slaap kunnen en hard 
willen werken.

Waar haal jij je politieke inspiratie elke 
dag weer vandaan?
Mijn inspiratie haal ik uit levenlang in Leiden 
wonen en uit mijn omgeving. Regelmatig komen 
vrienden en kennissen naar mij toe met klachten 
over beleid en overheid. Zelf zie ik ook een hoop 
om mij heen gebeuren als ik over straat loop. 
Het is fantastisch dat je iets voor mensen kunt 
betekenen en de stad een klein beetje mooier 
kunt maken. Daar haal je ook weer nieuwe 
energie uit om verder te kijken.

Waar kijk jij straks in 2010 met trots op 
terug, wat heb jij echt kunnen bereiken 
voor je stad?
Dat zijn zoveel punten, maar los van een beter 
uitgaansbeleid en ondergrondse afvalcontainers 
tegen meeuwen, heb ik mij de laatste tijd 
ingezet voor de fietsenstallingen bij het centraal 
station. Ik heb er voor gezorgd dat de gemeente 
eerst nieuwe fietsenstallingen moet bouwen 
voordat ze fietsen die naast de rekken zijn 
geplaatst mogen weghalen. We hebben een 
groot rekkentekort, zodat mensen hun fiets 
wel fout neer moeten zetten. Tot grote ergernis 
van veel mensen haalt de gemeente die fietsen 
dan weg. Dankzij veel persaandacht, getrek, 
geduw en uiteindelijk mijn amendement moet 
de gemeente nu eerst meer stallingen bouwen 
voordat zij hun beleid mogen voortzetten. Ook 
komt binnenkort mijn initiatiefvoorstel in de 
raad om de riool- en afvalstofheffing niet meer 
naar de studenten zelf te sturen maar naar de 
huisbaas. Tot slot probeer ik momenteel met 
hand en tand het cameratoezicht op Leiden 
Centraal tegen te gaan. Het college van B&W 
gebruikt terreurdreiging als slechte smoes. 

Hoe zet jij je jonge profiel in voor Leiden?
Ik ga in de D66 fractie over bestuur, veiligheid 
en milieu, maar ben daarnaast ook de 
studentwoordvoerder. Ik maak me hard voor 
studentenzaken als de kwantiteit en kwaliteit van 
huisvesting, horecatijden, dansgelegenheden 
en belastingaanslagen. De Leidse studenten 
worden vaak in het verdomhoekje geschoven en 
ik probeer hun belangen juist weer op de kaart 
te zetten en tot nu toe lukt dat vrij aardig. 

Waarom ben jij als student actief in de 
politiek en niet bij Minerva?
Het ene sluit het andere natuurlijk niet uit 
en ik had bij beide actief kunnen zijn. Nog 
steeds ga ik graag uit op Minerva of andere 
grote vereniging, omdat veel vrienden van 
mij daar lid zijn. Ik heb de behoefte alleen 
zelf nooit zo gevoeld om bij een van de grote 
studentenverenigingen lid te worden, maar ik 
ben wel actief bij twee kleinere internationaal 
georiënteerde studentenverenigingen (SIB en 
Aegee) en dat is heel erg leuk. Politiek blijft wel 
mijn grote liefde, omdat ik daar mijn idealisme 
in kwijt kan en echt iets kan betekenen.

In de derde They’raadsleden over Jonge Democraten in 
de gemeenteraad delen Elze ‘t Hart en Michiel Uitdehaag 
een pagina. Elze is duo-raadslid in Leiden en Michiel is 
fractievoorzitter in Wageningen. Toeval of niet, maar Elze had 
nooit de behoefte lid te worden van Minerva en Michiel is 
fractievoorzitter in de stad van die ene oud-Minervaan...

Michiel Uitdehaag (29) 

They‘raadsleden
Hoe combineer je een drukke baan/studie 
met het politieke werk?
Het politieke werk vindt meestal ‘s avonds en in 
het weekend plaats. Dat betekent dat de politiek 
wel een hobby moet zijn. Er gaat dus vooral vrije 
tijd in zitten. Ik werk bij een andere gemeente, 
wat wel als voordeel heeft dat je weet hoe 
voorstellen aan de politiek worden voorbereid. 
Er zijn veel vrienden ook politiek actief. Zo 
probeer je de dingen ook te combineren.

Waar haal jij je politieke inspiratie elke 
dag weer vandaan?
D66 wil in Wageningen een besluitvorming 
stimuleren, waarbij het inhoudelijke debat 
centraal staat. Zolang dat na drie jaar oppositie 
door de collegepartijen nog niet goed wordt 
opgepakt, is er reden genoeg voor mij om 
door te gaan. Daar komt bij dat er vanuit 
het College veel te weinig aandacht uitgaat 
naar de inhoudelijke D66-thema’s: onderwijs, 
monumentenzorg en burgerparticipatie.

Waar kijk jij straks in 2010 met trots op 
terug, wat heb jij echt kunnen bereiken 

voor jouw stad?
Dat is met de Wageningse coalitie niet makkelijk. 
We hebben voor een aantal initiatiefvoorstellen 
een raadsmeerderheid gekregen: verbeteren van 
burgerparticipatie, aandacht voor monumenten 
en een raadsvoorstel over het al dan niet 
opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. 
En, niet te vergeten, het terugdringen van 
overbodige regels in de APV.

Is fractievoorzitter zijn in ‘de stad van 
Pechtold’ extra bijzonder voor jou?
Toen ik lijsttrekker werd in 2005, was hij 
burgemeester. Op dat moment was dat wel 
praktisch, maar niet bijzonder. In de huidige 
dagelijkse politieke kwesties is het niet 
bijzonder, al is hij altijd bereid mee te denken 
over de Wageningse vraagstukken. Maar laat 
helder zijn: de fractie beslist. Hij geeft ons 
die ruimte ook. Zijn netwerk in de stad helpt 
de partij uiteraard. 90 leden in een stad van 
36.000 mensen is een goede score. Wel vind 
ik dat Wageningen in 2010 goed moeten 
scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de 
laatste tweedekamerverkiezingen was de score 

in Wageningen al bovengemiddeld (één van 
de hoogste in Nederland), dus met de huidige 
peilingen heb ik er wel alle vertrouwen in. Maar, 
als we toch het slecht zouden doen, zal ik vast 
een telefoontje krijgen. Hij heeft in elk geval 
toegezegd met de campagne te willen helpen.

Je werkt als planoloog. Hoe ziet jouw 
ideale Wageningen eruit?
In 2013 bestaat Wageningen 750 jaar. We 
hebben dan een stad waarin monumentale 
gebouwen en structuren er goed bij staan. Het 
aantal inwoners groeit nog een beetje, zodat het 
voorzieningenniveau op peil kan blijven. Samen 
met Wageningen Universiteit is er in de regio 
gewerkt aan de kennisintensieve werkomgeving 
‘Foodvalley’, waarbinnen Wageningen de spil 
vormt. De doorstroming van het verkeer vindt 
weer plaats via de autosnelwegen en de stad 
is niet langer een sluiproute. De wijken zijn 
voorzien van brede scholen, terwijl anderzijds 
aan ouderen verschillende vormen van 
eigentijdse huisvesting wordt aangeboden.
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niet te rechtvaardigen, en zou niet geoorloofd 
moeten zijn. Immers, in dat geval tast men 
doelbewust de vrijheid van een toekomstige 
burger aan om zich optimaal te ontplooien. 

Het bepalen van deze grens zal in de praktijk 
geen sinecure blijken. Wanneer is er immers 
sprake van aantasting van het welzijn? Een 
andere lastige vraag doemt op wanneer er 
zogeheten trade-offs optreden. Een genetische 
aanpassing die een positieve invloed heeft op 
de ene eigenschap, zou een negatieve invloed 
kunnen hebben op een andere eigenschap. 
Wat te doen als een grotere creativiteit gepaard 
blijkt te gaan met een licht verkorte levensduur? 
Er is geen kant-en-klaar antwoord op dergelijke 
vragen. De afweging zal per geval gemaakt 
moeten worden. Een interessante politiek-
bestuurlijke vraag daarbij is, wie die afweging 
gaat maken. Ouders? Artsen? De Tweede 
Kamer? Of toch een commissie van wijze 
mannen, zoals bij embryoselectie? 

De toepassing van biotechnologie op mensen 
heeft een enorm potentieel. Een verbeterde 
mens wordt haalbaar, voor het eerst in onze 
geschiedenis. Dat is een kans die we niet aan 
ons voorbij mogen laten gaan. Tegelijkertijd 
roept dit ook ingewikkelde politieke vragen 
op. Zeker is dat de oplossing niet ligt in het 
afwijzen van de gehele technologie, zoals nu 
helaas maar al te vaak gedacht wordt. Aan 
de Jonge Democraten de schone taak om als 
één van de weinigen dit vraagstuk op een 
nuchtere, rationele wijze te overdenken en met 
oplossingen te komen die recht doen aan alle 
betrokken partijen. 

Door Jolien van Hooff en Gijsbert Werner 

Afgelopen zomer was de Nederlandse 
politiek in de ban van het debat rondom 
embryoselectie. Met embryoselectie 
kunnen families die belast zijn 

met erfelijke aandoeningen embryo’s vóór 
terugplaatsing laten testen. Vervolgens worden 
alleen gezonde embryo’s geselecteerd voor 
implantatie in de baarmoeder. Staatssecretaris 
Bussemaker wilde de mogelijkheden om gebruik 
te maken van embryoselectie uitbreiden.  Zoals 
verwacht kwam hierop felle tegenstand van de 
ChristenUnie. Het compromis werd gevonden 
in een, nog altijd niet opgezette, commissie die 
zal gaan beoordelen op welke aandoeningen 
geselecteerd mag gaan worden. 

De Jonge Democraten zien niets in het idee van 
zo’n commissie. Op het najaarscongres in Grou 
spraken zij uit dat ‘Op welke aandoeningen 
embryo’s worden getest, moet overgelaten 
worden aan het oordeel van de betrokken arts 
c.q. geneticus en de wensen en behoeftes van 
de ouders’. Hoewel voorlopig voldoende, zijn 
de Jonge Democraten met dit standpunt nog 
niet voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. 
Bij embryoselectie is immers sprake van een zeer 
beperkte toepassing van gentechnologie. Er 
wordt alleen geselecteerd, niet aangepast. 

Verdergaande ontwikkelingen zijn echter 
onvermijdelijk. Dit is het gevolg van vooruitgang 
op een tweetal wetenschapsgebieden. Ten eerste 
is, sinds de ontcijfering van het eerste menselijk 
genoom nu acht jaar geleden, onze kennis over 
de functie van grote aantallen menselijke genen 
exponentieel toegenomen. Jaarlijks wordt van 
tientallen genen het verband beschreven met 
allerlei menselijke eigenschappen zoals de 
kans op ziektes, resistentie tegen infecties en 
intelligentie. Ten tweede neemt onze kennis 
van de vroegste embryonale ontwikkeling 
toe, en zijn er steeds meer mogelijkheden om 
embryo’s in deze ontwikkeling te sturen en te 
modificeren.

De convergentie van deze twee ontwikkelingen 
maakt het zeer waarschijnlijk dat het in de nabije 
toekomst mogelijk zal zijn menselijke embryo’s 
vergaand aan te passen. Gedacht kan worden 
aan reparatie van ‘defecte’ genen die zorgen 
voor een verhoogd risico op kanker, maar ook 
aan het uitrusten van een embryo met een 
gen dat resistent maakt tegen infectieziektes 
als HIV. Op de wat langere termijn lijkt het 
hoogstwaarschijnlijk dat het mogelijk wordt 
om genen in een embryo in te bouwen die 
bijvoorbeeld de hersenontwikkeling stimuleren en 
daarmee kinderen intelligenter maken. Wellicht 
kunnen genvarianten ‘ingebouwd’ worden 
die gecorreleerd zijn met andere cognitieve 
eigenschappen als creativiteit, concentratie 
of een verminderde agressie. In dieren zijn al 
successen behaald met het vergaand aanpassen 
van de erfelijke eigenschappen. Zo bestaan er 
transgene muizen met een aanzienlijk verbeterd 
leervermogen en geheugen.

Hoewel nog veel onderzoek nodig zal zijn 
voor we dergelijke resultaten ook bij mensen 
kunnen behalen, staat het buiten kijf dat 
gentechnologie ongekende mogelijkheden 
biedt voor het ‘verbeteren’ van de mens. 
Toch is er brede weerstand tegen genetische 
aanpassing van volgende generaties. Bezwaren 
concentreren zich vaak rondom begrippen als 
‘onnatuurlijk’, ‘Frankenstein’ en ‘voor God 
spelen’. Deze argumenten komen vaak voort 
uit onderbuikgevoelens en zijn op zijn best 
twijfelachtig te noemen. 

Laten we allereerst eens kijken naar het 
onderscheid tussen genetische aanpassing 
van toekomstige generaties en andere, reeds 
gebruikte vormen van welzijnsverbetering 
tijdens het leven. Voor veel mensen rust een 
strikte grens tussen deze twee categorieën. 
Want, genetische aanpassing heeft een effect 
op volgende generaties en die volgende 
generaties zitten daar wellicht helemaal niet op 

te wachten. Daarom zouden wij niet gerechtigd 
zijn dergelijke beslissingen te nemen. Los van 
de vraag of het waarschijnlijk is dat volgende 
generaties het ons het erg kwalijk zullen nemen 
als we ze uitrusten met resistentie tegen 
infectieziekten en met een grotere intelligentie, 
snijdt dit argument inhoudelijk geen hout. 
Immers, de huidige generatie moet teneinde 
volgende generaties te kunnen voortbrengen 
sowieso een groot aantal beslissingen nemen 
waarop deze generaties geen enkele invloed 
hebben, maar die niettemin bepalend zullen 
zijn voor hun toekomstig leven. Allereerst 
natuurlijk de beslissing om zich überhaupt 
voor te planten, maar ook zaken als het dieet 
en alcoholgebruik van de moeder tijdens de 
zwangerschap en de opvoeding van kinderen 
in hun eerste levensjaren. Over hun genetische 
eigenschappen hebben ongeborenen per 
definitie geen enkele controle. Als er keuzes 
gemaakt kunnen worden, moeten wij ze voor 
hen maken. Er is geen enkele reden om niet te 
pogen deze zo gunstig mogelijk te laten zijn in 
plaats van ze aan de grote loterij van de natuur 
over te laten.  

Een ander onderscheid dat vaak gemaakt wordt 
is dat tussen verbetering en behandeling. 
Geneeskunde en technologie zouden in deze 
visie als doel moeten hebben het species-
normal functioning te herstellen en alleen 
aandoeningen die dit ‘natuurlijk’ functioneren 
verhinderen mogen behandelen. Een korte blik 
op de huidige geneeskunde laat zien dat dit 
onderscheid niet houdbaar is. Het is immers heel 
‘natuurlijk’ om te lijden aan ouderdomskwalen, 
niettemin kiezen wij er toch voor om ouderen 
te behandelen. Ook bieden wij zwangeren 
pijnbestrijding aan, terwijl pijn bij de bevalling 
volledig species-normal functioning is. De 
succesvolle vaccins tegen polio en pokken, 
tenslotte, voegen een ‘onnatuurlijke’ eigenschap 
aan de gevaccineerden toe: resistentie tegen 
deze ziektes. Indien ervoor gekozen wordt om 

een onderscheid te maken tussen verbetering 
en behandeling, dan zijn vaccins zeker te 
kwalificeren als een verbetering van de mens. 

De ‘natuurlijke’ eigenschappen van de mens 
zijn bovendien niet statisch. Al sinds onze 
laatste gemeenschappelijke voorouder met 
de chimpansee, zo’n vijf miljoen jaar geleden, 
treden continu willekeurige veranderingen op 
in ons genoom. Het milieu selecteert vervolgens 
de meest gunstige veranderingen.  Deze 
opeenvolging van mutaties en selectie heeft 
geleid tot de soort die wij nu mens noemen. 
Menselijkheid is nooit een statisch begrip 
geweest, en zal dat ook in de toekomst nooit 
worden. Veranderingen in ons genoom zijn 
onvermijdelijk. De mens is als enige soort nu in 
de unieke positie gekomen deze veranderingen 
tot op zekere hoogte te kunnen sturen in een 
richting die zij wenselijk acht. 

Deze overwegingen in acht nemend is de 
relevante vraag niet of een ingreep genetische 
verandering aanbrengt of niet, noch is de 
vraag relevant of een dergelijke ingreep een 
behandeling danwel een verbetering behelst. 
De vraag die er werkelijk toe doet is of een 
technologie bijdraagt aan de vergroting van 
het welzijn van het individu. Net zoals we in 
de reguliere geneeskunde iemand behandelen 
om lijden te verlichten en welzijn te vergroten, 
zouden we ook gentechnologie primair 
moeten zien als een manier om het welzijn 
van toekomstige generaties te verbeteren. 
Genetische aanpassingen die het welzijn van een 
volgende generatie verbeteren, en hun vrijheid 
(vrijer van ziekte, handicap of onvermogen) 
vergroten, zijn goede aanpassingen. Het 
opwerpen van beperkingen voor ouders die 
met behulp van biotechnologie het welzijn en 
de vrijheid van hun ongeboren kinderen willen 
vergroten is dan ook niet gerechtvaardigd. 
Indien dat op een veilige manier kan, hebben 

zij elk recht hun toekomstige kind uit te rusten 
met een gen dat resistent maakt tegen HIV, de 
kans op huidkanker verlaagt of de cognitieve 
capaciteiten vergroot.

Voor eigenschappen die het welzijn direct raken 
is een dergelijke afweging dus simpel te maken. 
Lastiger wordt de zaak als we kijken naar 
zogeheten ‘waardeneutrale’ eigenschappen 
als geslacht, seksuele geaardheid, kleur haar of 
huidskleur. Voor deze eigenschappen geldt dat 
er geen reden is om het ene boven het andere te 
prefereren. Voor het individuele welzijn maakt 
het immers niet uit welke variant je bezit.  Zouden 
ouders ook voor dergelijke waardeneutrale 
eigenschappen de vrijheid moeten hebben ze 
voor hun kinderen te bepalen? Hoewel dit op 
aanzienlijk meer verzet zal stuiten dan meer 
medische toepassingen van gentechnologie, is 
ook het beperken van deze vrijheid voor een 
liberaal zeer problematisch. 

Zoals John Stuart Mill in zijn ‘On liberty’ immers 
al betoogde is de vrijheid van het individu 
onbeperkt, mits hij de vrijheid van anderen 
niet schaadt: het beroemde harm principle. 
Deze individuele vrijheid betekent ook dat we 
aanspraak kunnen maken op reproductive 
liberty: het recht van individuen om zich voort 
te planten met wie en hoe ze dat zelf willen. Een 
aantasting van de vrijheid van ouders om hierbij 
gebruik te maken van een technologie zal dan 
ook gerechtvaardigd moeten worden. Zolang 
een genetische aanpassing niet nadelig is voor 
het ongeboren kind, is het verbieden van een 
dergelijke aanpassing op zijn minst twijfelachtig. 
Aangezien waardeneutrale eigenschappen noch 
nadelig noch voordelig zijn voor een individu, is 
een verbod hier dus niet op zijn plaats.   

Hierbij wordt ook direct duidelijk dat er wel 
degelijk een grens is, en waar deze ligt. Een 
genetische aanpassing die het welzijn of de 
vrijheid van de volgende generatie aantast is 

Vooralsnog vindt toepassing van biotechnologie vooral plaats bij 
planten en micro-organismen. Zo kunnen we maïsplanten maken die 
resistent zijn tegen insectenvraat. Snelle ontwikkelingen in het 
vakgebied zorgen er echter voor dat ook de genetische aanpassing 
van de mens met rasse schreden naderbij lijkt te komen. Dit roept 
een aantal vragen van zowel morele als politieke aard op. 

Biotechnologie: 
op weg naar een betere 
mens “De toepassing van

 biotechnologie op mensen    
  heeft een enorm potentieel.” 
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niet te rechtvaardigen, en zou niet geoorloofd 
moeten zijn. Immers, in dat geval tast men 
doelbewust de vrijheid van een toekomstige 
burger aan om zich optimaal te ontplooien. 

Het bepalen van deze grens zal in de praktijk 
geen sinecure blijken. Wanneer is er immers 
sprake van aantasting van het welzijn? Een 
andere lastige vraag doemt op wanneer er 
zogeheten trade-offs optreden. Een genetische 
aanpassing die een positieve invloed heeft op 
de ene eigenschap, zou een negatieve invloed 
kunnen hebben op een andere eigenschap. 
Wat te doen als een grotere creativiteit gepaard 
blijkt te gaan met een licht verkorte levensduur? 
Er is geen kant-en-klaar antwoord op dergelijke 
vragen. De afweging zal per geval gemaakt 
moeten worden. Een interessante politiek-
bestuurlijke vraag daarbij is, wie die afweging 
gaat maken. Ouders? Artsen? De Tweede 
Kamer? Of toch een commissie van wijze 
mannen, zoals bij embryoselectie? 

De toepassing van biotechnologie op mensen 
heeft een enorm potentieel. Een verbeterde 
mens wordt haalbaar, voor het eerst in onze 
geschiedenis. Dat is een kans die we niet aan 
ons voorbij mogen laten gaan. Tegelijkertijd 
roept dit ook ingewikkelde politieke vragen 
op. Zeker is dat de oplossing niet ligt in het 
afwijzen van de gehele technologie, zoals nu 
helaas maar al te vaak gedacht wordt. Aan 
de Jonge Democraten de schone taak om als 
één van de weinigen dit vraagstuk op een 
nuchtere, rationele wijze te overdenken en met 
oplossingen te komen die recht doen aan alle 
betrokken partijen. 

Door Jolien van Hooff en Gijsbert Werner 

Afgelopen zomer was de Nederlandse 
politiek in de ban van het debat rondom 
embryoselectie. Met embryoselectie 
kunnen families die belast zijn 

met erfelijke aandoeningen embryo’s vóór 
terugplaatsing laten testen. Vervolgens worden 
alleen gezonde embryo’s geselecteerd voor 
implantatie in de baarmoeder. Staatssecretaris 
Bussemaker wilde de mogelijkheden om gebruik 
te maken van embryoselectie uitbreiden.  Zoals 
verwacht kwam hierop felle tegenstand van de 
ChristenUnie. Het compromis werd gevonden 
in een, nog altijd niet opgezette, commissie die 
zal gaan beoordelen op welke aandoeningen 
geselecteerd mag gaan worden. 

De Jonge Democraten zien niets in het idee van 
zo’n commissie. Op het najaarscongres in Grou 
spraken zij uit dat ‘Op welke aandoeningen 
embryo’s worden getest, moet overgelaten 
worden aan het oordeel van de betrokken arts 
c.q. geneticus en de wensen en behoeftes van 
de ouders’. Hoewel voorlopig voldoende, zijn 
de Jonge Democraten met dit standpunt nog 
niet voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. 
Bij embryoselectie is immers sprake van een zeer 
beperkte toepassing van gentechnologie. Er 
wordt alleen geselecteerd, niet aangepast. 

Verdergaande ontwikkelingen zijn echter 
onvermijdelijk. Dit is het gevolg van vooruitgang 
op een tweetal wetenschapsgebieden. Ten eerste 
is, sinds de ontcijfering van het eerste menselijk 
genoom nu acht jaar geleden, onze kennis over 
de functie van grote aantallen menselijke genen 
exponentieel toegenomen. Jaarlijks wordt van 
tientallen genen het verband beschreven met 
allerlei menselijke eigenschappen zoals de 
kans op ziektes, resistentie tegen infecties en 
intelligentie. Ten tweede neemt onze kennis 
van de vroegste embryonale ontwikkeling 
toe, en zijn er steeds meer mogelijkheden om 
embryo’s in deze ontwikkeling te sturen en te 
modificeren.

De convergentie van deze twee ontwikkelingen 
maakt het zeer waarschijnlijk dat het in de nabije 
toekomst mogelijk zal zijn menselijke embryo’s 
vergaand aan te passen. Gedacht kan worden 
aan reparatie van ‘defecte’ genen die zorgen 
voor een verhoogd risico op kanker, maar ook 
aan het uitrusten van een embryo met een 
gen dat resistent maakt tegen infectieziektes 
als HIV. Op de wat langere termijn lijkt het 
hoogstwaarschijnlijk dat het mogelijk wordt 
om genen in een embryo in te bouwen die 
bijvoorbeeld de hersenontwikkeling stimuleren en 
daarmee kinderen intelligenter maken. Wellicht 
kunnen genvarianten ‘ingebouwd’ worden 
die gecorreleerd zijn met andere cognitieve 
eigenschappen als creativiteit, concentratie 
of een verminderde agressie. In dieren zijn al 
successen behaald met het vergaand aanpassen 
van de erfelijke eigenschappen. Zo bestaan er 
transgene muizen met een aanzienlijk verbeterd 
leervermogen en geheugen.

Hoewel nog veel onderzoek nodig zal zijn 
voor we dergelijke resultaten ook bij mensen 
kunnen behalen, staat het buiten kijf dat 
gentechnologie ongekende mogelijkheden 
biedt voor het ‘verbeteren’ van de mens. 
Toch is er brede weerstand tegen genetische 
aanpassing van volgende generaties. Bezwaren 
concentreren zich vaak rondom begrippen als 
‘onnatuurlijk’, ‘Frankenstein’ en ‘voor God 
spelen’. Deze argumenten komen vaak voort 
uit onderbuikgevoelens en zijn op zijn best 
twijfelachtig te noemen. 

Laten we allereerst eens kijken naar het 
onderscheid tussen genetische aanpassing 
van toekomstige generaties en andere, reeds 
gebruikte vormen van welzijnsverbetering 
tijdens het leven. Voor veel mensen rust een 
strikte grens tussen deze twee categorieën. 
Want, genetische aanpassing heeft een effect 
op volgende generaties en die volgende 
generaties zitten daar wellicht helemaal niet op 

te wachten. Daarom zouden wij niet gerechtigd 
zijn dergelijke beslissingen te nemen. Los van 
de vraag of het waarschijnlijk is dat volgende 
generaties het ons het erg kwalijk zullen nemen 
als we ze uitrusten met resistentie tegen 
infectieziekten en met een grotere intelligentie, 
snijdt dit argument inhoudelijk geen hout. 
Immers, de huidige generatie moet teneinde 
volgende generaties te kunnen voortbrengen 
sowieso een groot aantal beslissingen nemen 
waarop deze generaties geen enkele invloed 
hebben, maar die niettemin bepalend zullen 
zijn voor hun toekomstig leven. Allereerst 
natuurlijk de beslissing om zich überhaupt 
voor te planten, maar ook zaken als het dieet 
en alcoholgebruik van de moeder tijdens de 
zwangerschap en de opvoeding van kinderen 
in hun eerste levensjaren. Over hun genetische 
eigenschappen hebben ongeborenen per 
definitie geen enkele controle. Als er keuzes 
gemaakt kunnen worden, moeten wij ze voor 
hen maken. Er is geen enkele reden om niet te 
pogen deze zo gunstig mogelijk te laten zijn in 
plaats van ze aan de grote loterij van de natuur 
over te laten.  

Een ander onderscheid dat vaak gemaakt wordt 
is dat tussen verbetering en behandeling. 
Geneeskunde en technologie zouden in deze 
visie als doel moeten hebben het species-
normal functioning te herstellen en alleen 
aandoeningen die dit ‘natuurlijk’ functioneren 
verhinderen mogen behandelen. Een korte blik 
op de huidige geneeskunde laat zien dat dit 
onderscheid niet houdbaar is. Het is immers heel 
‘natuurlijk’ om te lijden aan ouderdomskwalen, 
niettemin kiezen wij er toch voor om ouderen 
te behandelen. Ook bieden wij zwangeren 
pijnbestrijding aan, terwijl pijn bij de bevalling 
volledig species-normal functioning is. De 
succesvolle vaccins tegen polio en pokken, 
tenslotte, voegen een ‘onnatuurlijke’ eigenschap 
aan de gevaccineerden toe: resistentie tegen 
deze ziektes. Indien ervoor gekozen wordt om 

een onderscheid te maken tussen verbetering 
en behandeling, dan zijn vaccins zeker te 
kwalificeren als een verbetering van de mens. 

De ‘natuurlijke’ eigenschappen van de mens 
zijn bovendien niet statisch. Al sinds onze 
laatste gemeenschappelijke voorouder met 
de chimpansee, zo’n vijf miljoen jaar geleden, 
treden continu willekeurige veranderingen op 
in ons genoom. Het milieu selecteert vervolgens 
de meest gunstige veranderingen.  Deze 
opeenvolging van mutaties en selectie heeft 
geleid tot de soort die wij nu mens noemen. 
Menselijkheid is nooit een statisch begrip 
geweest, en zal dat ook in de toekomst nooit 
worden. Veranderingen in ons genoom zijn 
onvermijdelijk. De mens is als enige soort nu in 
de unieke positie gekomen deze veranderingen 
tot op zekere hoogte te kunnen sturen in een 
richting die zij wenselijk acht. 

Deze overwegingen in acht nemend is de 
relevante vraag niet of een ingreep genetische 
verandering aanbrengt of niet, noch is de 
vraag relevant of een dergelijke ingreep een 
behandeling danwel een verbetering behelst. 
De vraag die er werkelijk toe doet is of een 
technologie bijdraagt aan de vergroting van 
het welzijn van het individu. Net zoals we in 
de reguliere geneeskunde iemand behandelen 
om lijden te verlichten en welzijn te vergroten, 
zouden we ook gentechnologie primair 
moeten zien als een manier om het welzijn 
van toekomstige generaties te verbeteren. 
Genetische aanpassingen die het welzijn van een 
volgende generatie verbeteren, en hun vrijheid 
(vrijer van ziekte, handicap of onvermogen) 
vergroten, zijn goede aanpassingen. Het 
opwerpen van beperkingen voor ouders die 
met behulp van biotechnologie het welzijn en 
de vrijheid van hun ongeboren kinderen willen 
vergroten is dan ook niet gerechtvaardigd. 
Indien dat op een veilige manier kan, hebben 

zij elk recht hun toekomstige kind uit te rusten 
met een gen dat resistent maakt tegen HIV, de 
kans op huidkanker verlaagt of de cognitieve 
capaciteiten vergroot.

Voor eigenschappen die het welzijn direct raken 
is een dergelijke afweging dus simpel te maken. 
Lastiger wordt de zaak als we kijken naar 
zogeheten ‘waardeneutrale’ eigenschappen 
als geslacht, seksuele geaardheid, kleur haar of 
huidskleur. Voor deze eigenschappen geldt dat 
er geen reden is om het ene boven het andere te 
prefereren. Voor het individuele welzijn maakt 
het immers niet uit welke variant je bezit.  Zouden 
ouders ook voor dergelijke waardeneutrale 
eigenschappen de vrijheid moeten hebben ze 
voor hun kinderen te bepalen? Hoewel dit op 
aanzienlijk meer verzet zal stuiten dan meer 
medische toepassingen van gentechnologie, is 
ook het beperken van deze vrijheid voor een 
liberaal zeer problematisch. 

Zoals John Stuart Mill in zijn ‘On liberty’ immers 
al betoogde is de vrijheid van het individu 
onbeperkt, mits hij de vrijheid van anderen 
niet schaadt: het beroemde harm principle. 
Deze individuele vrijheid betekent ook dat we 
aanspraak kunnen maken op reproductive 
liberty: het recht van individuen om zich voort 
te planten met wie en hoe ze dat zelf willen. Een 
aantasting van de vrijheid van ouders om hierbij 
gebruik te maken van een technologie zal dan 
ook gerechtvaardigd moeten worden. Zolang 
een genetische aanpassing niet nadelig is voor 
het ongeboren kind, is het verbieden van een 
dergelijke aanpassing op zijn minst twijfelachtig. 
Aangezien waardeneutrale eigenschappen noch 
nadelig noch voordelig zijn voor een individu, is 
een verbod hier dus niet op zijn plaats.   

Hierbij wordt ook direct duidelijk dat er wel 
degelijk een grens is, en waar deze ligt. Een 
genetische aanpassing die het welzijn of de 
vrijheid van de volgende generatie aantast is 

Vooralsnog vindt toepassing van biotechnologie vooral plaats bij 
planten en micro-organismen. Zo kunnen we maïsplanten maken die 
resistent zijn tegen insectenvraat. Snelle ontwikkelingen in het 
vakgebied zorgen er echter voor dat ook de genetische aanpassing 
van de mens met rasse schreden naderbij lijkt te komen. Dit roept 
een aantal vragen van zowel morele als politieke aard op. 

Biotechnologie: 
op weg naar een betere 
mens “De toepassing van

 biotechnologie op mensen    
  heeft een enorm potentieel.” 
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Afgelopen oktober was ik voor de 
campagne in Ohio. Bij een aantal 
gesprekken kwam de volgende quote 
terug: “I am from Ohio but I am an 

American. I live in a strong country with my 
own identity.’’ Deze inwoner van de Verenigde 
Staten gaf in twee zinnen aan waarom Europa 
zich verder moet ontwikkelen tot een federale 
staat. Een sterk land plus je eigen statelijke 
identiteit. Niet van vandaag op morgen, maar 
binnen enkele tientallen jaren. De VS hebben er 
per slot van rekening ook 200 jaar over gedaan. 
De Jonge Socialisten vinden dat de Europese 
Unie een federale unie moet worden!’
Om voor deze stelling te pleiten heb ik twee 
argumenten. Het eerste argument heeft 
betrekking tot het buitenlandbeleid. De 
Verenigde Staten worden algemeen beschouwd 
als de machtigste federatie op aarde. Wanneer 
Europa zich als één federatie opstelt in de wereld 
staat het sterker. Wie heeft er nou meer invloed? 
Is dat de premier van een klein west-Europees 
land met 16 miljoen inwoners of die van een 
federaal eruopa met 490 miljoen inwoners? 
Een federaal Euopa zal in de wereld veel meer 
invloed hebben dan een intern verdeeld Europa. 
Amerika bewijst dat dit kan. Als minister 
bepaalt Hillary Clinton het buitenlands beleid 
van 50 staten. Stel je eens voor dat er iemand 
van Rhode Island ons iets komt vertellen over 
buitenlandse zaken. 
Naast de mogelijkheden voor een sterker 
buitenlandbeleid zal bij een Federale Staat de 
democratische legitimiteit van de Europese 
Unie toenemen, omdat de controlerende 
macht meer bevoegdheden krijgt. Momenteel 
heeft het Europees Parlement weinig in te 
brengen tegen de meestal machtige raad van 
Europa. Deze wordt nog niet democratisch 
gecontroleerd. Wanneer Europa een federale 
staat is geworden zal het Europees parlement 
veel meer macht krijgen, paralel aan het huidige 
Nederlandse parlement. In 2005 hebben we 
gezien dat veel mensen zich tegen Europa 
keerden bij het Europees referendum. In het 
geval dat Europa als een land functioneert kan 
niet een meerderheid van één land iets voor alle 
490 miljoen inwoners tegenhouden.
Ik ben mij er echter van bewust dat grenzen zijn 
vervaagd. Een federale Unie zal vanaf het begin 
hoge prioriteit moeten geven aan interstatelijke 
problemen. Problemen waarmee statelijke 
bevoegdheden botsen. Voor bijvoorbeeld het 
gedoogbeleid zullen landsgrenzen niet vervagen 
maar vandaag, morgen en over tientallen jaren 
nadrukkelijk aanwezig blijven. 

Niek Ritzen, Jonge Socialisten

De Europese Unie moet een federale unie worden! 

Een federaal Europa. Niet iets wat Rutte of Hamer graag in de mond neemt tijdens een 
optreden bij Buitenhof. Toch zitten er meer voordelen aan een federaal Europa dan de 
huidige intergouvermentele samenwerking van Europese lidstaten. Tijd dus om het idee van 
een federaal Europa weer onder het stof vandaan te halen!

Het pleidooi voor een federaal Europa is niet nieuw. Bij de onderhandelingen voor het Verdrag 
van Maastricht in 1992 was het Nederland dat onder leiding van Wim Kok zelfs voor een federatie 
pleitte. Ook Guy Verhofstadt en oud-president van Duitsland Herzog hebben hun voorkeur voor een 
federaal Europa eerder al uitgesproken. De verwerping van het plan door de meerderheid van de 
lidstaten in 1992 heeft de roep om een federaal Europa echter doen verstommen.
Deze radiostilte is spijtig. Voordelen van een federatie liggen er namelijk op vele vlakken, zowel 
de democratie als ook de effectiviteit van bestuur en beleid zouden er flink op vooruitgaan. De 
democratie zou er wel bij varen, omdat het in een federaal stelsel weer de politici zijn en niet 
de bestuurders die de politiek bedrijven. Zodra het Europees Parlement voldoende bevoegdheid 
krijgt, zijn het Berman, Van Baalen en In ’t Veld en niet Balkenende en Bos die het Europese beleid 
bepalen.
Ook bestuur en beleid worden binnen een federaal stelsel overzichtelijker en effectiever. De 
beleidsterreinen worden in een federaal stelsel duidelijk gescheiden en vallen onder óf de 
verantwoordelijkheid van de nationale lidstaat óf van de centrale overheid in Brussel. Een federaal 
Europa heeft dan ook niets weg van een Europese superstaat, maar bepaalt de verantwoordelijkheden 
van Brussel, en beperkt ze waar dat nodig is. 

Lisalotte van der Tas, Jonge Democraten

Wie het anno nu nog aan durft om zich zelf een ‘Europees federalist’ te noemen 
gaat op zijn zachtst gezegd tegen de trend in. Een Federaal Europa is voor veel 
Nederlanders en de gemiddelde Haagse politicus iets voor naïeve Eurofielen. Zo’n 
Europa staat meestal synoniem voor meer Europa; een grotere macht voor de EU-

instituties in Brussel. Dit komt voornamelijk doordat wij niet zo goed weten wat federalisme is. 
Federalisme als staatsvorm betekent niet meer macht naar de hoogste bestuurslaag, maar kan juist 
een zegen zijn voor liberalen.   
Misschien wel het belangrijkste kenmerk van een federale staatsvorm is dat het centrale gezag nooit 
bestuurlijke bevoegdheden van lagere besturen kan inperken. Een waarborg is dat de bevoegdheden 
van verschillende bestuurslagen zijn vastgelegd in een constitutie. Duitsland is een voorbeeld van 
een land dicht bij huis met een federatieve staatsvorm. Zo’n federale staatsvorm moet een helder 
document bezitten, waarin precies beschreven staat welke bevoegdheden de EU-instituties in 
Brussel hebben en welke de nationale lidstaten. Voor de JOVD betekent dit dat de EU zich niet zal 
bezighouden met sociaal beleid, belastingen en onderwijs.   
Naast het feit dat het verkeerd begrepen federalisme veelal wordt aangegrepen door politici die 
macht willen centreren in Brussel, is het ook een probleem dat federalisme door dezelfde mensen 
wordt gepresenteerd als iets onvermijdelijks. Dit is de verkeerde benadering. Een federale staatsvorm 
is een politieke keuze die gemaakt zou kunnen worden. Probleem hierbij is dat je de huidige vorm 
van Europees bestuur niet zomaar federaal maakt. Hier komt bij dat de verschillende bestaande 
staatsvormen in Europa moeilijk samen te voegen zijn tot een federatie.   
Het federalisme zoals het bedoeld is zou voor liberalen een zegen zijn om voor eens en voor altijd 
de Europese Samenwerking in een definitieve bestuursvorm te gieten. Subsidiariteit is hierbij een 
belangrijk beginsel. Het is geen woord voor Eurosceptici maar eerder een voor federalisten. Kern 
hierbij is dat er een gerechtelijke basis komt voor de verdeling van competenties en soevereiniteit. 
Een federaal Europa zou een middel kunnen zijn om het Europa te bereiken waar wij voor staan. Dat 
is een Europa dat vooral niet meer doet dan het kan toevoegen. Een Europa van strenge afspraken 
over de verdeling van bestuurlijke competenties en een een eindige omvang. De tijd is daar om een 
einde te maken aan de discussie over hoe het bestuurlijk probleem opgelost moet worden en hoe 
daar steun voor te vinden bij de bevolking. Niet iedereen hoeft mee te doen, kerngroepen die verder 
gaan dan andere lidstaten zijn een goede optie om de huidige impasse te overwinnen. 

Jeroen Benning, JOVD 

Het democratiseren van de 
Europese Unie is terecht een van 
de speerpunten van het door het 
congres aangenomen Europese 

Verkiezingsprogramma. Het verdrag van 
Lissabon wordt door D66 gezien als een klein 
maar goed begin in het grand design voor 
een democratische unie. Nu staat in hetzelfde 
verkiezingsprogramma in de paragraaf nieuwe 
toetreders dat volgens D66, ieder land dat 
voldoet aan de in 1993 opgestelde, zogenaamde 
‘Kopenhagencriteria’, moet worden toegelaten 
tot de EU. De uitkomst van beide punten zou 
kunnen zijn dat op het moment dat de gehele 
Balkan en Turkije tot de EU gaan behoren en dus 
een evenredig aantal parlementariërs mogen 
gaan afvaardigen. De morele opvattingen uit 
West-Europa kunnen worden doorkruist door 
opvattingen uit Oost-Europa. Dit zou nog 
kunnen worden uitvergroot op het moment dat 
de buitengrenzen van de huidige Unie worden 
verschoven richting het Oosten.

In de Nederlandse media verschenen naar 
aanleiding van het congres onterecht artikelen 
met de strekking dat voor D66 het geen enkel 
probleem is wanneer landen als Zuid-Afrika en 
Australië lid zouden worden van de Unie, mits 
de landen maar aan de ‘Kopenhagencriteria’  
voldoen. De ‘Kopenhagencriteria’ bestaan 
voornamelijk uit een vereiste voor een stabiele 
democratie met bijpassende infrastructuur. 
Onderdeel hiervan zijn het hebben van een 
competitieve markteconomie en het accepteren 
van het acquis communautaire 
van de 

Europese Unie. Tot zover is de gedachte dat D66 
de toetreding van Australië tot de Europese Unie 
zal steunen niet vreemd te noemen, het land 
bezit de capaciteit om aan de criteria te voldoen. 
In de criteria wordt echter ook specifiek vermeld 
dat deze zijn bedoeld voor Europese landen. 
Dit criterium werd toegevoegd nadat Marokko 
rond 1980 plannen had voor een aanvraag tot 
toetreding tot de voorloper van de Europese 
Unie, de Europese Economische Gemeenschap. 

In het conceptverkiezingsprogramma werd 
mijns inziens terecht enige terughoudendheid 
in acht genomen met betrekking tot de 
toetreding van nieuwe lidstaten buiten de 
huidige buitengrenzen. In dit concept stond 
wel dat de Europese Unie de toetreding van 
nog niet toegetreden landen binnen de huidige 
buitengrenzen actief moest bevorderen. 
In het geamendeerde en aangenomen 
verkiezingsprogramma is de laatste regel 
terecht geschrapt, maar verder is ook enige 
andere terughoudendheid ten opzichte van 
nieuwe lidstaten verdwenen. Van de Europese 
Unie wordt alleen nog verlangd dat het zijn 
topografische grenzen kenbaar maakt. De 
‘Kopenhagencriteria’ zijn door D66 tot zalig en 
afdoende gekroond voor de bescherming van 
het bouwwerk dat de huidige Unie vormt. Het 
idee van D66 is om Europa om te toveren tot 
een grote democratische unie. Punt is dat sinds 
de Europese Unie van een economische unie 
naar een politieke unie is 

getransformeerd de geografische grenzen een 
betrekkelijk kleinere rol zijn gaan spelen. In het 
wetenschappelijke discours over de grenzen van 
Europa gaat het debat allang niet meer alleen 
over geografie en democratische verhoudingen 
maar over Europese cultuur en daarbij 
behorende Europese waarden.

De ‘Kopenhagencriteria’ worden in het 
wetenschappelijke debat gezien als 
instrumenteel. Zij worden gedefinieerd “als de 
spelregels die het politieke bestuurlijke spel van 
macht en recht volgens een bepaald geordend 
patroon moet doen verlopen.” Een duurzame 
oplossing voor de Europese Unie moet dan ook 
niet worden gezocht in het iedereen volgens 
de spelregels laten meedoen, zoals D66 nu 
proclameert. Het accepteren van nieuwe lidstaten 
binnen en buiten de huidige buitengrenzen 
van de Unie moet niet als vanzelfsprekend 
worden beschouwd. Nieuwe voorwaarden voor 
aspirant-leden moeten niet worden geschuwd 
om de duurzaamheid van de huidige Unie te 
waarborgen. Mogelijke veranderingen voor een 
Unie met nog meer lidstaten moeten duidelijker 
in kaart worden gebracht. D66 staat terecht 
voor het democratiseren van de huidige Unie, 
maar het zou gepast zijn wanneer D66 op het 
gebied van toetreding van nieuwe landen een 
genuanceerder geluid laat horen. Europa “Ja”, 
maar geen brug te ver.

D66: de Europese grens over
Met het oog op de Europarlementsverkiezingen op 4 juni 2009 profileert D66 zich 
als de enige echte pro-Europese partij in Nederland. Op het voorjaarscongres 
van D66 werd duidelijk dat de leden op sommige punten nog pro-Europeser zijn 
dan de partijleiding. De D66-stemmer die normaliter gekwalificeerd kan worden 
als ‘genuanceerd’ lijkt in zijn enthousiasme geen terughoudendheid tegenover 
Europa meer te kennen. Dat deze opstelling de duurzaamheid van de Europese Unie 
niet altijd ten goede komt wordt in alle Europees gezinde vreugde over het hoofd 
gezien. 

Door Sasha Tieben

In “de Paarse Krokodil” vormen de poli-
tieke jongerenorganisaties JOVD, de Jonge 

Socialisten en de Jonge Democraten een 
discussie-rijke Paarse coalitie. Actuele onder-

werpen die ons raken worden door vertegen-
woordigers van de PJO’s besproken. In deze aftrap: de  

internationaal secretarissen over een federaal Europa.
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Afgelopen oktober was ik voor de 
campagne in Ohio. Bij een aantal 
gesprekken kwam de volgende quote 
terug: “I am from Ohio but I am an 

American. I live in a strong country with my 
own identity.’’ Deze inwoner van de Verenigde 
Staten gaf in twee zinnen aan waarom Europa 
zich verder moet ontwikkelen tot een federale 
staat. Een sterk land plus je eigen statelijke 
identiteit. Niet van vandaag op morgen, maar 
binnen enkele tientallen jaren. De VS hebben er 
per slot van rekening ook 200 jaar over gedaan. 
De Jonge Socialisten vinden dat de Europese 
Unie een federale unie moet worden!’
Om voor deze stelling te pleiten heb ik twee 
argumenten. Het eerste argument heeft 
betrekking tot het buitenlandbeleid. De 
Verenigde Staten worden algemeen beschouwd 
als de machtigste federatie op aarde. Wanneer 
Europa zich als één federatie opstelt in de wereld 
staat het sterker. Wie heeft er nou meer invloed? 
Is dat de premier van een klein west-Europees 
land met 16 miljoen inwoners of die van een 
federaal eruopa met 490 miljoen inwoners? 
Een federaal Euopa zal in de wereld veel meer 
invloed hebben dan een intern verdeeld Europa. 
Amerika bewijst dat dit kan. Als minister 
bepaalt Hillary Clinton het buitenlands beleid 
van 50 staten. Stel je eens voor dat er iemand 
van Rhode Island ons iets komt vertellen over 
buitenlandse zaken. 
Naast de mogelijkheden voor een sterker 
buitenlandbeleid zal bij een Federale Staat de 
democratische legitimiteit van de Europese 
Unie toenemen, omdat de controlerende 
macht meer bevoegdheden krijgt. Momenteel 
heeft het Europees Parlement weinig in te 
brengen tegen de meestal machtige raad van 
Europa. Deze wordt nog niet democratisch 
gecontroleerd. Wanneer Europa een federale 
staat is geworden zal het Europees parlement 
veel meer macht krijgen, paralel aan het huidige 
Nederlandse parlement. In 2005 hebben we 
gezien dat veel mensen zich tegen Europa 
keerden bij het Europees referendum. In het 
geval dat Europa als een land functioneert kan 
niet een meerderheid van één land iets voor alle 
490 miljoen inwoners tegenhouden.
Ik ben mij er echter van bewust dat grenzen zijn 
vervaagd. Een federale Unie zal vanaf het begin 
hoge prioriteit moeten geven aan interstatelijke 
problemen. Problemen waarmee statelijke 
bevoegdheden botsen. Voor bijvoorbeeld het 
gedoogbeleid zullen landsgrenzen niet vervagen 
maar vandaag, morgen en over tientallen jaren 
nadrukkelijk aanwezig blijven. 

Niek Ritzen, Jonge Socialisten

De Europese Unie moet een federale unie worden! 

Een federaal Europa. Niet iets wat Rutte of Hamer graag in de mond neemt tijdens een 
optreden bij Buitenhof. Toch zitten er meer voordelen aan een federaal Europa dan de 
huidige intergouvermentele samenwerking van Europese lidstaten. Tijd dus om het idee van 
een federaal Europa weer onder het stof vandaan te halen!

Het pleidooi voor een federaal Europa is niet nieuw. Bij de onderhandelingen voor het Verdrag 
van Maastricht in 1992 was het Nederland dat onder leiding van Wim Kok zelfs voor een federatie 
pleitte. Ook Guy Verhofstadt en oud-president van Duitsland Herzog hebben hun voorkeur voor een 
federaal Europa eerder al uitgesproken. De verwerping van het plan door de meerderheid van de 
lidstaten in 1992 heeft de roep om een federaal Europa echter doen verstommen.
Deze radiostilte is spijtig. Voordelen van een federatie liggen er namelijk op vele vlakken, zowel 
de democratie als ook de effectiviteit van bestuur en beleid zouden er flink op vooruitgaan. De 
democratie zou er wel bij varen, omdat het in een federaal stelsel weer de politici zijn en niet 
de bestuurders die de politiek bedrijven. Zodra het Europees Parlement voldoende bevoegdheid 
krijgt, zijn het Berman, Van Baalen en In ’t Veld en niet Balkenende en Bos die het Europese beleid 
bepalen.
Ook bestuur en beleid worden binnen een federaal stelsel overzichtelijker en effectiever. De 
beleidsterreinen worden in een federaal stelsel duidelijk gescheiden en vallen onder óf de 
verantwoordelijkheid van de nationale lidstaat óf van de centrale overheid in Brussel. Een federaal 
Europa heeft dan ook niets weg van een Europese superstaat, maar bepaalt de verantwoordelijkheden 
van Brussel, en beperkt ze waar dat nodig is. 

Lisalotte van der Tas, Jonge Democraten

Wie het anno nu nog aan durft om zich zelf een ‘Europees federalist’ te noemen 
gaat op zijn zachtst gezegd tegen de trend in. Een Federaal Europa is voor veel 
Nederlanders en de gemiddelde Haagse politicus iets voor naïeve Eurofielen. Zo’n 
Europa staat meestal synoniem voor meer Europa; een grotere macht voor de EU-

instituties in Brussel. Dit komt voornamelijk doordat wij niet zo goed weten wat federalisme is. 
Federalisme als staatsvorm betekent niet meer macht naar de hoogste bestuurslaag, maar kan juist 
een zegen zijn voor liberalen.   
Misschien wel het belangrijkste kenmerk van een federale staatsvorm is dat het centrale gezag nooit 
bestuurlijke bevoegdheden van lagere besturen kan inperken. Een waarborg is dat de bevoegdheden 
van verschillende bestuurslagen zijn vastgelegd in een constitutie. Duitsland is een voorbeeld van 
een land dicht bij huis met een federatieve staatsvorm. Zo’n federale staatsvorm moet een helder 
document bezitten, waarin precies beschreven staat welke bevoegdheden de EU-instituties in 
Brussel hebben en welke de nationale lidstaten. Voor de JOVD betekent dit dat de EU zich niet zal 
bezighouden met sociaal beleid, belastingen en onderwijs.   
Naast het feit dat het verkeerd begrepen federalisme veelal wordt aangegrepen door politici die 
macht willen centreren in Brussel, is het ook een probleem dat federalisme door dezelfde mensen 
wordt gepresenteerd als iets onvermijdelijks. Dit is de verkeerde benadering. Een federale staatsvorm 
is een politieke keuze die gemaakt zou kunnen worden. Probleem hierbij is dat je de huidige vorm 
van Europees bestuur niet zomaar federaal maakt. Hier komt bij dat de verschillende bestaande 
staatsvormen in Europa moeilijk samen te voegen zijn tot een federatie.   
Het federalisme zoals het bedoeld is zou voor liberalen een zegen zijn om voor eens en voor altijd 
de Europese Samenwerking in een definitieve bestuursvorm te gieten. Subsidiariteit is hierbij een 
belangrijk beginsel. Het is geen woord voor Eurosceptici maar eerder een voor federalisten. Kern 
hierbij is dat er een gerechtelijke basis komt voor de verdeling van competenties en soevereiniteit. 
Een federaal Europa zou een middel kunnen zijn om het Europa te bereiken waar wij voor staan. Dat 
is een Europa dat vooral niet meer doet dan het kan toevoegen. Een Europa van strenge afspraken 
over de verdeling van bestuurlijke competenties en een een eindige omvang. De tijd is daar om een 
einde te maken aan de discussie over hoe het bestuurlijk probleem opgelost moet worden en hoe 
daar steun voor te vinden bij de bevolking. Niet iedereen hoeft mee te doen, kerngroepen die verder 
gaan dan andere lidstaten zijn een goede optie om de huidige impasse te overwinnen. 

Jeroen Benning, JOVD 

Het democratiseren van de 
Europese Unie is terecht een van 
de speerpunten van het door het 
congres aangenomen Europese 

Verkiezingsprogramma. Het verdrag van 
Lissabon wordt door D66 gezien als een klein 
maar goed begin in het grand design voor 
een democratische unie. Nu staat in hetzelfde 
verkiezingsprogramma in de paragraaf nieuwe 
toetreders dat volgens D66, ieder land dat 
voldoet aan de in 1993 opgestelde, zogenaamde 
‘Kopenhagencriteria’, moet worden toegelaten 
tot de EU. De uitkomst van beide punten zou 
kunnen zijn dat op het moment dat de gehele 
Balkan en Turkije tot de EU gaan behoren en dus 
een evenredig aantal parlementariërs mogen 
gaan afvaardigen. De morele opvattingen uit 
West-Europa kunnen worden doorkruist door 
opvattingen uit Oost-Europa. Dit zou nog 
kunnen worden uitvergroot op het moment dat 
de buitengrenzen van de huidige Unie worden 
verschoven richting het Oosten.

In de Nederlandse media verschenen naar 
aanleiding van het congres onterecht artikelen 
met de strekking dat voor D66 het geen enkel 
probleem is wanneer landen als Zuid-Afrika en 
Australië lid zouden worden van de Unie, mits 
de landen maar aan de ‘Kopenhagencriteria’  
voldoen. De ‘Kopenhagencriteria’ bestaan 
voornamelijk uit een vereiste voor een stabiele 
democratie met bijpassende infrastructuur. 
Onderdeel hiervan zijn het hebben van een 
competitieve markteconomie en het accepteren 
van het acquis communautaire 
van de 

Europese Unie. Tot zover is de gedachte dat D66 
de toetreding van Australië tot de Europese Unie 
zal steunen niet vreemd te noemen, het land 
bezit de capaciteit om aan de criteria te voldoen. 
In de criteria wordt echter ook specifiek vermeld 
dat deze zijn bedoeld voor Europese landen. 
Dit criterium werd toegevoegd nadat Marokko 
rond 1980 plannen had voor een aanvraag tot 
toetreding tot de voorloper van de Europese 
Unie, de Europese Economische Gemeenschap. 

In het conceptverkiezingsprogramma werd 
mijns inziens terecht enige terughoudendheid 
in acht genomen met betrekking tot de 
toetreding van nieuwe lidstaten buiten de 
huidige buitengrenzen. In dit concept stond 
wel dat de Europese Unie de toetreding van 
nog niet toegetreden landen binnen de huidige 
buitengrenzen actief moest bevorderen. 
In het geamendeerde en aangenomen 
verkiezingsprogramma is de laatste regel 
terecht geschrapt, maar verder is ook enige 
andere terughoudendheid ten opzichte van 
nieuwe lidstaten verdwenen. Van de Europese 
Unie wordt alleen nog verlangd dat het zijn 
topografische grenzen kenbaar maakt. De 
‘Kopenhagencriteria’ zijn door D66 tot zalig en 
afdoende gekroond voor de bescherming van 
het bouwwerk dat de huidige Unie vormt. Het 
idee van D66 is om Europa om te toveren tot 
een grote democratische unie. Punt is dat sinds 
de Europese Unie van een economische unie 
naar een politieke unie is 

getransformeerd de geografische grenzen een 
betrekkelijk kleinere rol zijn gaan spelen. In het 
wetenschappelijke discours over de grenzen van 
Europa gaat het debat allang niet meer alleen 
over geografie en democratische verhoudingen 
maar over Europese cultuur en daarbij 
behorende Europese waarden.

De ‘Kopenhagencriteria’ worden in het 
wetenschappelijke debat gezien als 
instrumenteel. Zij worden gedefinieerd “als de 
spelregels die het politieke bestuurlijke spel van 
macht en recht volgens een bepaald geordend 
patroon moet doen verlopen.” Een duurzame 
oplossing voor de Europese Unie moet dan ook 
niet worden gezocht in het iedereen volgens 
de spelregels laten meedoen, zoals D66 nu 
proclameert. Het accepteren van nieuwe lidstaten 
binnen en buiten de huidige buitengrenzen 
van de Unie moet niet als vanzelfsprekend 
worden beschouwd. Nieuwe voorwaarden voor 
aspirant-leden moeten niet worden geschuwd 
om de duurzaamheid van de huidige Unie te 
waarborgen. Mogelijke veranderingen voor een 
Unie met nog meer lidstaten moeten duidelijker 
in kaart worden gebracht. D66 staat terecht 
voor het democratiseren van de huidige Unie, 
maar het zou gepast zijn wanneer D66 op het 
gebied van toetreding van nieuwe landen een 
genuanceerder geluid laat horen. Europa “Ja”, 
maar geen brug te ver.

D66: de Europese grens over
Met het oog op de Europarlementsverkiezingen op 4 juni 2009 profileert D66 zich 
als de enige echte pro-Europese partij in Nederland. Op het voorjaarscongres 
van D66 werd duidelijk dat de leden op sommige punten nog pro-Europeser zijn 
dan de partijleiding. De D66-stemmer die normaliter gekwalificeerd kan worden 
als ‘genuanceerd’ lijkt in zijn enthousiasme geen terughoudendheid tegenover 
Europa meer te kennen. Dat deze opstelling de duurzaamheid van de Europese Unie 
niet altijd ten goede komt wordt in alle Europees gezinde vreugde over het hoofd 
gezien. 

Door Sasha Tieben

In “de Paarse Krokodil” vormen de poli-
tieke jongerenorganisaties JOVD, de Jonge 

Socialisten en de Jonge Democraten een 
discussie-rijke Paarse coalitie. Actuele onder-

werpen die ons raken worden door vertegen-
woordigers van de PJO’s besproken. In deze aftrap: de  

internationaal secretarissen over een federaal Europa.



De enerzijds alom geprezen, anderzijds beruchte 
cultuurfilosoof Peter Sloterdijk is terug. Al vanaf zijn 
debuut (‘Kritiek van de Cynische rede’, verschenen in 
1983) staat hij bekend om zijn gewaagde onderwerpen 

en zijn opvallende schrijfstijl. Het zal dan voor de liefhebbers geen 
verrassing zijn dat hij dit gewoon voortzet in zijn nieuwste boek “Het 
Heilig Vuur”. Het tegenwoordig veelbesproken thema wat betreft de 
verre van vreedzame coëxistentie van de drie overheersende geloven, 
namelijk het Jodendom, Christendom en de Islam, staan hierin centraal.  
 
Sloterdijk opent zijn ongeveer 150 pagina’s tellende betoog met zijn 
visie op de ontstaanswijzen van het drietal geloven. Voor wie de Bijbel 
niet heeft gelezen raad ik dit ten zeerste aan alsnog te doen: zijn 
citaten maken het anders een ondoenlijke worsteling het boek door 
te komen. De nadruk wordt in het eerste hoofdstuk vooral gelegd 
op transcendentie en hoe dit fenomeen de wereld is in ‘geholpen’. 
Volgens Sloterdijk zijn er verscheidene oorzaken aan te wijzen en deze 
worden uitvoerig uiteengezet. Een voorbeeld van één oorzaak, welke 
overigens in fantastische bewoordingen weergegeven, is de volgende:  

“…er zou aan een hele reeks veeleisende voorwaarden voldaan moeten 
zijn voor je tot de conclusie zou mogen komen dat wie niet reageert, juist 
om die reden een superieure, ja zelfs transcendente Ander zou zijn. Als je 
aan een doofstomme je eigen levensverhaal vertelt, mag je uit zijn zwijgen 
niet de conclusie trekken dat hij er de voorkeur aan geeft zijn commentaar 
voor zich te houden. Transcendentie ontstaat in zulke situaties uit een 
overinterpretatie van het gebrek aan resonantie.” -  pag. 16

Voor de atheïst zijn vooral de eerste hoofdstukken uiterst interessant, maar 
ook voor een religieus persoon geldt dat het boek interessant is. Vooral verder 
in het boek lijkt Sloterdijk gematigder te worden en niet de ideologieën zelf, 
maar hun utopische streven aanwijst als oorzaak voor alle geweld. Hij noemt 
de geschiedenis van het Heilig Vuur catastrofaal, dit vooral wegens hun 
bewering de enige echte uitdrukking van waarheid te zijn. Uiteraard wordt 
in het slot Nietzsche en zijn ressentiment uitvoerig behandeld en Sloterdijk 

komt uiteindelijk tot een niet geheel opvallende en zeker ook geen 
imponerende conclusie. Hij besluit zijn boek met een waarlijk credo:  
 
“Alleen de weg van de beschaving staat nog open”

Ondanks dat je misschien meer zou verwachten, kan deze conclusie 
er nog wel een zijn met ethisch verantwoorde gevolgen. Het is 
een literair waardig boek dat kan fungeren als inleiding voor een 
discussie wat betreft de drie grote ‘hate providers’. Sloterdijk 
schrijft helder en overzichtelijk. Hij weet je te imponeren met 
zijn schrijfstijl en geeft ook nog eens aardige argumenten voor 
zijn standpunten. Wie echter geen voorstander is van radicale 
bewoordingen, kan dit boek beter in de schappen laten staan.  

Peter Sloterdijk – Het Heilig Vuur 
ISBN: 9789085065883

Adviesprijs €22.95

Wars van vooroordelen en gewapend met slechts zijn pen 
en een set hoor/wederhoor in luxe geschenkverpakking, 
besteeg Frits Bloemendaal zijn ezel (die hij overigens 
abusievelijk Sancho Panza heeft genoemd) om zijn strijd 

tegen de windmolens in te zetten. Bloemendaal is niet zomaar de eerste 
de beste. De huidige chef redactie bij de Geassocieerde Pers Diensten 
(GPD) is de enige Nederlander voor wie nog nooit een wikipedia-pagina 
is aangemaakt, heeft al sinds de vroege jeugd van apostel Paulus een 
onovertroffen serie lopen van achtereenvolgende jaren waarin hij 
géén journalist van het jaar werd, en was parlementair redacteur bij 
kwaliteitskrant het Agrarisch Dagblad. Tegenwoordig strijdt hij tegen 
overheidsinstanties.

Mocht u denken dat Bloemendaal ons in zijn meest recente 
pennenvrucht, ‘De Communicatieoorlog’ toeroept dat er rigoureus in 
het aantal ambtenaren gesneden kan en moet worden, dan heeft u 
het mis. Bloemendaal is namelijk een beetje verward geraakt door een 
incident waarbij zijn eigen werkgever betrokken was: de inbraak van 
medewerkers van Sociale Zaken in GPD-computers. “De overheid, dat is 
u”, dringt Postbus 51 ons al jaren in moeilijke woorden op. Daar moet 
Bloemendaal niet zoveel van hebben. Liever schrijft hij al zijn wrok en 
rancune van zich af, en – zo moet ik toegeven – dat doet hij alleszins 
fraai. Het begin leest als een spannend jongensboek, terwijl hij het 
boek besluit als de biografie van Christiane F: volkomen paranoia. De 
laatste die een dergelijke metamorfose in woorden wist te vatten was 
J. Bernlef, maar deze had het steeds beroerder op schrift stellen van 
Hersenschimmen niet bedoeld.

In het eerste gedeelte van het boek neemt Bloemendaal de moeite 
om ons, geïnteresseerde burgers, uit te leggen hoe het nu ook alweer 
zat bij het akkefietje tussen SoZa en de GPD. Ik kan u sterk aanraden 
dit gedeelte over te slaan. Bloemendaal heeft gepoogd de boel te 
verlevendigen met IP-adressen, intrigerende gebruikersnamen als HAS 
en PEV en nauwkeurige tijdsaanduidingen, maar faalt daar jammerlijk 
in. Op een willekeurige nieuwssite kunt u een kort overzicht vinden van 
hetgeen er heeft plaatsgevonden, dus komen de dertig pagina’s die 
Bloemendaal eraan wijdt, lichtelijk megalomaan over. 

De voorbeelden van situaties waarin ‘de burger’ in het ootje genomen 
wordt door de overheid, zijn talrijk in ‘De Communicatieoorlog’. Hierin 
zit ook meteen het grote zwakke punt van Bloemendaal: de burger, 
die hij met dit boek wil wakker schudden, is in zijn ogen een volslagen 
debiel. Neem het volgende citaat:

“In de positionering van Brinkman overschrijdt Wester vele grenzen. Hij 
laat Brinkman interviewen door Margriet en Libelle. Er komt een boek 
uit, met gladde foto’s (en heel weinig tekst) van de persoon Brinkman, 
in privésituaties en met zijn gezin. Ook dat is not done, want politiek 
en privéleven behoren volgens de heersende opvatting gescheiden te 
blijven. Als stuntje laat Wester ansichtkaarten maken, met een foto 
van Brinkman. Op de plaats van zijn ogen zijn gaatjes gebrand: een 
speelse verwijzing naar de laser-ogen van de CDA-lijsttrekker. Tijdens 
de verkiezingscampagne introduceert Wester weer een nieuwtje: hij 
laat Brinkman in een luxe bus met leren banken rondrijden, als ware 
hij een Amerikaanse presidentskandidaat. Geheel in die traditie kunnen 
journalisten inschrijven om een dag of, voor de mindere goden, een 
dagdeel mee te rijden en de lijsttrekker te portretteren.”

Dit roept bij mij een brandende vraag op: hoe hoog schat Bloemendaal 
de kiezer in? Aan de ene kant wekt hij de suggestie dat we collectief een 
vies gezicht moeten trekken bij het lezen van de merknamen Margriet en 
Libelle (want daar staan we boven), maar aan de andere kant verdenkt 
hij ons ervan dat we dergelijke situaties nooit eerder hebben beschouwd 
in het licht van een smerige campagne. De talloze voorbeelden in het 
boek brengen  maar één boodschap over: ‘de overheid richt haar 
geweer op uw hoofd’. Daar worden wij lezers moe van. Heel erg moe 
zelfs. Kan Bloemendaal niet beseffen dat wij het bij tijd en wijle heerlijk 

vinden om in de zeik genomen te worden? We kijken toch naar MTV 
om even te ontsnappen aan de werkelijkheid waarin vrouwen kunnen 
nadenken en mannen niet kunnen zingen? Is het niet zo dat we Frans 
Bauer zo sympathiek vinden omdat hij zo consequent volhoudt dat hij 
imbeciel is, terwijl iedereen weet dat dergelijke stupiditeit zelfs in Grou 
en Harlingen niet bestaat?

Graag sluit ik af met een kort citaat: “Sinds de jaren negentig is het 
gewoonte geworden om de tekst van interviews voor publicatie door 
de geïnterviewde te laten nalezen op verkeerde citaten of feitelijke 
onjuistheden. Bewindslieden en voorlichters proberen die afspraak 
nogal eens op te rekken door gedane en opgeschreven uitspraken te 
ontkennen.”
 
Wie is er nu naïef? Bloemendaal, die denkt dat wij nog nooit van 
autorisatie hebben gehoord? Of toch de burgerman, die nu eindelijk 
wordt wakkergeschud door klokkenluider en toekomstig Grootste 
Nederlander Frits Bloemendaal? U kiest. Ik ben al blij als Bloemendaal 
zich voorlopig beperkt tot het schrijven van persberichtjes.

Frits Bloemendaal - De communicatie oorlog
ISBN: 9789026321818

Adviesprijs: € 16,95
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Geestverruimende 
Middelen

Een nieuwe traditie wordt deze DEMO 
voortgezet. Waar we met They’raadsleden 
inmiddels aan de derde in een serie zijn 
begonnen verschijnt Geestverruimende 
Middelen ditmaal voor de tweede keer. 
Utrechts Filosofiestudente Inge de Graaf 
bespreekt Het Heilig Vuur, het laatste boek 
van de uitgesproken filosoof Peter Sloterdijk 
en redacteur Rob Goossens laat deelt zijn 
gedachten over de Communicatieoorlog 
van Frits Bloemendaal met ons. 
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debuut (‘Kritiek van de Cynische rede’, verschenen in 
1983) staat hij bekend om zijn gewaagde onderwerpen 

en zijn opvallende schrijfstijl. Het zal dan voor de liefhebbers geen 
verrassing zijn dat hij dit gewoon voortzet in zijn nieuwste boek “Het 
Heilig Vuur”. Het tegenwoordig veelbesproken thema wat betreft de 
verre van vreedzame coëxistentie van de drie overheersende geloven, 
namelijk het Jodendom, Christendom en de Islam, staan hierin centraal.  
 
Sloterdijk opent zijn ongeveer 150 pagina’s tellende betoog met zijn 
visie op de ontstaanswijzen van het drietal geloven. Voor wie de Bijbel 
niet heeft gelezen raad ik dit ten zeerste aan alsnog te doen: zijn 
citaten maken het anders een ondoenlijke worsteling het boek door 
te komen. De nadruk wordt in het eerste hoofdstuk vooral gelegd 
op transcendentie en hoe dit fenomeen de wereld is in ‘geholpen’. 
Volgens Sloterdijk zijn er verscheidene oorzaken aan te wijzen en deze 
worden uitvoerig uiteengezet. Een voorbeeld van één oorzaak, welke 
overigens in fantastische bewoordingen weergegeven, is de volgende:  

“…er zou aan een hele reeks veeleisende voorwaarden voldaan moeten 
zijn voor je tot de conclusie zou mogen komen dat wie niet reageert, juist 
om die reden een superieure, ja zelfs transcendente Ander zou zijn. Als je 
aan een doofstomme je eigen levensverhaal vertelt, mag je uit zijn zwijgen 
niet de conclusie trekken dat hij er de voorkeur aan geeft zijn commentaar 
voor zich te houden. Transcendentie ontstaat in zulke situaties uit een 
overinterpretatie van het gebrek aan resonantie.” -  pag. 16

Voor de atheïst zijn vooral de eerste hoofdstukken uiterst interessant, maar 
ook voor een religieus persoon geldt dat het boek interessant is. Vooral verder 
in het boek lijkt Sloterdijk gematigder te worden en niet de ideologieën zelf, 
maar hun utopische streven aanwijst als oorzaak voor alle geweld. Hij noemt 
de geschiedenis van het Heilig Vuur catastrofaal, dit vooral wegens hun 
bewering de enige echte uitdrukking van waarheid te zijn. Uiteraard wordt 
in het slot Nietzsche en zijn ressentiment uitvoerig behandeld en Sloterdijk 

komt uiteindelijk tot een niet geheel opvallende en zeker ook geen 
imponerende conclusie. Hij besluit zijn boek met een waarlijk credo:  
 
“Alleen de weg van de beschaving staat nog open”

Ondanks dat je misschien meer zou verwachten, kan deze conclusie 
er nog wel een zijn met ethisch verantwoorde gevolgen. Het is 
een literair waardig boek dat kan fungeren als inleiding voor een 
discussie wat betreft de drie grote ‘hate providers’. Sloterdijk 
schrijft helder en overzichtelijk. Hij weet je te imponeren met 
zijn schrijfstijl en geeft ook nog eens aardige argumenten voor 
zijn standpunten. Wie echter geen voorstander is van radicale 
bewoordingen, kan dit boek beter in de schappen laten staan.  
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tegen de windmolens in te zetten. Bloemendaal is niet zomaar de eerste 
de beste. De huidige chef redactie bij de Geassocieerde Pers Diensten 
(GPD) is de enige Nederlander voor wie nog nooit een wikipedia-pagina 
is aangemaakt, heeft al sinds de vroege jeugd van apostel Paulus een 
onovertroffen serie lopen van achtereenvolgende jaren waarin hij 
géén journalist van het jaar werd, en was parlementair redacteur bij 
kwaliteitskrant het Agrarisch Dagblad. Tegenwoordig strijdt hij tegen 
overheidsinstanties.

Mocht u denken dat Bloemendaal ons in zijn meest recente 
pennenvrucht, ‘De Communicatieoorlog’ toeroept dat er rigoureus in 
het aantal ambtenaren gesneden kan en moet worden, dan heeft u 
het mis. Bloemendaal is namelijk een beetje verward geraakt door een 
incident waarbij zijn eigen werkgever betrokken was: de inbraak van 
medewerkers van Sociale Zaken in GPD-computers. “De overheid, dat is 
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Wie is er nu naïef? Bloemendaal, die denkt dat wij nog nooit van 
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Frits Bloemendaal - De communicatie oorlog
ISBN: 9789026321818

Adviesprijs: € 16,95
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Geestverruimende 
Middelen

Een nieuwe traditie wordt deze DEMO 
voortgezet. Waar we met They’raadsleden 
inmiddels aan de derde in een serie zijn 
begonnen verschijnt Geestverruimende 
Middelen ditmaal voor de tweede keer. 
Utrechts Filosofiestudente Inge de Graaf 
bespreekt Het Heilig Vuur, het laatste boek 
van de uitgesproken filosoof Peter Sloterdijk 
en redacteur Rob Goossens laat deelt zijn 
gedachten over de Communicatieoorlog 
van Frits Bloemendaal met ons. 
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Minister-president in het Catshuis vergadert 
over de aanpak van de financiële crisis. En van 
de zes mensen aan zijn onderhandelingstafel 
bedrijven er vier de politiek vanuit een christelijke 
invalshoek. Nu wil ik het gereformeerde publiek 
in Hardenberg niet over één kam scheren met 
politici van het CDA en de ChristenUnie, maar 
toch. 

Bij de vorming van Paars I waren we trots 
op het feit dat we de confessionelen buiten 
de regering wisten te houden. Diezelfde 
confessionelen zijn echter allang weer een 
factor van belang. Het is lastig om met hen in 
debat te gaan, omdat zij zich vaak beroepen op 
het alwetende woord, amper openstaande voor 
rationele argumentatie. Voor ons liberalen zit er 
misschien niet veel anders op dan accepteren 
dat er individuen zijn die op basis van hun 
geloof handelen, maar dat betekent niet dat 
we moeten zwijgen wanneer de pastoor of 
dominee predikt in het Huis van de Democratie. 
Er is namelijk één fout die de confessionelen 
telkens weer maken. De aanname dat zij ook 
voor anderen kunnen denken en beslissen.

Een pastoor in het 
Huis van de Democratie

Voorzittershamer

Door Rob JettenDoor Bart Woord

Maar het zijn zeker niet alleen de 
Armenen. Als recent woonachtige 
van Bakoe – zo zwart als vers 
opgepompte olie, zoals ze dat hier 

noemen - word ik voortdurend gewaarschuwd 
om toch vooral niet te veel in zee te gaan met 
de ene oppositiegroep, dan wel de andere. De 
ene liberale club vermoedt dat de ander een 
heel regiment aan informanten huist, terwijl 
deze tweede ervan is overtuigd dat de leider van 
de eerste wel degelijk direct samenwerkt met de 
overheid en daardoor niet te vertrouwen is. Het 
is de aloude en zeer kostenefficiënte methode 
voor overheden om onrust te zaaien onder hun 
politieke tegenstanders.

Je wordt er al makkelijk wanhopig van. Door het 
gebrek aan een pluriforme, onafhankelijke media 
en een evenzeer ontbrekende geloofwaardige 
oppositie moet je immers voortdurend op 
je hoede te zijn. In Rusland is onlangs een 
uitgebreid netwerk van jonge informanten 
ontmanteld die zich hadden genesteld in 
partijen en jongerenorganisaties die geloven 
dat Rusland beter af is als democratie dan als 
autocratie. Continue wantrouwen onder de 
oppositie staat samenwerking in de weg en 
houdt de status quo in stand.

Dat is nu juist niet wat Azerbeidzjan nodig heeft. 
Over enkele weken vindt hier een referendum 

plaats over het schrappen van de grondwettelijke 
dubbele termijn van het presidentschap. 
Het referendum is net voor het nieuwe jaar 
aangekondigd en publieke discussie is vrijwel 
volledig afwezig. De huidige machthebber, 
Ilham Aliev, is de zoon van de alom aanwezige 
en inmiddels overleden Heydar Aliev, die het 
land na de onafhankelijkheid tot aan 2003 heeft 
geleid. Waar vaders nog als een competent 
staatsman de geschiedenisboeken in zal gaan, 
is zoonlief er voornamelijk in geïnteresseerd om 
zolang mogelijk op z’n plekje te blijven zitten en 
de familieschatkist op te vullen met oliegelden. 
Een lokale jongerenorganisatie gaf tegen deze 
achtergrond recentelijk een feest met de titel 
´Leve de Republiek´, daarmee agerend tegen 
het steeds meer naar een monarchie afglijdend 
systeem.

Het referendum is dan ook een goed staaltje 
electorale autocratie: het ophouden van een 
democratische façade door het regulier houden 
van verkiezingen, maar er als regime voor zorgen 
dat de uitkomst altijd al vaststaat. Gezien het 
vertrouwen in het laatste is het ook niet vreemd 
dat er voortdurend verkiezingen gehouden 
worden. De overgebleven oppositieleden 
hebben dan weer iets om zich in vast te bijten 
en onderwijl kan de regerende kliek zich op zijn 
gemak blijven verrijken.
In feite is het niet eens zo moeilijk om een 

succesvolle uitkomst van het referendum 
te garanderen. Vrijwel net als tijdens de 
presidentiële ‘verkiezingen’ in oktober vorig jaar, 
is ook ditmaal een maand voor het referendum 
de meest populaire online nieuwssite van het 
web gehaald. Het stemformulier is zo opgesteld 
dat het schrappen van de presidentiële termijn 
tussen andere, meer onschuldige, wijzigingen is 
verstopt en zo in feite onzichtbaar is gemaakt. 
Demonstraties door de oppositie worden door 
lokale overheden verboden om zogenaamd 
publieke onrust te voorkomen. Niettemin blijven 
de mensen op de alom aanwezige posters de 
voorbijganger vriendelijk manen om toch vooral 
te komen stemmen.

Hetzelfde stukje theater wordt tevens opgevoerd 
in Wit-Rusland, Centraal-Azië en grote delen van 
het Midden-Oosten. Het is dan ook een publiek 
geheim dat op hoog niveau ervaringen worden 
uitgewisseld tussen electorale autocratieën en zij 
daarmee steeds beter worden in het consolideren 
van hun machtspositie. De spetterende derde 
democratiseringsgolf van Huntington uit de 
jaren ‘90 is nu toch echt voorbij en een dikke, 
levenloze oliedrek drijft ervoor in de plaats.

Verkiezingen winnen 
is kinderspel

Ik probeer altijd wat afstand te houden van paranoïde mensen. Paranoïde mensen 
denken altijd dat jij iets niet weet wat zij wel weten, maar datgeen mogen ze 
eigenlijk niet weten en ze zijn in feite ook niet helemaal zeker of jij dit echt niet 
weet. Azerbeidzjan zit vol met paranoïde mensen en dat is nogal vermoeiend. Het zijn 
uiteraard voornamelijk de Armenen die ervoor zorgen dat er problemen ontstaan, of 
het nu om een moordaanslag gaat, een gecorrumpeerde overheidsfunctionaris of het 
feit dat de laatste regels van mijn vorige column ineens ontbraken.

In het Overijsselse Hardenberg vonden 
onlangs de Landelijke Familiedagen 
plaats. Een gigantische beurs, waar 
honderden – voornamelijk gereformeerde 

– gezinnen hun hart ophaalden bij de nieuwste 
snufjes, Bijbels en zelfs orgels. Ook de 
Staatkundig Gereformeerde Partij was met een 
stand aanwezig. Lidmaatschapkaarten werden 
met busladingen tegelijk ingevuld. Ikzelf was 
op uitnodiging van de SGPJ in Hardenberg. 
Geboren en getogen in het katholieke Brabant 
was de beurs voor mij een ware eyeopener. 
Natuurlijk, de term ‘Bible-belt’ was ook mij 
niet onbekend, maar nog nooit had ik met 
mijn eigen ogen de dagelijkse realiteit van dat 
deel van de Nederlandse samenleving mogen 
aanschouwen.

Op de donderdagavond van de Landelijke 
Familiedagen stond een debat met verschillende 
PJO’s op de agenda. Ik had de eer om – ten 
overstaan van een kleine honderd aanwezigen – 
in debat te gaan met IJmert Muilwijk (voorzitter 
PerspectieF), Jan Kloosterman (voorzitter SGPJ) 
en Joep Langeveld (DWARS). Thema’s die door 
de zaal als ‘zwaar’ werden bestempeld werden 
tijdens het debat niet geschuwd. Mijn collega 
van DWARS en ik waren bij deze onderwerpen 
echter roepende in een woestijn. Participerende 
vrouwen op de arbeidsmarkt? Nee, mijn vrouw 
werkt thuis aan de opvoeding van mijn zonen. 

Abortus? Dat noemen wij moord. En het 
homohuwelijk? Dat schaffen we liever vandaag 
dan morgen af. 

Het zijn stellingnamen die je vanuit zo’n zaal 
kan verwachten. En hoewel ik de reacties van 
het publiek regelmatig met verbazing en soms 
met een lichte afschuw aanhoorde, vraag ik me 
af in hoeverre ik die reacties als liberaal ook mag 
veroordelen. De gereformeerde Nederlander 
heeft toch net zo goed als ik het recht om te 
zeggen wat hij denkt? 

Het meest interessante deel van de avond 
ging dan ook over de stelling: ‘Religieuze 
argumentatie kan je niet serieus nemen in 
het debat’. Een moeilijke discussie waar in dit 
gezelschap eigenlijk geen antwoord op te vinden 
was. Als vrijzinnige probeer je immers het debat 
te voeren op basis van rationele argumenten. 
Dat God ergens heeft laten optekenen dat het 
huwelijk alleen voor de man en de vrouw is valt 
daar in mijn ogen niet onder. Maar leg dat maar 
eens uit aan een politicus die slaapt, leeft, eet en 
drinkt met de Bijbel in zijn hand.

Waarom is het interessant om te weten hoe 
wij Jonge Democraten met zulke bevangen 
ideeën om moeten gaan? Dat is van belang, 
omdat op het moment dat ik dit schrijf, onze 

Religie en politiek. Het is een dunne scheidslijn. Wij Jonge Democraten beschouwen 
onszelf als vrijzinnig en liberaal. Wij vertrouwen op de kracht van het individu dat 
zonder hulp van bovenaf in staat is om zijn of haar eigen keuzes te maken. En hoewel die 
individualistische benadering de laatste decennia veel aan terrein gewonnen heeft, 
wordt de hedendaagse politiek nog veelal gedomineerd door politici en partijen 
met een confessionele invalshoek. Interessant is de vraag hoe wij ‘vrijzinnigen’ om 
moeten gaan met onze ‘bevangen’ concurrentie.
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In een tijd van de kredietcrisis, milieuproblematiek en 
brandstoftekorten is volgens Wim van de Camp, aanvoerder 
van het CDA-smaldeel in de EVP-fractie in het Europese 

Parlement, secularisatie de grootste vijand voor Europa. 

De zelfverrijking van een graaicultuur is volgens Van de 
Camp ontstaan doordat christelijke matigheid aan terrein 
verloren heeft, zo liet de christendemocraat weten in een 
lijsttrekkersdebat. Diezelfde matigheid is immers aangevreten 
door egocentrisch individualisme, dat als een ware heidebrand 
onder onze samenleving woekert. De moderne Europeaan 
wil steeds meer materie en schadelijk individualisme, maar 
vooral minder God en godsdienst.

Het op waarde schatten van risico’s blijkt ook maar een 
kwestie van prioriteiten. Door religie lijnrecht tegenover 
het individu te zetten, versterkt Van de Camp allereerst een 
tegenstelling die slechts schijn is. Zo claimt hij namelijk dat 
een individu altijd óf zijn eigen lusten vervuld, óf die van 
de gemeenschap. Daarbij gaat hij voorbij aan de middenweg, 
die toch het meest bereden wordt; want hoe vaak zijn de 
wensen van het individu en de wensen van de gemeenschap 
nu daadwerkelijk in conflict? In tegendeel; de gemeenschap 
omvat de wensen van haar gemeenschapsleden, en is bij 
haar voorbestaan en ontwikkeling juist gebaat bij het 
individuele streven van iedereen die daaronder valt.

Daarnaast is individualisme juist essentieel voor religie in 
welke zin dan ook; de vrijheid om God lief te hebben 
veronderstelt immers een persoonlijke, vrije identiteit. Zeker 
in de protestantse geloofsleer die het merendeel van Nederland 
kent, wordt expliciet aanspraak gemaakt op de individuele 
geloofsbelijdenis. En zo lijkt Van de Camp, op zijn beurt, 
ironisch genoeg weer lijnrecht tegenover een andere 
prominente CDA’er te staan, die sinds korte tijd bij iedere 
gelegenheid claimt dat Nederlanders calvinisten zijn.

Je zou je tenslotte af kunnen vragen in hoeverre Van de 
Camp een verloren strijd probeert te winnen. Meer dan een 
wens is secularisatie een gegeven, waar we zo goed en zo 
kwaad als we willen weinig aan kunnen doen, stel dat we 
het al zouden willen. Rebellie – en daarmee komen we bij 
het thema – is effectiever als het vooruitzicht op revolutie 
er nog is.

De actualiteit leert echter dat 
rebellen zoals Van de Camp niet 
overal even goed gedijen. Een 
eindredacteur van de ‘Driemaster’ 
(het blad van de JOVD) die er 
conservatieve denkbeelden op 
nahield, pakte onlangs zijn biezen 
toen hij door de hoofdredacteur van 
het blad in kwestie gewezen werd 
op het standpuntsverschil tussen de 
JOVD en de conservatief wat betreft 

het homohuwelijk. Tegelijkertijd probeert de ChristenUnie 
satanistische rebellie het zwijgen op te leggen door een 
geluidsnorm voor discotheken te bepleiten. Een goed moment 
om toch maar eens te kijken naar de Hinderwetontheffingen 
die kerken doorgaans aanvragen bij gemeenten omdat hun 
kerkklokken de geldende geluidsnormen overschrijden.

Opmerkelijker was misschien nog wel de vete tussen de 
Evangelische Omroep en Arie Boomsma, presentator van 
de EO. De dissidente presentator werd door zijn werkgever 
een schorsing van drie maanden opgelegd, omdat deze 
op uitdagende wijze op de cover van een magazine stond. 
“Het past niet bij de EO dat onze medewerkers schaars 
gekleed in welk blad dan ook poseren”, aldus een woordvoerder 
van de omroep met orthodox-christelijk signatuur. Bronnen 
binnen de omroep laten weten dat Boosma inmiddels druk 
bezig is alle afbeeldingen van Adam en Eva in geïllustreerde 
bijbeluitgaven te censureren, samen met Andries Knevel, 
een presentator van dezelfde omroep die enige tijd geleden 
berispt werd omdat hij het scheppingsverhaal ontkende.

Een vreedzame maatschappij kan niet zonder rebellie. 
Samenlevingen veranderen zelf immers ook, en voor een 
gezonde gemeenschap is een revolutie op zijn tijd alleen 
maar gezond. Repressie van rebellie heeft vaak weinig zin, 
en werkt soms zelfs averechts – de consternatie rond Boomsma 
heeft het vooroordeel over preutsheid en oubolligheid van 
evangelisten bijvoorbeeld alleen maar aangewakkerd. De 
pluriforme samenleving waarin we in Nederland, en zeker 
in Europa, leven, vraagt van ons dat we de conservatieve 
eindredacteur die tegen het homohuwelijk is begrijpen, 
dat we de enigszins uitdagende poses van Gods kinderen 
leren aanvaarden, en dat we de rare uitspraken van enge 
mannen die vinden dat secularisatie griezelig is met een 
korreltje zout nemen. 

Rebellie is het testosteron achter het lichaam van onze 
samenleving, dat beetje vindingrijkheid dat ons red als we 
voor een uitdaging staan. Als het kiezen is tussen dat en 
christelijke matigheid – dan heeft uw hoofdredactie haar 
keuze snel gemaakt.

In de voorgaande Demo is in het artikel van Jolien 
van Hooff en Gijsbert Werner de volgende zin niet 
goed afgedrukt: “Hierbij wordt ook direct duidelijk 
dat er wel degelijk een grens is, en waar deze ligt. 
Een genetische aanpassing die het welzijn of de 
vrijheid van de volgende generatie aantast is niet te 
rechtvaardigen, en zou niet geoorloofd moeten zijn. 
Immers, in dat geval tast men doelbewust de vrijheid 
van een toekomstige burger aan om zich optimaal te 
ontplooien.” 

Rebellie of Christelijke zeden?
Hoofdredactioneel commentaar door Coen Brummer en Manuel Buitenhuis Inhouds opgave

Geen revolutie, maar evolutie. 
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Laat politiek rechts niet het monopolie krijgen  
op de groot Nederlandse gedachte 
Heeft D66 die kroonjuwelen nog ergens liggen? 
Rebellie als langzame revolutie. 
Politieke Poëzie 
Samen strijden voor meer Europa 
Gast columnist: Maarten van Rossum.  
Emigratie vanwege Wilders 
Is vrijheid van ons eigen dogma? 
Tweede Kamer heeft het niveau van een internet forum. 
De Paarse Krokodil 
Geestverruimende Middelen 
Het recht op afvalligheid?  
Laten we beginnen met het recht op zelfbeschikking.
De charme van democratie 
De Guillotine 
Democrat Abroad 
Voorzittershamer

4-6 
7 
8-9 
 
10-11
12-13 
14-15
16-17
18 
 
19
20
21-22
23
24-25 
 
26-27
28 
29
30
31

Colofon: 
25e jaargang - nummer 2 Zomer 
2009 
Demo is uitgave van de Jonge 
Democraten, onafhankelijke 
politieke jongerenorganisatie 
sinds 1984.  
Oplage 3000 stuks 
 
Kopij 
demo@jongedemocraten.nl  
Deadline Demo 3 
1 september 2009 
Thema Demo 3: Vrijheid 

Hoofdredacteur:  
Coen Brummer 
Adjunct-hoofdredacteur:  
Manuel Buitenhuis 
Vormgeving: Remco Hekker

Landelijk Bestuur JD  
Postbus 660,  
2501 CR Den Haag  
fax: 070 – 364 19 17  
info@jongedemocraten.nl  
www.jongedemocraten.nl  

 
Drukker: 
Veldhuis Media BV 
Kanaaldijk OZ 3 
8102 HL  Raalte 
Postbus 2 
8100 AA  Raalte 
T. 0572 - 34 97 00 
F. 0572 - 34 97 99 
info@veldhuis.nl  
www.veldhuis.nl 
 
 
 

Aan deze Demo werkten mee: 
Thierry Aartsen, Daniel Aukes, 
Coen Brummer, Manuel 
Buitenhuis, Joris Engbers, Sabrina 
van Eys, Djurre Fijen, Hugo van 
Haastert, Remco Hekker, Willem-
Jan Hilderink, Wilma van Hunnik, 
Rob Jetten, Thijs Kleinpaste, 
Leonie Kuhlman, Chris Lenting, 
Maximilien, Jeroen Mimpen, Ferry 
Nagel, Alexis de Roode, Philip de 
Roos, Maarten van Rossem, Sven 
Stevenson, Lisalotte van de Tas, 
Jorg van Velzen, Bart Woord.



2 DEMO Nummer 2, Zomer 2009 3

In een tijd van de kredietcrisis, milieuproblematiek en 
brandstoftekorten is volgens Wim van de Camp, aanvoerder 
van het CDA-smaldeel in de EVP-fractie in het Europese 

Parlement, secularisatie de grootste vijand voor Europa. 

De zelfverrijking van een graaicultuur is volgens Van de 
Camp ontstaan doordat christelijke matigheid aan terrein 
verloren heeft, zo liet de christendemocraat weten in een 
lijsttrekkersdebat. Diezelfde matigheid is immers aangevreten 
door egocentrisch individualisme, dat als een ware heidebrand 
onder onze samenleving woekert. De moderne Europeaan 
wil steeds meer materie en schadelijk individualisme, maar 
vooral minder God en godsdienst.

Het op waarde schatten van risico’s blijkt ook maar een 
kwestie van prioriteiten. Door religie lijnrecht tegenover 
het individu te zetten, versterkt Van de Camp allereerst een 
tegenstelling die slechts schijn is. Zo claimt hij namelijk dat 
een individu altijd óf zijn eigen lusten vervuld, óf die van 
de gemeenschap. Daarbij gaat hij voorbij aan de middenweg, 
die toch het meest bereden wordt; want hoe vaak zijn de 
wensen van het individu en de wensen van de gemeenschap 
nu daadwerkelijk in conflict? In tegendeel; de gemeenschap 
omvat de wensen van haar gemeenschapsleden, en is bij 
haar voorbestaan en ontwikkeling juist gebaat bij het 
individuele streven van iedereen die daaronder valt.

Daarnaast is individualisme juist essentieel voor religie in 
welke zin dan ook; de vrijheid om God lief te hebben 
veronderstelt immers een persoonlijke, vrije identiteit. Zeker 
in de protestantse geloofsleer die het merendeel van Nederland 
kent, wordt expliciet aanspraak gemaakt op de individuele 
geloofsbelijdenis. En zo lijkt Van de Camp, op zijn beurt, 
ironisch genoeg weer lijnrecht tegenover een andere 
prominente CDA’er te staan, die sinds korte tijd bij iedere 
gelegenheid claimt dat Nederlanders calvinisten zijn.

Je zou je tenslotte af kunnen vragen in hoeverre Van de 
Camp een verloren strijd probeert te winnen. Meer dan een 
wens is secularisatie een gegeven, waar we zo goed en zo 
kwaad als we willen weinig aan kunnen doen, stel dat we 
het al zouden willen. Rebellie – en daarmee komen we bij 
het thema – is effectiever als het vooruitzicht op revolutie 
er nog is.

De actualiteit leert echter dat 
rebellen zoals Van de Camp niet 
overal even goed gedijen. Een 
eindredacteur van de ‘Driemaster’ 
(het blad van de JOVD) die er 
conservatieve denkbeelden op 
nahield, pakte onlangs zijn biezen 
toen hij door de hoofdredacteur van 
het blad in kwestie gewezen werd 
op het standpuntsverschil tussen de 
JOVD en de conservatief wat betreft 

het homohuwelijk. Tegelijkertijd probeert de ChristenUnie 
satanistische rebellie het zwijgen op te leggen door een 
geluidsnorm voor discotheken te bepleiten. Een goed moment 
om toch maar eens te kijken naar de Hinderwetontheffingen 
die kerken doorgaans aanvragen bij gemeenten omdat hun 
kerkklokken de geldende geluidsnormen overschrijden.

Opmerkelijker was misschien nog wel de vete tussen de 
Evangelische Omroep en Arie Boomsma, presentator van 
de EO. De dissidente presentator werd door zijn werkgever 
een schorsing van drie maanden opgelegd, omdat deze 
op uitdagende wijze op de cover van een magazine stond. 
“Het past niet bij de EO dat onze medewerkers schaars 
gekleed in welk blad dan ook poseren”, aldus een woordvoerder 
van de omroep met orthodox-christelijk signatuur. Bronnen 
binnen de omroep laten weten dat Boosma inmiddels druk 
bezig is alle afbeeldingen van Adam en Eva in geïllustreerde 
bijbeluitgaven te censureren, samen met Andries Knevel, 
een presentator van dezelfde omroep die enige tijd geleden 
berispt werd omdat hij het scheppingsverhaal ontkende.

Een vreedzame maatschappij kan niet zonder rebellie. 
Samenlevingen veranderen zelf immers ook, en voor een 
gezonde gemeenschap is een revolutie op zijn tijd alleen 
maar gezond. Repressie van rebellie heeft vaak weinig zin, 
en werkt soms zelfs averechts – de consternatie rond Boomsma 
heeft het vooroordeel over preutsheid en oubolligheid van 
evangelisten bijvoorbeeld alleen maar aangewakkerd. De 
pluriforme samenleving waarin we in Nederland, en zeker 
in Europa, leven, vraagt van ons dat we de conservatieve 
eindredacteur die tegen het homohuwelijk is begrijpen, 
dat we de enigszins uitdagende poses van Gods kinderen 
leren aanvaarden, en dat we de rare uitspraken van enge 
mannen die vinden dat secularisatie griezelig is met een 
korreltje zout nemen. 

Rebellie is het testosteron achter het lichaam van onze 
samenleving, dat beetje vindingrijkheid dat ons red als we 
voor een uitdaging staan. Als het kiezen is tussen dat en 
christelijke matigheid – dan heeft uw hoofdredactie haar 
keuze snel gemaakt.

In de voorgaande Demo is in het artikel van Jolien 
van Hooff en Gijsbert Werner de volgende zin niet 
goed afgedrukt: “Hierbij wordt ook direct duidelijk 
dat er wel degelijk een grens is, en waar deze ligt. 
Een genetische aanpassing die het welzijn of de 
vrijheid van de volgende generatie aantast is niet te 
rechtvaardigen, en zou niet geoorloofd moeten zijn. 
Immers, in dat geval tast men doelbewust de vrijheid 
van een toekomstige burger aan om zich optimaal te 
ontplooien.” 

Rebellie of Christelijke zeden?
Hoofdredactioneel commentaar door Coen Brummer en Manuel Buitenhuis Inhouds opgave

Geen revolutie, maar evolutie. 
Zeg Jonge Democraten, sta eens open voor dat geloof.
De wereld is veranderd, nu de Verenigde Naties nog.
Laat politiek rechts niet het monopolie krijgen  
op de groot Nederlandse gedachte 
Heeft D66 die kroonjuwelen nog ergens liggen? 
Rebellie als langzame revolutie. 
Politieke Poëzie 
Samen strijden voor meer Europa 
Gast columnist: Maarten van Rossum.  
Emigratie vanwege Wilders 
Is vrijheid van ons eigen dogma? 
Tweede Kamer heeft het niveau van een internet forum. 
De Paarse Krokodil 
Geestverruimende Middelen 
Het recht op afvalligheid?  
Laten we beginnen met het recht op zelfbeschikking.
De charme van democratie 
De Guillotine 
Democrat Abroad 
Voorzittershamer

4-6 
7 
8-9 
 
10-11
12-13 
14-15
16-17
18 
 
19
20
21-22
23
24-25 
 
26-27
28 
29
30
31

Colofon: 
25e jaargang - nummer 2 Zomer 
2009 
Demo is uitgave van de Jonge 
Democraten, onafhankelijke 
politieke jongerenorganisatie 
sinds 1984.  
Oplage 3000 stuks 
 
Kopij 
demo@jongedemocraten.nl  
Deadline Demo 3 
1 september 2009 
Thema Demo 3: Vrijheid 

Hoofdredacteur:  
Coen Brummer 
Adjunct-hoofdredacteur:  
Manuel Buitenhuis 
Vormgeving: Remco Hekker

Landelijk Bestuur JD  
Postbus 660,  
2501 CR Den Haag  
fax: 070 – 364 19 17  
info@jongedemocraten.nl  
www.jongedemocraten.nl  

 
Drukker: 
Veldhuis Media BV 
Kanaaldijk OZ 3 
8102 HL  Raalte 
Postbus 2 
8100 AA  Raalte 
T. 0572 - 34 97 00 
F. 0572 - 34 97 99 
info@veldhuis.nl  
www.veldhuis.nl 
 
 
 

Aan deze Demo werkten mee: 
Thierry Aartsen, Daniel Aukes, 
Coen Brummer, Manuel 
Buitenhuis, Joris Engbers, Sabrina 
van Eys, Djurre Fijen, Hugo van 
Haastert, Remco Hekker, Willem-
Jan Hilderink, Wilma van Hunnik, 
Rob Jetten, Thijs Kleinpaste, 
Leonie Kuhlman, Chris Lenting, 
Maximilien, Jeroen Mimpen, Ferry 
Nagel, Alexis de Roode, Philip de 
Roos, Maarten van Rossem, Sven 
Stevenson, Lisalotte van de Tas, 
Jorg van Velzen, Bart Woord.



DEMO Nummer 2, Zomer 20094 DEMO Nummer 2, Zomer 2009 5

In een land waar alles mag en moet 
kunnen, waar de fundering onder vele 
heilige huisjes is weggeslagen en waar 
men denkt dat taboe een gerecht is 
van de afhaalchinees, hebben we feitelijk 
nog slechts één controversieel thema: 
Pedofilie.  

De PNVD, in de volksmond ook bekend 
als de ‘pedopartij’, kwam de laatste 
jaren veelvuldig in het nieuws. Politici 
in binnen- en buitenland bepleitten een 
verbod op deze partij, GeenStijl was 
hofleverancier van een flinke dosis kritiek 
en een motorclub en rechts-radicale 
actiegroepen vereerden het partijkantoor 
regelmatig met een intimiderend bezoek. 
Maar wat kunnen we werkelijk verwachten 
van deze partij?

U krijgt drie zinnen om het beleid 
van de PNVD toe te lichten dat 
gevoerd gaat worden na uw 
klinkende verkiezingsoverwinning. 
76 zetels, wie had dat gedacht?
76 zetels willen we absoluut niet halen. 
Wat onze standpunten betreft zal ik 
proberen kort te zijn. De PNVD is een 
humaan-liberale partij die wil dat de 
overheid basisvoorzieningen regelt, en 
dat de overheid zich verder nergens 
mee bemoeit. Wij willen burgers leren 
kritisch te zijn, en taboes en dogma’s 
te doorbreken. Dit gaat angst en 
intolerantie tegen. Met kritisch bedoelen 
we niet dat mensen meer kritiek moeten 
leveren, het gaat erom dat ze leren om 
kritisch te oordelen. Mensen leren dat 
pas goed als ze meer vrijheden krijgen. 
Op dit moment is de overheid te belerend 
en paternalistisch. 

En in het huidige politieke bestel 

wordt deze opvatting nog niet 
voldoende vertegenwoordigd.
Inderdaad. Er zijn partijen die zich liberaal 
noemen, zoals D66 en de VVD. Daar 
waar wij willen dat we de mensen zoveel 
mogelijk vrij laten, bouwen deze 
zogenaamd liberale partijen door aan 
een samenleving vol regels. Zouden 
deze partijen zich aan hun beginselen 
houden, dan zou ik welwillender 
tegenover deze bewegingen staan. 
Helaas is dit niet het geval. De VVD kan 
ik niet zien als een liberale partij.

  
Als ik zou moeten stemmen zou ik D66 
stemmen. Ik krijg echter de indruk dat 
ze met alle winden meewaaien. Ze zijn 
me ook te pro-Europees. Ik vind Europese 
samenwerking belangrijk, maar de 
Europese Unie is een groot gevaar voor 
Nederland. Nederland houdt langzaam 
op te bestaan, en bijna niemand heeft 
dat door. Dat vind ik een erg groot 
probleem.

Nederland houdt langzaam op te 
bestaan. Dat is een ferme uitspraak. 
Op Europees niveau worden de grote 
lijnen van het beleid bepaald, en de 
lidstaten krijgen marges aangereikt 
waarbinnen de Europese doelstellingen 
verwezenlijkt moeten worden. Europees 
recht heeft voorrang op het Nederlandse 
recht. Dit kan ik onderbouwen met een 
concreet voorbeeld. Ik procedeer al drie 
jaar tegen diverse universiteiten omdat 
die mij weigeren vanwege mijn seksuele 
voorkeur en werk voor de PNVD. 
Uiteindelijk kan het zo zijn dat ik bij 
het Europees Hof mijn gelijk haal. Zij 
kunnen dan Nederland terugfluiten. 
Dat is dan wel in mijn voordeel, maar 

dat een hoger Hof over Nederland beslist 
vind ik niet juist. De PNVD is een partij 
die diversiteit erg belangrijk vindt, die 
zaken liever regionaal dan nationaal of 
Europees regelt. 

Dit klinkt als een afbreuk van 
bestuurslagen. Past het stempel 
libertair u niet beter? 
In het verleden hebben we gezegd te 
neigen naar een libertaire overtuiging. 
Toch zijn we niet zo libertair als de 
Libertarische Partij hier in Nederland. 
Zij gaan duidelijk verder in bepaalde 
zaken. Waar wij pleiten voor 
basisvoorzieningen, zoals gratis openbaar 
vervoer en zorg, willen zij totaal geen 
overheid. 

Uw partij is niet bekend vanwege 
haar pleidooi voor gratis openbaar 
vervoer.  
Dat klopt. We bepleiten een vrijere 
seksuele omgang tussen volwassenen 
en minderjarigen. We willen de 
ondergrens voor seksuele contacten 
bijstellen naar twaalf jaar en op termijn 
willen we dat een dergelijke ondergrens 
uit de wet verdwijnt. Als partij accepteren 
we dat pedofilie voorkomt. 
Pedoseksualiteit, het daadwerkelijke 
seksuele contact met kinderen, is onder 
voorwaarden ook acceptabel voor ons. 
Ik heb zelf mijn gevoelens jarenlang 
onderdrukt, van mijn twaalfde tot mijn 
twintigste, maar toen werd ik verliefd 
op een meisje van tien. Je kan proberen 
het weg te drukken, maar dat tegengaan 
werkt niet. Je moet dan haast haat gaan 
kweken richting een persoon om die 
gevoelens te kunnen compenseren. In 
plaats van het weg te drukken, is het 
belangrijk om dergelijke gevoelens in 
goede banen te leiden. Als partij willen 
we dat ook; met het onderdrukken van 
gevoelens bereik je nooit het gewenste 
doel. Het lijkt misschien alsof we dingen 
willen forceren. Alsof we voor een 
revolutie zijn. We willen juist evolutie. 
In eerste instantie bepleiten wij dan ook 
een 12-jaargrens voor seksuele contacten. 
Er zijn veel organisaties en instituten 
die het met ons eens zijn dat twaalf 
jaar een prima grens is.

 
Er is een ontwikkeling gaande. De politiek 
roept steeds om hardere straffen, terwijl 
er in de rechtspraak een neiging is om 

“Geen revolutie, maar 
evolutie”

Pedofilie als laatste taboe in een land waar alles mag. Een 
interview met Norbert de Jonge, secretaris van de Partij 
voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit.

Door Coen Brummer  en Manuel Buitenhuis.

minder hard te straffen. Onlangs werd 
een 26-jarige man vrijgesproken die een 
relatie had met een meisje van 14. De 
politiek reageert dan geschokt, terwijl 
het een duidelijk signaal is van een 
rechter die de wet interpreteert zoals 
hij denkt dat het rechtvaardig is.

U bent 31. Stel, u wilt iets van een 
meisje van 11. Denkt u dat een kind 
daadwerkelijk in staat is om de 
balans op te maken of zij ook 
seksueel contact wil op dat moment 
in haar leven? 
Seksueel contact kan worden gezien 
als een verzameling handelingen die 
plaatsvinden, die wel of niet prettig zijn. 
In plaats van ervan uit te gaan dat een 
kind eenmalig toestemming zou moeten 
geven voor seksueel contact, is het beter 
om je af te vragen of een kind kan zeggen 
of het bepaalde handelingen wel of 
niet prettig vindt. Ik denk dat zoiets 
geen probleem hoeft te zijn. Seksualiteit 
draait om gevoelens. Zelfs baby’s kunnen 
aangeven wat ze wel of niet fijn vinden.

Voor de duidelijkheid: dat van 
die baby’s is geen voorstel van 
uw partij? 
Maak je geen zorgen.

U zegt dat kinderen kunnen aangeven 
of ze bepaalde handelingen als 
prettig ervaren. Dat klinkt 
aannemelijk, maar in welke mate 
denkt u dat kinderen kunnen 

overzien of ze er niet op latere 
leeftijd last van gaan ondervinden? 
Er zijn twee voorname factoren die 
ervoor zorgen dat seksueel contact als 
onprettig wordt ervaren: dwang en 
problematische gezinssituaties. De 
mensen die niet gedwongen worden 
tot seks, maar later toch problemen 
ondervinden met ervaringen uit het 
verleden, zijn vaak slachtoffer van de 
maatschappij. De maatschappij vindt 
het verkeerd en daarom plaatsen zij 
hun contacten in een andere context. 
Een negatieve context.

U zegt het zelf al. De maatschappij 
staat negatief ten opzichte van de 
doelstellingen van uw partij. 
Er zal een culturele omslag moeten 
komen. Ik ken meerdere mensen die 
pedofiel zijn, maar geen seksuele 
contacten aangaan met kinderen. Niet 
omdat zij mogelijk veroordeeld worden, 
maar door de cultuur die op dit moment 
heerst in Nederland. Als zij het doen 
en het zou het uitkomen, dan is de 
kans groot dat het kind er problemen 
van zou ondervinden. Die cultuur moet 
dus anders, wat ons betreft. Geen 
culturele revolutie, maar een culturele 
evolutie richting een vrijere samenleving.

U ziet uzelf als de aanjagers van 
het maatschappelijk debat. 
Wij hebben onderling gezegd dat over 
twintig jaar onze ideeën veel meer 
geaccepteerd zullen zijn. Er zal dan over 

ons gezegd worden dat ons gedachtegoed 
prima was. Op dit moment is het klimaat 
in Nederland er nog niet naar. Onze 
boodschap is moeilijk goed naar voren 
te brengen, omdat  we controversiële 
kwesties aansnijden. We zijn vrijwel 
nooit live in de media, en als we er met 
reportages in komen, dan wordt daar 
enorm in geknipt. We zijn eens in een 
uitzending van de EO gekomen, waarin 
vooral aandacht werd besteed aan de 
relatie van onze penningmeester van 
destijds 62 met een jongen van 13. 
Alles werd verdraaid. 

Snapt u dergelijke reacties? 
Ik begrijp veel van de reacties. Ik snap 
het, maar ben het er absoluut niet mee 
eens. De politiek en de media hangen 
erg samen. De media bedrijven politiek 
op het moment. Massamedia zijn op 
dit moment niet vrij. 

De voorzitter van uw partij zegt 
op uw website dat journalisten de 
nieuwe machthebbers zijn. 
Ja, dat is wat wij zien. Politieke partijen 
waaien op dit moment met alle winden 
mee en luisteren te veel naar het volk. 
De PNVD gaat niet mee in die trend. 
We weten namelijk allang wat mensen 
willen, dat hebben we al duizend keer 
gehoord. Ik stem nooit, omdat elke 
partij nagenoeg hetzelfde wil. Als partij 
moet je juist eigen beleid uitstippelen, 
en dan merk je wel wat hoeveel aanhang 

“De dreigementen 
zijn een hoge 
prijs, maar we 

hopen op 
acceptatie op de 

lange termijn.”

En D66 wel?

Elke grens is arbitrair. 
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In een land waar alles mag en moet 
kunnen, waar de fundering onder vele 
heilige huisjes is weggeslagen en waar 
men denkt dat taboe een gerecht is 
van de afhaalchinees, hebben we feitelijk 
nog slechts één controversieel thema: 
Pedofilie.  

De PNVD, in de volksmond ook bekend 
als de ‘pedopartij’, kwam de laatste 
jaren veelvuldig in het nieuws. Politici 
in binnen- en buitenland bepleitten een 
verbod op deze partij, GeenStijl was 
hofleverancier van een flinke dosis kritiek 
en een motorclub en rechts-radicale 
actiegroepen vereerden het partijkantoor 
regelmatig met een intimiderend bezoek. 
Maar wat kunnen we werkelijk verwachten 
van deze partij?

U krijgt drie zinnen om het beleid 
van de PNVD toe te lichten dat 
gevoerd gaat worden na uw 
klinkende verkiezingsoverwinning. 
76 zetels, wie had dat gedacht?
76 zetels willen we absoluut niet halen. 
Wat onze standpunten betreft zal ik 
proberen kort te zijn. De PNVD is een 
humaan-liberale partij die wil dat de 
overheid basisvoorzieningen regelt, en 
dat de overheid zich verder nergens 
mee bemoeit. Wij willen burgers leren 
kritisch te zijn, en taboes en dogma’s 
te doorbreken. Dit gaat angst en 
intolerantie tegen. Met kritisch bedoelen 
we niet dat mensen meer kritiek moeten 
leveren, het gaat erom dat ze leren om 
kritisch te oordelen. Mensen leren dat 
pas goed als ze meer vrijheden krijgen. 
Op dit moment is de overheid te belerend 
en paternalistisch. 

En in het huidige politieke bestel 

wordt deze opvatting nog niet 
voldoende vertegenwoordigd.
Inderdaad. Er zijn partijen die zich liberaal 
noemen, zoals D66 en de VVD. Daar 
waar wij willen dat we de mensen zoveel 
mogelijk vrij laten, bouwen deze 
zogenaamd liberale partijen door aan 
een samenleving vol regels. Zouden 
deze partijen zich aan hun beginselen 
houden, dan zou ik welwillender 
tegenover deze bewegingen staan. 
Helaas is dit niet het geval. De VVD kan 
ik niet zien als een liberale partij.

  
Als ik zou moeten stemmen zou ik D66 
stemmen. Ik krijg echter de indruk dat 
ze met alle winden meewaaien. Ze zijn 
me ook te pro-Europees. Ik vind Europese 
samenwerking belangrijk, maar de 
Europese Unie is een groot gevaar voor 
Nederland. Nederland houdt langzaam 
op te bestaan, en bijna niemand heeft 
dat door. Dat vind ik een erg groot 
probleem.

Nederland houdt langzaam op te 
bestaan. Dat is een ferme uitspraak. 
Op Europees niveau worden de grote 
lijnen van het beleid bepaald, en de 
lidstaten krijgen marges aangereikt 
waarbinnen de Europese doelstellingen 
verwezenlijkt moeten worden. Europees 
recht heeft voorrang op het Nederlandse 
recht. Dit kan ik onderbouwen met een 
concreet voorbeeld. Ik procedeer al drie 
jaar tegen diverse universiteiten omdat 
die mij weigeren vanwege mijn seksuele 
voorkeur en werk voor de PNVD. 
Uiteindelijk kan het zo zijn dat ik bij 
het Europees Hof mijn gelijk haal. Zij 
kunnen dan Nederland terugfluiten. 
Dat is dan wel in mijn voordeel, maar 

dat een hoger Hof over Nederland beslist 
vind ik niet juist. De PNVD is een partij 
die diversiteit erg belangrijk vindt, die 
zaken liever regionaal dan nationaal of 
Europees regelt. 

Dit klinkt als een afbreuk van 
bestuurslagen. Past het stempel 
libertair u niet beter? 
In het verleden hebben we gezegd te 
neigen naar een libertaire overtuiging. 
Toch zijn we niet zo libertair als de 
Libertarische Partij hier in Nederland. 
Zij gaan duidelijk verder in bepaalde 
zaken. Waar wij pleiten voor 
basisvoorzieningen, zoals gratis openbaar 
vervoer en zorg, willen zij totaal geen 
overheid. 

Uw partij is niet bekend vanwege 
haar pleidooi voor gratis openbaar 
vervoer.  
Dat klopt. We bepleiten een vrijere 
seksuele omgang tussen volwassenen 
en minderjarigen. We willen de 
ondergrens voor seksuele contacten 
bijstellen naar twaalf jaar en op termijn 
willen we dat een dergelijke ondergrens 
uit de wet verdwijnt. Als partij accepteren 
we dat pedofilie voorkomt. 
Pedoseksualiteit, het daadwerkelijke 
seksuele contact met kinderen, is onder 
voorwaarden ook acceptabel voor ons. 
Ik heb zelf mijn gevoelens jarenlang 
onderdrukt, van mijn twaalfde tot mijn 
twintigste, maar toen werd ik verliefd 
op een meisje van tien. Je kan proberen 
het weg te drukken, maar dat tegengaan 
werkt niet. Je moet dan haast haat gaan 
kweken richting een persoon om die 
gevoelens te kunnen compenseren. In 
plaats van het weg te drukken, is het 
belangrijk om dergelijke gevoelens in 
goede banen te leiden. Als partij willen 
we dat ook; met het onderdrukken van 
gevoelens bereik je nooit het gewenste 
doel. Het lijkt misschien alsof we dingen 
willen forceren. Alsof we voor een 
revolutie zijn. We willen juist evolutie. 
In eerste instantie bepleiten wij dan ook 
een 12-jaargrens voor seksuele contacten. 
Er zijn veel organisaties en instituten 
die het met ons eens zijn dat twaalf 
jaar een prima grens is.

 
Er is een ontwikkeling gaande. De politiek 
roept steeds om hardere straffen, terwijl 
er in de rechtspraak een neiging is om 

“Geen revolutie, maar 
evolutie”

Pedofilie als laatste taboe in een land waar alles mag. Een 
interview met Norbert de Jonge, secretaris van de Partij 
voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit.

Door Coen Brummer  en Manuel Buitenhuis.

minder hard te straffen. Onlangs werd 
een 26-jarige man vrijgesproken die een 
relatie had met een meisje van 14. De 
politiek reageert dan geschokt, terwijl 
het een duidelijk signaal is van een 
rechter die de wet interpreteert zoals 
hij denkt dat het rechtvaardig is.

U bent 31. Stel, u wilt iets van een 
meisje van 11. Denkt u dat een kind 
daadwerkelijk in staat is om de 
balans op te maken of zij ook 
seksueel contact wil op dat moment 
in haar leven? 
Seksueel contact kan worden gezien 
als een verzameling handelingen die 
plaatsvinden, die wel of niet prettig zijn. 
In plaats van ervan uit te gaan dat een 
kind eenmalig toestemming zou moeten 
geven voor seksueel contact, is het beter 
om je af te vragen of een kind kan zeggen 
of het bepaalde handelingen wel of 
niet prettig vindt. Ik denk dat zoiets 
geen probleem hoeft te zijn. Seksualiteit 
draait om gevoelens. Zelfs baby’s kunnen 
aangeven wat ze wel of niet fijn vinden.

Voor de duidelijkheid: dat van 
die baby’s is geen voorstel van 
uw partij? 
Maak je geen zorgen.

U zegt dat kinderen kunnen aangeven 
of ze bepaalde handelingen als 
prettig ervaren. Dat klinkt 
aannemelijk, maar in welke mate 
denkt u dat kinderen kunnen 

overzien of ze er niet op latere 
leeftijd last van gaan ondervinden? 
Er zijn twee voorname factoren die 
ervoor zorgen dat seksueel contact als 
onprettig wordt ervaren: dwang en 
problematische gezinssituaties. De 
mensen die niet gedwongen worden 
tot seks, maar later toch problemen 
ondervinden met ervaringen uit het 
verleden, zijn vaak slachtoffer van de 
maatschappij. De maatschappij vindt 
het verkeerd en daarom plaatsen zij 
hun contacten in een andere context. 
Een negatieve context.

U zegt het zelf al. De maatschappij 
staat negatief ten opzichte van de 
doelstellingen van uw partij. 
Er zal een culturele omslag moeten 
komen. Ik ken meerdere mensen die 
pedofiel zijn, maar geen seksuele 
contacten aangaan met kinderen. Niet 
omdat zij mogelijk veroordeeld worden, 
maar door de cultuur die op dit moment 
heerst in Nederland. Als zij het doen 
en het zou het uitkomen, dan is de 
kans groot dat het kind er problemen 
van zou ondervinden. Die cultuur moet 
dus anders, wat ons betreft. Geen 
culturele revolutie, maar een culturele 
evolutie richting een vrijere samenleving.

U ziet uzelf als de aanjagers van 
het maatschappelijk debat. 
Wij hebben onderling gezegd dat over 
twintig jaar onze ideeën veel meer 
geaccepteerd zullen zijn. Er zal dan over 

ons gezegd worden dat ons gedachtegoed 
prima was. Op dit moment is het klimaat 
in Nederland er nog niet naar. Onze 
boodschap is moeilijk goed naar voren 
te brengen, omdat  we controversiële 
kwesties aansnijden. We zijn vrijwel 
nooit live in de media, en als we er met 
reportages in komen, dan wordt daar 
enorm in geknipt. We zijn eens in een 
uitzending van de EO gekomen, waarin 
vooral aandacht werd besteed aan de 
relatie van onze penningmeester van 
destijds 62 met een jongen van 13. 
Alles werd verdraaid. 

Snapt u dergelijke reacties? 
Ik begrijp veel van de reacties. Ik snap 
het, maar ben het er absoluut niet mee 
eens. De politiek en de media hangen 
erg samen. De media bedrijven politiek 
op het moment. Massamedia zijn op 
dit moment niet vrij. 

De voorzitter van uw partij zegt 
op uw website dat journalisten de 
nieuwe machthebbers zijn. 
Ja, dat is wat wij zien. Politieke partijen 
waaien op dit moment met alle winden 
mee en luisteren te veel naar het volk. 
De PNVD gaat niet mee in die trend. 
We weten namelijk allang wat mensen 
willen, dat hebben we al duizend keer 
gehoord. Ik stem nooit, omdat elke 
partij nagenoeg hetzelfde wil. Als partij 
moet je juist eigen beleid uitstippelen, 
en dan merk je wel wat hoeveel aanhang 

“De dreigementen 
zijn een hoge 
prijs, maar we 

hopen op 
acceptatie op de 

lange termijn.”

En D66 wel?

Elke grens is arbitrair. 
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je kunt verwerven. De media spelen een 
grote rol in het verwoorden van wat 
het volk wil. In die zin zijn journalisten 
de nieuwe machtshebbers. 

Toch maakt het een groot verschil 
of je de Telegraaf leest, of NRC 
Handelsblad. Dat is een totaal andere 
afspiegeling van wat het volk wil. 
De een brengt meer entertainment en 
de ander gaat serieuzer op zaken in. 
Ze dienen uiteindelijk een ander publiek. 
Als je kijkt wat ze over de onderwerpen 
brengen, dan zie je wel hetzelfde verhaal. 
We zouden liever zien dat er meer kranten 
zijn als bijvoorbeeld het Reformatorisch 
Dagblad. Die kiezen een eigen kant van 
het verhaal.

Terug naar uw standpunten over 
pedofilie. Theo Doreleijers, een 
hoogleraar kinder- en 
jeugdpsychiatrie, stelde onlangs 
voor om personen pas vanaf 24 
jaar te berechten in het 
volwassenenrecht. Hun hersenen 
zouden pas op die leeftijd volledig 
ontwikkeld zijn. Dat lijkt haaks te 
staan op uw pleidooi voor meer 
vrijheid voor kinderen. 
Die leeftijd is belachelijk. Op jongere 
leeftijd hebben mensen echt door wat 
ze aan het doen zijn. Neem bijvoorbeeld 
de zogenaamde straatterroristen in de 
bussen van Gouda. Die hebben donders 
goed door wat ze doen. Sowieso pleiten 
wij ervoor heel anders te straffen. Het 
verschil met het huidige systeem is dat 
er naar onze mening veel meer met 
mensen gepraat moet worden. Keihard 
straffen heeft geen zin. 

Is er nog wel grond om mensen te 
veroordelen die misbruik maken 
van de naïviteit van een kind? Denkt 
u dat er door volwassenen op die 
momenten wel echt naar het kind 
geluisterd wordt? 
Als de eerder genoemde cultuuromslag 
er is geweest, is er meer openheid over 
dergelijke contacten. Toen wij in 2006 
ondersteuningsverklaringen verzamelden 
sprak ik op straat een moeder met een 
kind aan. De jongen kon alleen maar 
wegkruipen achter zijn moeder toen ik 
hem vroeg wat hij van onze standpunten 
op seksueel vlak vond. Je kan hieruit 
concluderen dat hij het maar niks vindt 
of er niet mee bezig is, maar ik concludeer 

wat anders. Ik was zelf een jaar of negen 
toen ik voor het eerst masturbeerde, 
en volgens mij beginnen veel meer 
mensen rond die leeftijd hun seksuele 
zoektocht. Die jongen heeft zelf zeker 
ideeën over dergelijke onderwerpen, 
maar voelt aan dat je er niet over hoort 
te praten. Als kinderen zelf open kunnen 
zijn over hun ideeën en contacten, 
kunnen ouders een oudere partner ook 
leren kennen. De problemen zullen dan 
veel kleiner zijn en er is meer openheid. 
Wij denken dat, als de maatschappij 
soepeler omgaat met pedoseksuele 
contacten, het aantal prettige contacten 
zal toenemen en het aantal nare gevallen 
stabiel zal blijven, of zelfs zal afnemen.

Uw strijd roept heftige reacties op. 
U bent er meerdere keren door 
ontslagen. U mag uw studie 
pedagogiek niet vervolgen. GeenStijl 
besteedt volop aandacht aan u en 
u wordt geregeld bedreigd. 
Het gaat met pieken en dalen. We 
ontvangen veel bedreigingen wanneer 
we in de media zijn. In voorgaande 
jaren zijn op grond hiervan ook mensen 

veroordeeld. Toch went het. Voordat 
we bezig waren met het realiseren van 
onze politieke doelstellingen zijn we 
ook in de media geweest, onder andere 
bij Barend & van Dorp, dus wisten we 
wat we over ons afriepen. De bestuursleden 
van wie de adressen op internet te vinden 
zijn, ontvangen ook thuis bedreigingen. 
Om de zoveel tijd vliegen er stenen door 
de ruit of rijden er opeens achttien 
motoren door de straat. Gelukkig 
ontvangen we ook positieve en neutrale 
mails. Bijvoorbeeld over onze standpunten, 
of verzoeken voor interviews. De 
dreigementen zijn een hoge prijs, maar 
we hopen op acceptatie op de lange 
termijn.

Het Nederland waar u over praat 
is een Nederland dat er voorlopig 
nog niet is. 
Dat klopt helaas, maar we werken hard 
aan een betere toekomst voor dit land. 
Binnenkort komt er een door mij en de 
voorzitter geschreven boek uit, en volgend 
jaar zal het volledige bestuur figureren 
in campagnefilmpjes. Je hoort nog van 
ons!

Zeker nu D66 in de oppositie 
zit is het meer dan logisch 
dat de Jonge Democraten vaak 
een “afwijkende” mening 

hebben, en het is volledig terecht dat 
we dit geluid ook laten horen. Ludieke 
acties waarin we onze standpunten naar 
voren brengen zijn dan ook geen 
overbodige luxe. Het grote gevaar schuilt 
in het feit dat binnen de JD een ‘anti-
cultuur’ ontstaat; we zijn liberaal en 
vrijzinnig, en dús moeten we hard tegen 
de gevestigde orde in! Maar hoe liberaal 
en vrijzinnig is een tegengeluid als ieder 
fundament ontbreekt? Kortom, hoe 
liberaal en vrijzinnig is de JD eigenlijk?

Op het afgelopen congres in Rotterdam 
kwam duidelijk naar voren dat over 
religie nog niet het laatste is gezegd 
binnen de vereniging. Een motie over 
het bijzonder onderwijs, en zelfs een 
motie over het bestaansrecht van het 
Vaticaan als staat, zorgde dan ook voor 
een heftig debat. Hierbij werd voor mij 
eens te meer duidelijk dat velen binnen 
de JD religie afwijzen, zonder daarvoor 
de nodige argumentatie aan te dragen. 
Uitzonderingen daargelaten nemen 
velen binnen de vereniging een 
antireligieuze houding aan om zich, al 
dan niet bewust, te conformeren aan 
anderen; en niets is zo makkelijk als het 
bekritiseren van geloof. Het feit dat 
geloof niet wetenschappelijk kan worden 
bewezen kan weliswaar afdoen aan 
objectieve waarheidsvinding, maar het 
heeft geen betrekking op het belang 
en bestaansrecht van het geloof. Juist 
binnen een politieke jongerenorganisatie 
is het van belang dat men de gedachtegang 
en argumentatie van een standpunt 
voor zichzelf herontdekt. Geloof mag 
dan niet populair zijn binnen de JD, ik 

geloof dat wij als Jonge Democraten 
liberaal genoeg zijn om ruimte te bieden 
aan mensen die gelovig zijn en 
tegelijkertijd ons gedachtegoed 
ondersteunen.

Helaas heerst er een grote onwetendheid 
en naïviteit rondom religie, iets waar 
ik zelf vaak tegenaan loop binnen de 
vereniging.  Tijdens mijn vastentijd merkte 
ik dat men nauwelijks bekend is met 
religieuze tradities;  ik werd regelmatig 
gevraagd wat vasten precies inhield 
-men denkt meestal dat ramadan 
hetzelfde is- en waarom ik het “in Gods 
naam” deed. Het ironische is dat iemand 
die op een (vegetarisch) dieet is geen 
verantwoording voor zijn of haar keuze 
hoeft af te leggen.  

Hier ligt mijn grootste bezwaar tegen 
de manier waarop kritiek wordt geleverd 
op religie binnen de vereniging. Indien 
men handelt vanuit een religieuze 
overweging worden er op betuttelende 
wijze vragen gesteld en dient men 
verantwoording af te leggen. Als men 
iets doet vanuit een uitgesproken 
atheïstische overweging ontbreken de 
vragen, en wordt een dergelijke motivatie 
binnen de JD vaak juist aangemoedigd. 

Als we kijken naar het christelijke geloof 
en de islam valt het weliswaar niet te 
ontkennen dat deze geloven bepaalde 
opvattingen uitdragen die wij niet kunnen 
ondersteunen. Zo zullen homoseksualiteit, 
euthanasie, abortus en positie van de 
vrouw altijd punten blijven waarop velen 
het met elkaar oneens zullen zijn. Maar 
binnen de JD realiseren we ons niet 
altijd dat een groot deel van gelovigen 
gematigd zijn, en een geloof wel degelijk 
in haar perspectief kunnen plaatsen. 

Zo kan ik in God, Jezus en naastenliefde 
op waarde schatten, maar me tegelijkertijd 
ook realiseren dat de Bijbel (en zo ook 
de Koran) in een andere tijd is geschreven.  
Er zijn ook geestelijk leiders die dit 
erkennen. De secularisatie van Nederland 
is nog niet zo lang geleden begonnen, 
en het is dan ook mijn overtuiging dat 
met de tijd ook de religieuze stromingen 
progressiever zullen worden. Tot  die 
tijd moeten we gelovigen niet 
buitensluiten, maar accepteren, en waar 
nodig proberen te overtuigen in een 
debat. 

Vragen stellen is juist iets positief, en 
we moeten ook vooral kritisch blijven. 
Maar binnen de vereniging geldt 
hetzelfde, zeker als het gaat om 
bekrompenheid en vooroordelen. De 
Jonge Democraten zijn voor mij een 
liberale en vrijzinnige vereniging, waarbij 
vragen zeker gesteld mogen worden. 
Maar een wijzend vingertje, en een 
betuttelende houding tegenover religie 
zal ons niet helpen religie te begrijpen 
en zeker niet helpen om gelovigen te 
betrekken in een debat over geloof. Om 
daadwerkelijk vrijzinnig en liberaal te 
zijn, dient men ook open te staan voor 
een andere mening binnen de Jonge 
Democraten. Volg niet een binnen de 
vereniging heersende mening en blijf 
kritisch, zeker bij gebrek aan kennis over 
het onderwerp. 

Zeg Jonge Democraten,  
sta eens open voor het geloof!
Binnen de Jonge Democraten zijn wij grote liefhebbers van debat. Kritiek, en 
dan vooral inhoudelijke kritiek, is alleen maar positief omdat het een toegevoegde 
waarde heeft voor het debat. Helaas is er een storende ontwikkeling binnen 
de JD; het schoppen en bekritiseren, puur om het schoppen en bekritiseren. 
Dit zonder enige waarde heeft voor het debat, en zonder dat men zijn of haar 
mening baseert op enige argumentatie; een fenomeen dat beter bekend staat 
als ‘bashing’.

Door Sabrina van Eys
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je kunt verwerven. De media spelen een 
grote rol in het verwoorden van wat 
het volk wil. In die zin zijn journalisten 
de nieuwe machtshebbers. 

Toch maakt het een groot verschil 
of je de Telegraaf leest, of NRC 
Handelsblad. Dat is een totaal andere 
afspiegeling van wat het volk wil. 
De een brengt meer entertainment en 
de ander gaat serieuzer op zaken in. 
Ze dienen uiteindelijk een ander publiek. 
Als je kijkt wat ze over de onderwerpen 
brengen, dan zie je wel hetzelfde verhaal. 
We zouden liever zien dat er meer kranten 
zijn als bijvoorbeeld het Reformatorisch 
Dagblad. Die kiezen een eigen kant van 
het verhaal.

Terug naar uw standpunten over 
pedofilie. Theo Doreleijers, een 
hoogleraar kinder- en 
jeugdpsychiatrie, stelde onlangs 
voor om personen pas vanaf 24 
jaar te berechten in het 
volwassenenrecht. Hun hersenen 
zouden pas op die leeftijd volledig 
ontwikkeld zijn. Dat lijkt haaks te 
staan op uw pleidooi voor meer 
vrijheid voor kinderen. 
Die leeftijd is belachelijk. Op jongere 
leeftijd hebben mensen echt door wat 
ze aan het doen zijn. Neem bijvoorbeeld 
de zogenaamde straatterroristen in de 
bussen van Gouda. Die hebben donders 
goed door wat ze doen. Sowieso pleiten 
wij ervoor heel anders te straffen. Het 
verschil met het huidige systeem is dat 
er naar onze mening veel meer met 
mensen gepraat moet worden. Keihard 
straffen heeft geen zin. 

Is er nog wel grond om mensen te 
veroordelen die misbruik maken 
van de naïviteit van een kind? Denkt 
u dat er door volwassenen op die 
momenten wel echt naar het kind 
geluisterd wordt? 
Als de eerder genoemde cultuuromslag 
er is geweest, is er meer openheid over 
dergelijke contacten. Toen wij in 2006 
ondersteuningsverklaringen verzamelden 
sprak ik op straat een moeder met een 
kind aan. De jongen kon alleen maar 
wegkruipen achter zijn moeder toen ik 
hem vroeg wat hij van onze standpunten 
op seksueel vlak vond. Je kan hieruit 
concluderen dat hij het maar niks vindt 
of er niet mee bezig is, maar ik concludeer 

wat anders. Ik was zelf een jaar of negen 
toen ik voor het eerst masturbeerde, 
en volgens mij beginnen veel meer 
mensen rond die leeftijd hun seksuele 
zoektocht. Die jongen heeft zelf zeker 
ideeën over dergelijke onderwerpen, 
maar voelt aan dat je er niet over hoort 
te praten. Als kinderen zelf open kunnen 
zijn over hun ideeën en contacten, 
kunnen ouders een oudere partner ook 
leren kennen. De problemen zullen dan 
veel kleiner zijn en er is meer openheid. 
Wij denken dat, als de maatschappij 
soepeler omgaat met pedoseksuele 
contacten, het aantal prettige contacten 
zal toenemen en het aantal nare gevallen 
stabiel zal blijven, of zelfs zal afnemen.

Uw strijd roept heftige reacties op. 
U bent er meerdere keren door 
ontslagen. U mag uw studie 
pedagogiek niet vervolgen. GeenStijl 
besteedt volop aandacht aan u en 
u wordt geregeld bedreigd. 
Het gaat met pieken en dalen. We 
ontvangen veel bedreigingen wanneer 
we in de media zijn. In voorgaande 
jaren zijn op grond hiervan ook mensen 

veroordeeld. Toch went het. Voordat 
we bezig waren met het realiseren van 
onze politieke doelstellingen zijn we 
ook in de media geweest, onder andere 
bij Barend & van Dorp, dus wisten we 
wat we over ons afriepen. De bestuursleden 
van wie de adressen op internet te vinden 
zijn, ontvangen ook thuis bedreigingen. 
Om de zoveel tijd vliegen er stenen door 
de ruit of rijden er opeens achttien 
motoren door de straat. Gelukkig 
ontvangen we ook positieve en neutrale 
mails. Bijvoorbeeld over onze standpunten, 
of verzoeken voor interviews. De 
dreigementen zijn een hoge prijs, maar 
we hopen op acceptatie op de lange 
termijn.

Het Nederland waar u over praat 
is een Nederland dat er voorlopig 
nog niet is. 
Dat klopt helaas, maar we werken hard 
aan een betere toekomst voor dit land. 
Binnenkort komt er een door mij en de 
voorzitter geschreven boek uit, en volgend 
jaar zal het volledige bestuur figureren 
in campagnefilmpjes. Je hoort nog van 
ons!

Zeker nu D66 in de oppositie 
zit is het meer dan logisch 
dat de Jonge Democraten vaak 
een “afwijkende” mening 

hebben, en het is volledig terecht dat 
we dit geluid ook laten horen. Ludieke 
acties waarin we onze standpunten naar 
voren brengen zijn dan ook geen 
overbodige luxe. Het grote gevaar schuilt 
in het feit dat binnen de JD een ‘anti-
cultuur’ ontstaat; we zijn liberaal en 
vrijzinnig, en dús moeten we hard tegen 
de gevestigde orde in! Maar hoe liberaal 
en vrijzinnig is een tegengeluid als ieder 
fundament ontbreekt? Kortom, hoe 
liberaal en vrijzinnig is de JD eigenlijk?

Op het afgelopen congres in Rotterdam 
kwam duidelijk naar voren dat over 
religie nog niet het laatste is gezegd 
binnen de vereniging. Een motie over 
het bijzonder onderwijs, en zelfs een 
motie over het bestaansrecht van het 
Vaticaan als staat, zorgde dan ook voor 
een heftig debat. Hierbij werd voor mij 
eens te meer duidelijk dat velen binnen 
de JD religie afwijzen, zonder daarvoor 
de nodige argumentatie aan te dragen. 
Uitzonderingen daargelaten nemen 
velen binnen de vereniging een 
antireligieuze houding aan om zich, al 
dan niet bewust, te conformeren aan 
anderen; en niets is zo makkelijk als het 
bekritiseren van geloof. Het feit dat 
geloof niet wetenschappelijk kan worden 
bewezen kan weliswaar afdoen aan 
objectieve waarheidsvinding, maar het 
heeft geen betrekking op het belang 
en bestaansrecht van het geloof. Juist 
binnen een politieke jongerenorganisatie 
is het van belang dat men de gedachtegang 
en argumentatie van een standpunt 
voor zichzelf herontdekt. Geloof mag 
dan niet populair zijn binnen de JD, ik 

geloof dat wij als Jonge Democraten 
liberaal genoeg zijn om ruimte te bieden 
aan mensen die gelovig zijn en 
tegelijkertijd ons gedachtegoed 
ondersteunen.

Helaas heerst er een grote onwetendheid 
en naïviteit rondom religie, iets waar 
ik zelf vaak tegenaan loop binnen de 
vereniging.  Tijdens mijn vastentijd merkte 
ik dat men nauwelijks bekend is met 
religieuze tradities;  ik werd regelmatig 
gevraagd wat vasten precies inhield 
-men denkt meestal dat ramadan 
hetzelfde is- en waarom ik het “in Gods 
naam” deed. Het ironische is dat iemand 
die op een (vegetarisch) dieet is geen 
verantwoording voor zijn of haar keuze 
hoeft af te leggen.  

Hier ligt mijn grootste bezwaar tegen 
de manier waarop kritiek wordt geleverd 
op religie binnen de vereniging. Indien 
men handelt vanuit een religieuze 
overweging worden er op betuttelende 
wijze vragen gesteld en dient men 
verantwoording af te leggen. Als men 
iets doet vanuit een uitgesproken 
atheïstische overweging ontbreken de 
vragen, en wordt een dergelijke motivatie 
binnen de JD vaak juist aangemoedigd. 

Als we kijken naar het christelijke geloof 
en de islam valt het weliswaar niet te 
ontkennen dat deze geloven bepaalde 
opvattingen uitdragen die wij niet kunnen 
ondersteunen. Zo zullen homoseksualiteit, 
euthanasie, abortus en positie van de 
vrouw altijd punten blijven waarop velen 
het met elkaar oneens zullen zijn. Maar 
binnen de JD realiseren we ons niet 
altijd dat een groot deel van gelovigen 
gematigd zijn, en een geloof wel degelijk 
in haar perspectief kunnen plaatsen. 

Zo kan ik in God, Jezus en naastenliefde 
op waarde schatten, maar me tegelijkertijd 
ook realiseren dat de Bijbel (en zo ook 
de Koran) in een andere tijd is geschreven.  
Er zijn ook geestelijk leiders die dit 
erkennen. De secularisatie van Nederland 
is nog niet zo lang geleden begonnen, 
en het is dan ook mijn overtuiging dat 
met de tijd ook de religieuze stromingen 
progressiever zullen worden. Tot  die 
tijd moeten we gelovigen niet 
buitensluiten, maar accepteren, en waar 
nodig proberen te overtuigen in een 
debat. 

Vragen stellen is juist iets positief, en 
we moeten ook vooral kritisch blijven. 
Maar binnen de vereniging geldt 
hetzelfde, zeker als het gaat om 
bekrompenheid en vooroordelen. De 
Jonge Democraten zijn voor mij een 
liberale en vrijzinnige vereniging, waarbij 
vragen zeker gesteld mogen worden. 
Maar een wijzend vingertje, en een 
betuttelende houding tegenover religie 
zal ons niet helpen religie te begrijpen 
en zeker niet helpen om gelovigen te 
betrekken in een debat over geloof. Om 
daadwerkelijk vrijzinnig en liberaal te 
zijn, dient men ook open te staan voor 
een andere mening binnen de Jonge 
Democraten. Volg niet een binnen de 
vereniging heersende mening en blijf 
kritisch, zeker bij gebrek aan kennis over 
het onderwerp. 

Zeg Jonge Democraten,  
sta eens open voor het geloof!
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waarde heeft voor het debat. Helaas is er een storende ontwikkeling binnen 
de JD; het schoppen en bekritiseren, puur om het schoppen en bekritiseren. 
Dit zonder enige waarde heeft voor het debat, en zonder dat men zijn of haar 
mening baseert op enige argumentatie; een fenomeen dat beter bekend staat 
als ‘bashing’.
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De wereld is veranderd, nu de 
Verenigde Naties nog.
In  november  2003  sprak  de  toenmalige  secretaris‐generaal  van  de  VN,  
Kofi  Annan,  de  volgende  woorden:  “The  past  year  has  shaken  the  
foundations  of  collective  security  and  undermined  confidence  in  
the  possibility  of  collective  responses  to  our  common  problems  and  
challenges”.  Het  was  het  jaar  dat  de  VS  en  bondgenoten  de  oorlog  
begonnen  tegen  Irak  zonder  instemming  van  de  VN  Veiligheidsraad.  
We  weten  inmiddels  allemaal  hoe  dat  is  gelopen.  Er  bestaat  een  dunne  
lijn  tussen  illegitiem  handelen  en  noodzakelijke  rebellie. De  interpretatie  
ervan  moet  gezocht  worden  in  de  definiëring  van  de  taken, de  
reikwijdte  van  de  VN  en  de  manier  waarop  haar  handelen  afgedwongen  
kan  worden.

Door Chris Lenting

De  uitdagingen  waar  de  
VN  voor  staat  worden  
vaak  geassocieerd  met  
de  militaire  en  economische  

superioriteit  en  het  hierdoor  unilaterale  
handelen  van  de  VS.  Maar  hoe  te  
kijken  naar  deze  situatie?  Is  het  zo  
dat  multilaterale  instituties,  zoals  de  
VN,  onder  druk  worden  gezet  door  
middel  van  zogenaamde  power  politics  
van,  in  dit  geval,  de  VS,  of  is  een  
dergelijk  situatie  gewoon  een  logisch  
gevolg  van  een  ineffectief  werkende  
organisatie?  Het  idee  dat  als  de  VN  
nooit  tot  enig  concreet  handelen  
komt,  je  het  zelf  moet  doen.  
Ten  eerste  zijn  er  structurele  en  
systematische  uitdagingen,  welke  
voortkomen  uit  de  structuur  en  de  
aard  van  de  organisatie.  De  VN  is  
gebaseerd  op  het  zogenaamde  
Westfalense  model  van  internationale  
betrekkingen,  waar  de  voornaamste  
actoren  de  soevereine  staat,  het  
behoud  van  onafhankelijkheid  en  
territoriale  integriteit  zijn.  Maar  is  
dit  model  en  deze  structuur  van  de  
VN  vandaag  de  dag  nog  houdbaar?  
Een  belangrijk  argument  in  deze  is  
dat  verruit  de  meeste  conflicten  
tegenwoordig  binnenlandse  
aangelegenheden  zijn.  De  traditionele  
internationale  veiligheidsproblematiek  
is  nog  steeds  wel  relevant,  maar  de  
meeste  gewelddadige  conflicten  vinden  
nu  eenmaal  plaats  buiten  het  klassieke  
interstate  paradigma.   
Ten  tweede  bestaan  er  hegemonistische  

uitdagingen.  Het  excessieve  gebruik  
van  macht,  in  het  bijzonder  door  
de  VS,  heeft  er  toe  geleid  dat  de  
VN  in  bepaalde  mate  enkel  een  
instrument  is  voor  de  grote  machten.  
De  afgelopen  jaren  probeerde  
bijvoorbeeld  de  VS  wel  degelijk  om  
via  de  VN  haar  doelstellingen  te  
bereiken,  maar  eerder  om  de  nodige  
steun  te  krijgen  en  zodoende  haar  
beleid  te  legitimeren,  dan  met  het  
idee  dat  de  VN  het  geschikte  platform  
is  voor  internationale  vraagstukken.  
In  2003  lukte  het  de  VS  niet  om  
via  de  VN  tot  overeenstemming  te  
komen  en  zette  de  VS  de  VN  gewoon  
opzij.  

Ten  derde  zijn  er  normatieve  uitdagingen  
betreffende  de  manier  waarop  
beslissingen  worden  gemaakt  en  
geïmplementeerd.  Deze  uitdagingen  
zijn  tweeledig.  In  eerste  instantie  
kunnen  er  vraagtekens  worden  gezet  
of  de  VN  aan  de  hedendaagse  criteria  
van  transparantie  en  aansprakelijkheid  
voldoet.  Twee  termen  die  van  groot  
belang  zijn  in  moderne  democratieën.  
Wie  controleert  de  VN?  En  hoe  
eerlijk  zijn  de  machtsverhoudingen 
en vertegenwoordiging?  Verder  ligt  
er  een  normatieve  uitdaging  met  
betrekking  tot  de  constitutionele  
waarden  waarop  internationale  
organisaties,  en  in  het  bijzonder  de  
VN,  historisch  gebaseerd  zijn.  Veel  
internationale  organisaties  reflecteren  
een  aanzienlijke  normatieve  erfenis  

die  de  wortels  vind  in  westerse  
liberale  waarden,  zoals  de  staat,  
liberale  democratie,  liberale  
mensenrechten  en  in  het  bijzonder  
markteconomie  en  vrijhandel.  Dit  
strookt  natuurlijk  niet  met  het  concept  
van  de  VN  als  organisatie die alle  
landen, en daarmee alle  mensen,  gelijk  
vertegenwoordigd.  Uiteindelijk  heeft  
het  westen  de  VN  verzonnen,  legt  
de  VS  verruit  het  meeste  geld  in  
en  ligt  het  hoofdkantoor  in  New  
York.  
De  belangrijkste  taak  van  de  VN  is  
het  waken  voor  internationale  stabiliteit  
en  veiligheid.  Het  heeft  als  doel  een  
einde  te  maken  aan  power  politics  
met  als  beginsel  de  soevereine  gelijkheid  
van  alle  staten.  Alle  landen  wegen  
in  principe  net  zo  zwaar  mee.  Dit  
systeem  is  gebaseerd  op  het  principe  
van  collectieve  veiligheid,  wat  betekent  
dat  de  veiligheid  van  iedere  individuele  
staat  beschermd  wordt  door  het  
collectief  van  staten.  Een  aanval  op  
een  individuele  staat  is  een  aanval  
op  alle  staten.  Hierbij  komt  dat  
geweld  uitsluitend  mag  worden  
gebruikt  in  geval  van  zelfverdediging,  
collectieve  zelfverdediging,  of  met  
autorisatie  van  de  VN  Veiligheidsraad.  
In  theorie  lijkt  het  een  sluitend  
geheel,  maar  zoals  zo  vaak  is  de  
praktijk  anders.   
 
Het  eerste  praktische  probleem  is  
direct  duidelijk.  Alle  vijf  de  permanente  
leden  van  de  Veiligheidsraad  (de  

Verenigde  Staten,  China,  de  Russische  
federatie,  Groot-Brittannië  en  Frankrijk)  
bezitten  vetorecht  en  vanwege  
verborgen  agenda’s  en  conflicten  
komt  de  Veiligheidsraad  moeilijk  tot  
instemming.  Het  beste  voorbeeld  is  
dat  gedurende  de  gehele  periode  
van  de  Koude  Oorlog  de  VN  in  feite  
buitenspel  heeft  gestaan.  Alleen  in  
1950,  tijdens  de  Koreaanse  Oorlog,  
is  de  Veiligheidsraad  tot  overeenstemming  
kunnen  komen.  Dit  vanwege  de  
tijdelijk  VN‐boycot  door  de  Sovjet‐
Unie.  Een  recent  voorbeeld  is  dat  
de  kwestie  Sudan  lang  onbespreekbaar  
is  geweest  vanwege  de  oliebelangen  
van  China.  Er  waren  Olympische  
Spelen  en  veel  camera’s  nodig  om  
China  tot  inkeer  te  laten  komen,  
maar  nog  steeds  is  het  een  heikel  
agendapunt.  
Een  andere  interessante  ontwikkeling  
is  de  zogenaamde  Bush‐doctrine.  
Waarschijnlijk  vereist  deze  term  enige  
uitleg,  gezien  (zelfs)  Sarah  Palin  tijdens  
de  verkiezingen  van  vorig  jaar  geen  
idee  had  wat  het  inhield.  De  liefhebbers  
van  genante  momenten  raad  ik  aan  
om  naar  Youtube  te  gaan  en  te  
zoeken  op  Bush  doctrine  Palin.  Deze  
doctrine  betreft  het  preventieve  gebruik  
van  militair  ingrijpen  en  ondermijnt  
de  validiteit  en  legitimiteit  van  de  
bestaande  juridische  regels  betreffende  
het  gebruik  van  militair  geweld.  In  
de  context  van  zelfverdediging  zijn  
staten  van  oudsher  gerechtigd  om  
militair  geweld  te  gebruiken  om  
directe  gevaren  tegen  te  gaan,  
zogenaamd  preëmptief  ingrijpen.  De  

Bush‐doctrine  wijkt  hier  subtiel  van  
af  en  heeft  als  strategie  om  preventief  
in  te  grijpen  om  zodoende  direct  
gevaar  te  voorkomen.  Het  argument  
voor  deze  doctrine  is  dat  de  strategy  
of  deterrence  (afschrikkingstrategie)  
uit  de  Koude  Oorlog,  die  gebaseerd  
is  op  vergelding,  niet  meer  opgaat  
in  het  geval  van  roque  states  en  
terrorisme.  Hier  is  natuurlijk  wel  wat  
voor  te  zeggen,  maar  een  dergelijke  
doctrine  brengt  wel  enorme  problemen  
met  zich  mee.  Het  gevaar  zit  onder  
andere  in  het  bepalen  van  de  juiste  
moment  van  preventief  ingrijpen.  
Waar  ligt  de  grens  tussen  preventief  
ingrijpen  en  een  ordinaire  daad  van  
oorlog?  Ook  de  inschatting  van  de  
mogelijke  dreiging  is  problematisch.  
Wie  bepaalt  wie  slecht  is  en  hoe  
slecht  men  is?  Als  deze  beslissingen  
dan  ook  nog  eens  buiten  de  VN  
om  gaan  is  het  zo  goed  als  onmogelijk  
om  een  redelijk  objectieve inschatting  
te  maken.  Irak  dus. 
  
Veiligheidsvraagstukken  in  de  
hedendaagse  veiligheidssituatie  zijn  
complexer  dan  vroeger.  Conflicten  
en  andere  dreigende  situaties  zijn  
inmiddels  breder  dan  het  ouderwetse  
kader  van  soevereine  landen  die  
grootschalig met  elkaar  in  oorlog  
gaan.  Het  is  tijd  om  de  definitie  
van  internationale  veiligheid  aan  te  
passen  aan  de  21ste  eeuw  en  te  
erkennen  dat  alle  gebeurtenissen  en  
ontwikkelingen  die  leiden  tot  
grootschalige  sterfgevallen  en  beperking  
van  levenskansen  en  vrijheid,  een  

gevaar  vormen  voor  de  internationale  
veiligheid  en  stabiliteit.  Dit  houdt  in  
economische  en  sociale  bedreigingen,  
inclusief  armoede,  besmettelijke  ziektes,  
afbraak  van  het  milieu;  buitenlandse  
conflicten;  burgeroorlogen;  nucleaire,  
radiologische,  chemische  en  biologische  
wapens;  terrorisme;  en  transnationale  
georganiseerde  misdaad.  Er  zou  een  
nieuw  systeem  van  collectieve  veiligheid  
gevormd  moeten  worden,  gebaseerd  
op  een  moderne  interpretatie  van  
soevereiniteit.  Soevereiniteit  is  iets  
wat  je  moet  verdienen  en  het  zal  
aan  bepaalde  eisen  en  criteria  moeten  
voldoen.  Een  leider  van  een  land  
heeft  verantwoordelijkheden  met  
betrekking  tot  het  welzijn  van  burgers  
en  mensenrechten  in  het  algemeen.  
Het  zou  in  het  buitenlandse  beleid  
van  zowel  individuele  staten  als  van  
de  VN  niet  meer  moeten  gaan  over  
het  recht  van  ingrijpen,  maar  over  
de  verantwoordelijkheid  om  te  
beschermen.  De  VN  is  in  het  leven  
geroepen  om  te  waken  voor  de  
internationale  veiligheid  en  stabiliteit  
en  om  onze  wereld  vol  oorlog  en  
geld  te  veranderen.  De  wereld  is  
inmiddels  veranderd…  nu  is  het  
weer  de  beurt  aan  de  VN.  

Chris  Lenting  studeert Internationale  
Bestuurskunde  aan de Erasmus  
Universiteit  Rotterdam. Hij is lid van 
de Jonge Democraten en D66.
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foundations  of  collective  security  and  undermined  confidence  in  
the  possibility  of  collective  responses  to  our  common  problems  and  
challenges”.  Het  was  het  jaar  dat  de  VS  en  bondgenoten  de  oorlog  
begonnen  tegen  Irak  zonder  instemming  van  de  VN  Veiligheidsraad.  
We  weten  inmiddels  allemaal  hoe  dat  is  gelopen.  Er  bestaat  een  dunne  
lijn  tussen  illegitiem  handelen  en  noodzakelijke  rebellie. De  interpretatie  
ervan  moet  gezocht  worden  in  de  definiëring  van  de  taken, de  
reikwijdte  van  de  VN  en  de  manier  waarop  haar  handelen  afgedwongen  
kan  worden.

Door Chris Lenting

De  uitdagingen  waar  de  
VN  voor  staat  worden  
vaak  geassocieerd  met  
de  militaire  en  economische  

superioriteit  en  het  hierdoor  unilaterale  
handelen  van  de  VS.  Maar  hoe  te  
kijken  naar  deze  situatie?  Is  het  zo  
dat  multilaterale  instituties,  zoals  de  
VN,  onder  druk  worden  gezet  door  
middel  van  zogenaamde  power  politics  
van,  in  dit  geval,  de  VS,  of  is  een  
dergelijk  situatie  gewoon  een  logisch  
gevolg  van  een  ineffectief  werkende  
organisatie?  Het  idee  dat  als  de  VN  
nooit  tot  enig  concreet  handelen  
komt,  je  het  zelf  moet  doen.  
Ten  eerste  zijn  er  structurele  en  
systematische  uitdagingen,  welke  
voortkomen  uit  de  structuur  en  de  
aard  van  de  organisatie.  De  VN  is  
gebaseerd  op  het  zogenaamde  
Westfalense  model  van  internationale  
betrekkingen,  waar  de  voornaamste  
actoren  de  soevereine  staat,  het  
behoud  van  onafhankelijkheid  en  
territoriale  integriteit  zijn.  Maar  is  
dit  model  en  deze  structuur  van  de  
VN  vandaag  de  dag  nog  houdbaar?  
Een  belangrijk  argument  in  deze  is  
dat  verruit  de  meeste  conflicten  
tegenwoordig  binnenlandse  
aangelegenheden  zijn.  De  traditionele  
internationale  veiligheidsproblematiek  
is  nog  steeds  wel  relevant,  maar  de  
meeste  gewelddadige  conflicten  vinden  
nu  eenmaal  plaats  buiten  het  klassieke  
interstate  paradigma.   
Ten  tweede  bestaan  er  hegemonistische  

uitdagingen.  Het  excessieve  gebruik  
van  macht,  in  het  bijzonder  door  
de  VS,  heeft  er  toe  geleid  dat  de  
VN  in  bepaalde  mate  enkel  een  
instrument  is  voor  de  grote  machten.  
De  afgelopen  jaren  probeerde  
bijvoorbeeld  de  VS  wel  degelijk  om  
via  de  VN  haar  doelstellingen  te  
bereiken,  maar  eerder  om  de  nodige  
steun  te  krijgen  en  zodoende  haar  
beleid  te  legitimeren,  dan  met  het  
idee  dat  de  VN  het  geschikte  platform  
is  voor  internationale  vraagstukken.  
In  2003  lukte  het  de  VS  niet  om  
via  de  VN  tot  overeenstemming  te  
komen  en  zette  de  VS  de  VN  gewoon  
opzij.  

Ten  derde  zijn  er  normatieve  uitdagingen  
betreffende  de  manier  waarop  
beslissingen  worden  gemaakt  en  
geïmplementeerd.  Deze  uitdagingen  
zijn  tweeledig.  In  eerste  instantie  
kunnen  er  vraagtekens  worden  gezet  
of  de  VN  aan  de  hedendaagse  criteria  
van  transparantie  en  aansprakelijkheid  
voldoet.  Twee  termen  die  van  groot  
belang  zijn  in  moderne  democratieën.  
Wie  controleert  de  VN?  En  hoe  
eerlijk  zijn  de  machtsverhoudingen 
en vertegenwoordiging?  Verder  ligt  
er  een  normatieve  uitdaging  met  
betrekking  tot  de  constitutionele  
waarden  waarop  internationale  
organisaties,  en  in  het  bijzonder  de  
VN,  historisch  gebaseerd  zijn.  Veel  
internationale  organisaties  reflecteren  
een  aanzienlijke  normatieve  erfenis  

die  de  wortels  vind  in  westerse  
liberale  waarden,  zoals  de  staat,  
liberale  democratie,  liberale  
mensenrechten  en  in  het  bijzonder  
markteconomie  en  vrijhandel.  Dit  
strookt  natuurlijk  niet  met  het  concept  
van  de  VN  als  organisatie die alle  
landen, en daarmee alle  mensen,  gelijk  
vertegenwoordigd.  Uiteindelijk  heeft  
het  westen  de  VN  verzonnen,  legt  
de  VS  verruit  het  meeste  geld  in  
en  ligt  het  hoofdkantoor  in  New  
York.  
De  belangrijkste  taak  van  de  VN  is  
het  waken  voor  internationale  stabiliteit  
en  veiligheid.  Het  heeft  als  doel  een  
einde  te  maken  aan  power  politics  
met  als  beginsel  de  soevereine  gelijkheid  
van  alle  staten.  Alle  landen  wegen  
in  principe  net  zo  zwaar  mee.  Dit  
systeem  is  gebaseerd  op  het  principe  
van  collectieve  veiligheid,  wat  betekent  
dat  de  veiligheid  van  iedere  individuele  
staat  beschermd  wordt  door  het  
collectief  van  staten.  Een  aanval  op  
een  individuele  staat  is  een  aanval  
op  alle  staten.  Hierbij  komt  dat  
geweld  uitsluitend  mag  worden  
gebruikt  in  geval  van  zelfverdediging,  
collectieve  zelfverdediging,  of  met  
autorisatie  van  de  VN  Veiligheidsraad.  
In  theorie  lijkt  het  een  sluitend  
geheel,  maar  zoals  zo  vaak  is  de  
praktijk  anders.   
 
Het  eerste  praktische  probleem  is  
direct  duidelijk.  Alle  vijf  de  permanente  
leden  van  de  Veiligheidsraad  (de  

Verenigde  Staten,  China,  de  Russische  
federatie,  Groot-Brittannië  en  Frankrijk)  
bezitten  vetorecht  en  vanwege  
verborgen  agenda’s  en  conflicten  
komt  de  Veiligheidsraad  moeilijk  tot  
instemming.  Het  beste  voorbeeld  is  
dat  gedurende  de  gehele  periode  
van  de  Koude  Oorlog  de  VN  in  feite  
buitenspel  heeft  gestaan.  Alleen  in  
1950,  tijdens  de  Koreaanse  Oorlog,  
is  de  Veiligheidsraad  tot  overeenstemming  
kunnen  komen.  Dit  vanwege  de  
tijdelijk  VN‐boycot  door  de  Sovjet‐
Unie.  Een  recent  voorbeeld  is  dat  
de  kwestie  Sudan  lang  onbespreekbaar  
is  geweest  vanwege  de  oliebelangen  
van  China.  Er  waren  Olympische  
Spelen  en  veel  camera’s  nodig  om  
China  tot  inkeer  te  laten  komen,  
maar  nog  steeds  is  het  een  heikel  
agendapunt.  
Een  andere  interessante  ontwikkeling  
is  de  zogenaamde  Bush‐doctrine.  
Waarschijnlijk  vereist  deze  term  enige  
uitleg,  gezien  (zelfs)  Sarah  Palin  tijdens  
de  verkiezingen  van  vorig  jaar  geen  
idee  had  wat  het  inhield.  De  liefhebbers  
van  genante  momenten  raad  ik  aan  
om  naar  Youtube  te  gaan  en  te  
zoeken  op  Bush  doctrine  Palin.  Deze  
doctrine  betreft  het  preventieve  gebruik  
van  militair  ingrijpen  en  ondermijnt  
de  validiteit  en  legitimiteit  van  de  
bestaande  juridische  regels  betreffende  
het  gebruik  van  militair  geweld.  In  
de  context  van  zelfverdediging  zijn  
staten  van  oudsher  gerechtigd  om  
militair  geweld  te  gebruiken  om  
directe  gevaren  tegen  te  gaan,  
zogenaamd  preëmptief  ingrijpen.  De  

Bush‐doctrine  wijkt  hier  subtiel  van  
af  en  heeft  als  strategie  om  preventief  
in  te  grijpen  om  zodoende  direct  
gevaar  te  voorkomen.  Het  argument  
voor  deze  doctrine  is  dat  de  strategy  
of  deterrence  (afschrikkingstrategie)  
uit  de  Koude  Oorlog,  die  gebaseerd  
is  op  vergelding,  niet  meer  opgaat  
in  het  geval  van  roque  states  en  
terrorisme.  Hier  is  natuurlijk  wel  wat  
voor  te  zeggen,  maar  een  dergelijke  
doctrine  brengt  wel  enorme  problemen  
met  zich  mee.  Het  gevaar  zit  onder  
andere  in  het  bepalen  van  de  juiste  
moment  van  preventief  ingrijpen.  
Waar  ligt  de  grens  tussen  preventief  
ingrijpen  en  een  ordinaire  daad  van  
oorlog?  Ook  de  inschatting  van  de  
mogelijke  dreiging  is  problematisch.  
Wie  bepaalt  wie  slecht  is  en  hoe  
slecht  men  is?  Als  deze  beslissingen  
dan  ook  nog  eens  buiten  de  VN  
om  gaan  is  het  zo  goed  als  onmogelijk  
om  een  redelijk  objectieve inschatting  
te  maken.  Irak  dus. 
  
Veiligheidsvraagstukken  in  de  
hedendaagse  veiligheidssituatie  zijn  
complexer  dan  vroeger.  Conflicten  
en  andere  dreigende  situaties  zijn  
inmiddels  breder  dan  het  ouderwetse  
kader  van  soevereine  landen  die  
grootschalig met  elkaar  in  oorlog  
gaan.  Het  is  tijd  om  de  definitie  
van  internationale  veiligheid  aan  te  
passen  aan  de  21ste  eeuw  en  te  
erkennen  dat  alle  gebeurtenissen  en  
ontwikkelingen  die  leiden  tot  
grootschalige  sterfgevallen  en  beperking  
van  levenskansen  en  vrijheid,  een  

gevaar  vormen  voor  de  internationale  
veiligheid  en  stabiliteit.  Dit  houdt  in  
economische  en  sociale  bedreigingen,  
inclusief  armoede,  besmettelijke  ziektes,  
afbraak  van  het  milieu;  buitenlandse  
conflicten;  burgeroorlogen;  nucleaire,  
radiologische,  chemische  en  biologische  
wapens;  terrorisme;  en  transnationale  
georganiseerde  misdaad.  Er  zou  een  
nieuw  systeem  van  collectieve  veiligheid  
gevormd  moeten  worden,  gebaseerd  
op  een  moderne  interpretatie  van  
soevereiniteit.  Soevereiniteit  is  iets  
wat  je  moet  verdienen  en  het  zal  
aan  bepaalde  eisen  en  criteria  moeten  
voldoen.  Een  leider  van  een  land  
heeft  verantwoordelijkheden  met  
betrekking  tot  het  welzijn  van  burgers  
en  mensenrechten  in  het  algemeen.  
Het  zou  in  het  buitenlandse  beleid  
van  zowel  individuele  staten  als  van  
de  VN  niet  meer  moeten  gaan  over  
het  recht  van  ingrijpen,  maar  over  
de  verantwoordelijkheid  om  te  
beschermen.  De  VN  is  in  het  leven  
geroepen  om  te  waken  voor  de  
internationale  veiligheid  en  stabiliteit  
en  om  onze  wereld  vol  oorlog  en  
geld  te  veranderen.  De  wereld  is  
inmiddels  veranderd…  nu  is  het  
weer  de  beurt  aan  de  VN.  

Chris  Lenting  studeert Internationale  
Bestuurskunde  aan de Erasmus  
Universiteit  Rotterdam. Hij is lid van 
de Jonge Democraten en D66.
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Laat politiek 
rechts niet het 
monopolie 
krijgen op 
de groot 
Nederlandse 
gedachte
Door Joris Engbers en Djurre Fijen

Stilte, angstvallige stilte overheerst 
in het debat over de toekomst van België. 
Terwijl nog geen vijf maanden geleden de 
desintegratie van België een reële mogelijkheid 

leek, heeft inmiddels de kredietcrisis het nieuws 
over de politieke problemen van onze zuiderburen 
weer van de voorpagina’s verdrongen. Ondertussen is de 
toekomst van België ook voor Nederland onverminderd actueel. 
Voor Nederland zou een splitsing van België betekenen dat het voor 
het eerst sinds 1830 een nieuw buurland krijgt. Dat heeft gevolgen op politiek-, 
economisch-, maar in dit geval ook op cultureel gebied. Gevolgen die voor niemand te 
overzien zijn, omdat zich in West-Europa sinds mensenheugenis geen vergelijkbare situatie heeft 
voorgedaan.Ondertussen wordt in het Nederlandse debat door niemand onderkent dat wij ons 
binnenkort wellicht op deze problemen zullen moeten beraden.  

De media en haar peleton aan opiniepeilers hebben 
het onderwerp al wel opgemerkt en er aandacht aan 
besteed. Verschillende onderzoeken laten zien dat 
een aanzienlijk deel van de Nederlanders voor een 

fusie met Vlaanderen is; tussen de 50 en 65 procent. Ook in 
Vlaanderen ziet bijna de helft van de bevolking een dergelijke 
fusie zitten. De taal is natuurlijk de grote bindende factor, maar 
de Vlamingen worden in Nederland ook als amicaal ervaren. 
Die gevoelens zijn wederzijds en leefden al voor de meest 
recente regeringscrisis in België. Bij de voorlaatste grote peiling 
in Vlaanderen stond ongeveer 33 procent positief tegenover 
vereniging. Dit is inmiddels al gegroeid naar 44 procent in de 
meest recente polls. Het lijkt wachten op de volgende crisis om 
de 50 procent te passeren.

In het licht van deze cijfers is het vreemd dat het onderwerp in het 
publieke debat onbesproken blijft. Alleen politiek rechts lijkt zich 
te realiseren dat een zelfstandig Vlaanderen bij een splitsing van 
België geen vanzelfsprekendheid is. Omdat er geen tegengeluid 
klinkt, domineert politiek rechts het debat. Bij links overheerst de 
angst om voor nationalisten te worden uitgemaakt, waardoor de 
discussie zich juist verengt. 

De Groot-Nederlandse gedachte werd in de jaren twintig van de 
vorige eeuw op de kaart gezet door de Nederlandse historicus 
Pieter Geyl. Toen Geyl  het begrip Groot-Nederland introduceerde, 
had hij daarmee de culturele en talige eenheid van Nederland 
en Vlaanderen voor ogen. Hij beoogde de historisch gegroeide 
band tussen beide gebieden te versterken. Dit contrasteert met 
de enige eigentijdse visie op een mogelijk samengaan, waarin 
het geopolitieke voordeel van een groter Nederland als enige 
argument naar voren komt.

De PVV beoogt een eventuele fusie omdat de vereniging van 
beide landen een sterkere vuist tegen Europese integratie 
mogelijk maakt. Voor Rita Verdonk lijkt het belangrijkste 
argument te zijn dat we na een fusie nog veel meer hebben om 
‘trots op te zijn’. Beiden noemen de grote voordelen, maar zien 
de praktische problemen volledig over het hoofd. De gevolgen 
voor de staatsinrichting, rechtspraak, economie en cultuur blijven 

onderbelicht. Behalve met twee koningshuizen zullen we ook 
te maken krijgen met twee vormen van rechtspraak. En dan 
hebben we nog niet eens over de uitwerking op internationale 
verdragen, en niet in de laatste plaats onze plek binnen de 
Europese Unie.

Buiten de PVV en TON houden de Nederlandse politieke 
partijen zich angstvallig stil:  van de VVD tot aan de SP 
durft niemand zijn handen aan het onderwerp te branden. 
Kamervragen van Wilders over het onderwerp, werden door 
de minister-president afgedaan met de boodschap dat ‘dit 
onderwerp niet aan de orde is’. Dit reflex tekent de onwil 
om serieus over het onderwerp na te denken. Men had ook 
kunnen wijzen op de complexiteit en omvang van de fusie die 
Wilders voor ogen heeft.

De stilte in het midden en op links is een gemiste kans. In 
België is het onderwerp wel bespreekbaar. Mocht België uit 
elkaar vallen, dan is een fusie tussen Nederland en Vlaanderen 
plotsklaps een zeer reele mogelijkheid. Dat zou het grootste 
bestuurlijke discussiepunt zijn sinds de grondwetsherziening 
van 1848. Er zijn twee manieren om deze ontwikkeling 
tegemoet te treden. De eerste is om de kwestie af te doen als 
een louter Vlaamse aangelegenheid. De tweede mogelijkheid 
is het erkennen van de complexiteit van het probleem en 
om ons te beraden op de sociale, economische en culturele 
gevolgen die dit zou hebben. Misschien dat de complexiteit 
van het onderwerp verklaart waarom het rond het onderwerp 
in de Nederlandse politiek zo oorverdovend stil blijft. Maar 
apathie is een slechte raadgever; de discussie van vandaag is 
de beslissing van morgen.

Joris Engbers en Djurre Fijen zijn preasus en fiscus van 
het Gronings Historisch Dispuut Pieter Geyl. Zij
studeren geschiedenis en geschiedenis en filosofie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen.
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Waar komt de boze burger 
vandaan? Waar rebelleert 
hij of zij tegen? En op 
welke wijze verschilt de 

boze burger met nu met de 
protestgeneratie van de jaren zestig?

De ontzuiling van de Nederlandse 
samenleving in de jaren zestig deed op 
politiek en cultureel vlak een open ruimte 
ontstaan. Het naoorlogse 
vooruitgangsdenken, het 
vanzelfsprekende geloof in de 
maakbaarheid van de samenleving en 
het ongebreidelde vertrouwen in de 
parlementaire democratie als hoeder 
van de burgers was niet meer. Het 
paternalistische karakter van de regering 
en diens rol als zedenprediker werd niet 
langer getolereerd door een nieuwe 
generatie van mondige, intellectuele 
burgers. De traditionele 
gezagsverhoudingen lagen onder vuur 
toen in het begin van de jaren zestig 
de eerste generatie van naoorlogse 
leiders opstapte. De nieuwe politieke 
leiders hadden te maken met zwevende 
kiezers en een sterk aan verandering 
onderhevige maatschappij. Nu de 
ontzuiling in volle gang was, moesten 
de grote partijen de kritische 
babyboomgeneratie overtuigen van hun 
vermogen de maatschappelijke 
uitdagingen tegemoet te komen. De 
onzekerheid en het onvermogen van 
deze politici zetten de links-radicale 
beweging ertoe aan het concept van 
de participatiedemocratie na te streven. 
Het doel was de kloof tussen de politici 
en de burgers te dichten via het bereiken 
van meer helderheid in de politiek.

Het actiewezen in de jaren zestig werd 

vertegenwoordigd door de Provo’s en 
het studentenverzet. De Provo’s 
hanteerden een democratiseringsstreven 
dat gemanifesteerd werd als fundamentele 
maatschappijkritiek. Veel van hun 
protesten waren ideologisch gedreven 
en ingegeven door de internationale 
politiek. De ongelijkheid in welvaart in 
de wereld, die in stand werd gehouden 
door de westerse landen was de 
voornaamste grief van de radicalen. 
Men was tegen kernwapens, vóór 
ontwikkelingssamenwerking en tegen 
het maakbaarheididee van de overheid.

Dan was er nog het studentenverzet. 
Het hoger onderwijs stond onder druk 
door de grote toename van het aantal 
studenten. De studenten, beïnvloed 
door het studentenactivisme in Frankrijk, 
ergerden zich aan de privileges van de 
hoogleraren en eisten directe zeggenschap 
in de opzet en uitvoering van het 
onderwijs; democratisering van de 
onderwijsstructuur. Na een serie van 
studentenbezettingen in 1969 toonde 
de Nederlandse regering zich vatbaar 
voor druk van actiegroepen en kwam 
er nieuwe universitaire wetgeving. 

Ook in politieke kringen heerste bijkans 
revolutionaire hervormingsgezindheid. 
D66 werd opgericht met als doel het 
bewerkstelligen van een 
participatiedemocratie, waarin het geheel 
van politieke partijen in een progressief 
en een conservatief blok zou moeten 
uiteenvallen, de minister-president 
rechtstreeks gekozen zou worden en 
een districtenstelsel zou worden 
ingevoerd. D66 stond niet alleen in dit 
streven, ook in de gelederen van de 
Partij van de Arbeid bestond er een 

behoefte aan helderheid in de politiek.
De kiezer moest duidelijke keuzes 
voorgelegd krijgen en rechtstreeks een 
regering kunnen machtigen én 
controleren. Net als de actiebewegingen, 
hekelden deze partijen de regentencultuur 
die de Nederlandse samenleving tekende. 

Het momentum voor politieke 
veranderingen in Nederland deed zich 
voor na de val van het progressieve 
rooms-rode kabinet-Cals in oktober 
1966 in de fameuze Nacht van Schmelzer. 
Omdat dit het derde kabinet in vier jaar 
was en omdat het debat rechtstreeks 
op televisie uitgezonden werd, had het 
vertrouwen van de kiezer in de 
betrouwbaarheid van politici ernstige 
schade opgelopen. 

Bij de verkiezingen van 1967 wist D66 
zeven zetels te bemachtigen. Er leek 
ruimte te zijn voor ingrijpende 
veranderingen van het politieke stelsel, 
toen in datzelfde jaar een ‘Staatscommissie 
voor advies inzake de Grondwet en de 
Kieswet’ werd ingesteld. Maar het rapport 
van de commissie maakte geen kans 
bij de regering, die bestond uit 
confessionelen en liberalen. Er werd 
wel een voorstel gedaan tot een gekozen 
kabinetsformateur, maar dit voorstel 
werd verworpen. 

De PvdA, D66 en de Politieke Partij 
Radicalen (PPR) zetten de 
polarisatiestrategie door toen ze bij de 
verkiezingen van 1971 en 1972 een 
‘schaduwkabinet’ aan de kiezer 
presenteerden. Deze aanpak leverde 
echter geen succes op, de 
‘schaduwkabinetten’ kregen niet meer 
dan een derde van alle stemmen. 

Toen het progressieve kabinet-Den Uyl 
sneuvelde in 1977, betekende dit definitief 
het einde van het hervormingsstreven 
en de politieke revolutie die de 
protestgeneratie van de jaren zestig 
beoogd had. De komende decennia zou 
de politiek in Nederland draaien om de 
economie. Het neoliberalisme verdrong 
staatkundige vernieuwingen van de 
politieke agenda. 

Toen in 2002 na acht jaar een einde 
kwam aan de Paarse kabinetten, ontstond 
er wederom een ‘open ruimte’ in de 
Nederlandse samenleving. De ontzuiling, 
liberalisering en individualisering hadden 
de maatschappij in veertig jaar ingrijpend 
veranderd. Het neoliberalisme, dat sinds 
de jaren tachtig hoogtij vierde, en de 
daarmee gepaard gaande geringe 
overheidssturing, had de functie van 
de natiestaat uitgehold. Met het 
verdwijnen van vroegere gemeenschappen, 
gezamenlijke tradities en ideologische 
politiek was de kloof tussen de overheid 
en burger groter dan ooit. De opkomst 
van identity politics is dan ook niet 
verwonderlijk. Immers, in een 
geglobaliseerde wereld, een land zonder 
nationaal economisch systeem, is 
identiteit het middel voor de politieke 
elite om kiezers aan zich te binden. 
Wanneer de geografische grenzen minder 
belangrijk worden, ontstaat de behoefte 
culturele grenzen op te trekken.

De komeetachtige opkomst van Pim 
Fortuyn valt hiermee te verklaren. Een 
gezamenlijke identiteit bestaat immers 
bij gratie van ‘de ander’. De ‘islamisering 
van Nederland’ verschafte Fortuyn een 
vehikel om politiek succes te boeken. 
Een andere – zeker zo belangrijke – 
verklaring voor zijn succes is de wijze 
waarop hij zijn standpunten voor het 
voetlicht wist te brengen. Door middel 
van helder taalgebruik gaf hij uiting 
aan de grieven die onder de Nederlandse 
bevolking leefden en viel hij het Haagse 
regentendom aan. In een interview in 
2002 met de Volkskrant zei hij: “We 
willen het land teruggeven aan de 
mensen. De politiek moet de burger 
uitnodigen mee te doen.” Pim Fortuyn 
heeft zijn beloftes niet waar kunnen 
maken, maar in de jaren na zijn dood 
maken we in Nederland de opmars mee 
van politici die zich eveneens bedienen 
van ‘helder’ taalgebruik en populisme, 

en een politiek discours dat gedomineerd 
wordt door identity politics.

En de burger, die rebelleert. Net zoals 
in de jaren zestig. Alleen worden er 
geen gebouwen bezet, actiegroepen 
opgericht of fietsen wit geverfd. De 
revolutie van nu vindt plaats op 
internetfora, steekt de kop op tijdens 
verkiezingen, referenda en peilingen en 
wordt vertolkt door ‘de man van de 
straat’, die voor een televisieprogramma 
of krant gevraagd wordt om zijn mening. 
Want de media, die vraagt de burgers 
nog wel om hun mening. Zelfs op televisie 
hebben mensen inspraak, wanneer ze 
de nieuwe popster, musicalster of 
dansende tweederangs BN’er mogen 
kiezen. Dit leidt ons tot de tragische 
conclusie dat de televisie een 
democratischer instituut is dan ons 
politieke systeem.

De boze burger van nu realiseert zich 
dit intuïtief of intellectueel en rebelleert 
tegen de gevestigde orde door op anti-
Haagse partijen te stemmen. In 2002 
kwam de Lijst Pim Fortuyn met 26 zetels 
in de Tweede Kamer. Bij de vorige Tweede 
Kamerverkiezingen in 2006 behaalde 
de Socialistische Partij 25 zetels. Als we 
de peilingen moeten geloven, is de Partij 
voor de Vrijheid van Geert Wilders bij 
de volgende verkiezingen de grote 
winnaar met 32 zetels. De boodschap 
is duidelijk: een groot deel van de 
Nederlandse bevolking heeft geen 
vertrouwen in het probleemoplossend 
vermogen van de gevestigde politieke 
elite. Volgens een recent onderzoek, 
uitgevoerd door uitgeverij Reader’s 
Digest heeft slechts 12% van de 
Nederlandse bevolking vertrouwen in 
politici. 56% van de mensen geeft aan 
dat ze minder vertrouwen in de 
volksvertegenwoordiging hebben dan 
vijf jaar geleden.

De regering lijkt echter doof voor de 
noodklok die geluid wordt door de 
burgers. Dit is niet zo verwonderlijk, 
omdat de kloof tussen overheid en 
burger niet anders te dichten valt dan 
door een grondige herziening van het 
gehele politieke systeem. En het is nu 
eenmaal zo dat de machthebbers niet 
graag hun eigen positie in de waagschaal 
stellen. 

De protestgeneratie van de jaren zestig 
wilde meer helderheid in de politiek 
scheppen en een participatiedemocratie 
tot stand brengen. We kunnen inmiddels 
vaststellen dat ze in het bereiken van 
die doelstelling jammerlijk gefaald 
hebben. Nog steeds hebben we in 
Nederland te maken met een versleten 
politiek systeem. De samenleving is 
veranderd, maar de politieke instituties 
zijn niet vernieuwd. En nu we in een 
tijd leven waarin alle existentiële vragen 
opnieuw beantwoord lijken te moeten 
worden en de burger zoekende is 
(letterlijk: men loopt van de SP over 
naar de PVV) zijn bestuurlijke 
vernieuwingen hard nodig. De burger 
kan niet langer worden gemarginaliseerd 
en slechts eenmaal in de vier jaar 
geconsulteerd worden. De boze burger 
is niet slechts een uitwas van de 
hedendaagse mediacultuur, maar is een 
uiting van diepe onvrede onder de 
burgers over de regentenmentaliteit in 
Den Haag. De burger voelt zich niet 
gehoord en gaat daarom steeds luider 
roepen. Nu kunnen de gevestigde 
politieke elite zich Oost-Indisch doof 
betonen en de symptomen van de 
revolutie proberen te bestrijden door 
continu in te gaan op de waan van de 
dag, maar dat zal het tij niet keren. Er 
zijn structurele veranderingen nodig. 
Heeft D66 die kroonjuwelen niet nog 
ergens liggen?

Heeft D66 die kroonjuwelen nog ergens 
liggen?
Veel Nederlandse burgers zijn boos. De boze burger heeft geen vertrouwen 
in politici en in het probleemoplossend vermogen van de regering. Hij of zij 
is niet te beroerd dit desgevraagd in niet mis te verstane termen te verwoorden. 
De rebellerende burger van nu gaat niet meer – zoals in de jaren zestig van de 
vorige eeuw – de barricade op, maar uit zijn onvrede door op anti-Haagse 
partijen te stemmen.

Door Wilma van Hunnik

Wilma van Hunnik is jurist en 
studeert Internationale 

Betrekkingen. Momenteel loopt 
zij stage bij de Eerste Kamerfractie 

van D66

Het 
neoliberalisme 

verdrong 
staatkundige 

vernieuwingen 
van de politieke 

agenda.
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welke wijze verschilt de 

boze burger met nu met de 
protestgeneratie van de jaren zestig?

De ontzuiling van de Nederlandse 
samenleving in de jaren zestig deed op 
politiek en cultureel vlak een open ruimte 
ontstaan. Het naoorlogse 
vooruitgangsdenken, het 
vanzelfsprekende geloof in de 
maakbaarheid van de samenleving en 
het ongebreidelde vertrouwen in de 
parlementaire democratie als hoeder 
van de burgers was niet meer. Het 
paternalistische karakter van de regering 
en diens rol als zedenprediker werd niet 
langer getolereerd door een nieuwe 
generatie van mondige, intellectuele 
burgers. De traditionele 
gezagsverhoudingen lagen onder vuur 
toen in het begin van de jaren zestig 
de eerste generatie van naoorlogse 
leiders opstapte. De nieuwe politieke 
leiders hadden te maken met zwevende 
kiezers en een sterk aan verandering 
onderhevige maatschappij. Nu de 
ontzuiling in volle gang was, moesten 
de grote partijen de kritische 
babyboomgeneratie overtuigen van hun 
vermogen de maatschappelijke 
uitdagingen tegemoet te komen. De 
onzekerheid en het onvermogen van 
deze politici zetten de links-radicale 
beweging ertoe aan het concept van 
de participatiedemocratie na te streven. 
Het doel was de kloof tussen de politici 
en de burgers te dichten via het bereiken 
van meer helderheid in de politiek.

Het actiewezen in de jaren zestig werd 

vertegenwoordigd door de Provo’s en 
het studentenverzet. De Provo’s 
hanteerden een democratiseringsstreven 
dat gemanifesteerd werd als fundamentele 
maatschappijkritiek. Veel van hun 
protesten waren ideologisch gedreven 
en ingegeven door de internationale 
politiek. De ongelijkheid in welvaart in 
de wereld, die in stand werd gehouden 
door de westerse landen was de 
voornaamste grief van de radicalen. 
Men was tegen kernwapens, vóór 
ontwikkelingssamenwerking en tegen 
het maakbaarheididee van de overheid.

Dan was er nog het studentenverzet. 
Het hoger onderwijs stond onder druk 
door de grote toename van het aantal 
studenten. De studenten, beïnvloed 
door het studentenactivisme in Frankrijk, 
ergerden zich aan de privileges van de 
hoogleraren en eisten directe zeggenschap 
in de opzet en uitvoering van het 
onderwijs; democratisering van de 
onderwijsstructuur. Na een serie van 
studentenbezettingen in 1969 toonde 
de Nederlandse regering zich vatbaar 
voor druk van actiegroepen en kwam 
er nieuwe universitaire wetgeving. 

Ook in politieke kringen heerste bijkans 
revolutionaire hervormingsgezindheid. 
D66 werd opgericht met als doel het 
bewerkstelligen van een 
participatiedemocratie, waarin het geheel 
van politieke partijen in een progressief 
en een conservatief blok zou moeten 
uiteenvallen, de minister-president 
rechtstreeks gekozen zou worden en 
een districtenstelsel zou worden 
ingevoerd. D66 stond niet alleen in dit 
streven, ook in de gelederen van de 
Partij van de Arbeid bestond er een 

behoefte aan helderheid in de politiek.
De kiezer moest duidelijke keuzes 
voorgelegd krijgen en rechtstreeks een 
regering kunnen machtigen én 
controleren. Net als de actiebewegingen, 
hekelden deze partijen de regentencultuur 
die de Nederlandse samenleving tekende. 

Het momentum voor politieke 
veranderingen in Nederland deed zich 
voor na de val van het progressieve 
rooms-rode kabinet-Cals in oktober 
1966 in de fameuze Nacht van Schmelzer. 
Omdat dit het derde kabinet in vier jaar 
was en omdat het debat rechtstreeks 
op televisie uitgezonden werd, had het 
vertrouwen van de kiezer in de 
betrouwbaarheid van politici ernstige 
schade opgelopen. 

Bij de verkiezingen van 1967 wist D66 
zeven zetels te bemachtigen. Er leek 
ruimte te zijn voor ingrijpende 
veranderingen van het politieke stelsel, 
toen in datzelfde jaar een ‘Staatscommissie 
voor advies inzake de Grondwet en de 
Kieswet’ werd ingesteld. Maar het rapport 
van de commissie maakte geen kans 
bij de regering, die bestond uit 
confessionelen en liberalen. Er werd 
wel een voorstel gedaan tot een gekozen 
kabinetsformateur, maar dit voorstel 
werd verworpen. 

De PvdA, D66 en de Politieke Partij 
Radicalen (PPR) zetten de 
polarisatiestrategie door toen ze bij de 
verkiezingen van 1971 en 1972 een 
‘schaduwkabinet’ aan de kiezer 
presenteerden. Deze aanpak leverde 
echter geen succes op, de 
‘schaduwkabinetten’ kregen niet meer 
dan een derde van alle stemmen. 

Toen het progressieve kabinet-Den Uyl 
sneuvelde in 1977, betekende dit definitief 
het einde van het hervormingsstreven 
en de politieke revolutie die de 
protestgeneratie van de jaren zestig 
beoogd had. De komende decennia zou 
de politiek in Nederland draaien om de 
economie. Het neoliberalisme verdrong 
staatkundige vernieuwingen van de 
politieke agenda. 

Toen in 2002 na acht jaar een einde 
kwam aan de Paarse kabinetten, ontstond 
er wederom een ‘open ruimte’ in de 
Nederlandse samenleving. De ontzuiling, 
liberalisering en individualisering hadden 
de maatschappij in veertig jaar ingrijpend 
veranderd. Het neoliberalisme, dat sinds 
de jaren tachtig hoogtij vierde, en de 
daarmee gepaard gaande geringe 
overheidssturing, had de functie van 
de natiestaat uitgehold. Met het 
verdwijnen van vroegere gemeenschappen, 
gezamenlijke tradities en ideologische 
politiek was de kloof tussen de overheid 
en burger groter dan ooit. De opkomst 
van identity politics is dan ook niet 
verwonderlijk. Immers, in een 
geglobaliseerde wereld, een land zonder 
nationaal economisch systeem, is 
identiteit het middel voor de politieke 
elite om kiezers aan zich te binden. 
Wanneer de geografische grenzen minder 
belangrijk worden, ontstaat de behoefte 
culturele grenzen op te trekken.

De komeetachtige opkomst van Pim 
Fortuyn valt hiermee te verklaren. Een 
gezamenlijke identiteit bestaat immers 
bij gratie van ‘de ander’. De ‘islamisering 
van Nederland’ verschafte Fortuyn een 
vehikel om politiek succes te boeken. 
Een andere – zeker zo belangrijke – 
verklaring voor zijn succes is de wijze 
waarop hij zijn standpunten voor het 
voetlicht wist te brengen. Door middel 
van helder taalgebruik gaf hij uiting 
aan de grieven die onder de Nederlandse 
bevolking leefden en viel hij het Haagse 
regentendom aan. In een interview in 
2002 met de Volkskrant zei hij: “We 
willen het land teruggeven aan de 
mensen. De politiek moet de burger 
uitnodigen mee te doen.” Pim Fortuyn 
heeft zijn beloftes niet waar kunnen 
maken, maar in de jaren na zijn dood 
maken we in Nederland de opmars mee 
van politici die zich eveneens bedienen 
van ‘helder’ taalgebruik en populisme, 

en een politiek discours dat gedomineerd 
wordt door identity politics.

En de burger, die rebelleert. Net zoals 
in de jaren zestig. Alleen worden er 
geen gebouwen bezet, actiegroepen 
opgericht of fietsen wit geverfd. De 
revolutie van nu vindt plaats op 
internetfora, steekt de kop op tijdens 
verkiezingen, referenda en peilingen en 
wordt vertolkt door ‘de man van de 
straat’, die voor een televisieprogramma 
of krant gevraagd wordt om zijn mening. 
Want de media, die vraagt de burgers 
nog wel om hun mening. Zelfs op televisie 
hebben mensen inspraak, wanneer ze 
de nieuwe popster, musicalster of 
dansende tweederangs BN’er mogen 
kiezen. Dit leidt ons tot de tragische 
conclusie dat de televisie een 
democratischer instituut is dan ons 
politieke systeem.

De boze burger van nu realiseert zich 
dit intuïtief of intellectueel en rebelleert 
tegen de gevestigde orde door op anti-
Haagse partijen te stemmen. In 2002 
kwam de Lijst Pim Fortuyn met 26 zetels 
in de Tweede Kamer. Bij de vorige Tweede 
Kamerverkiezingen in 2006 behaalde 
de Socialistische Partij 25 zetels. Als we 
de peilingen moeten geloven, is de Partij 
voor de Vrijheid van Geert Wilders bij 
de volgende verkiezingen de grote 
winnaar met 32 zetels. De boodschap 
is duidelijk: een groot deel van de 
Nederlandse bevolking heeft geen 
vertrouwen in het probleemoplossend 
vermogen van de gevestigde politieke 
elite. Volgens een recent onderzoek, 
uitgevoerd door uitgeverij Reader’s 
Digest heeft slechts 12% van de 
Nederlandse bevolking vertrouwen in 
politici. 56% van de mensen geeft aan 
dat ze minder vertrouwen in de 
volksvertegenwoordiging hebben dan 
vijf jaar geleden.

De regering lijkt echter doof voor de 
noodklok die geluid wordt door de 
burgers. Dit is niet zo verwonderlijk, 
omdat de kloof tussen overheid en 
burger niet anders te dichten valt dan 
door een grondige herziening van het 
gehele politieke systeem. En het is nu 
eenmaal zo dat de machthebbers niet 
graag hun eigen positie in de waagschaal 
stellen. 

De protestgeneratie van de jaren zestig 
wilde meer helderheid in de politiek 
scheppen en een participatiedemocratie 
tot stand brengen. We kunnen inmiddels 
vaststellen dat ze in het bereiken van 
die doelstelling jammerlijk gefaald 
hebben. Nog steeds hebben we in 
Nederland te maken met een versleten 
politiek systeem. De samenleving is 
veranderd, maar de politieke instituties 
zijn niet vernieuwd. En nu we in een 
tijd leven waarin alle existentiële vragen 
opnieuw beantwoord lijken te moeten 
worden en de burger zoekende is 
(letterlijk: men loopt van de SP over 
naar de PVV) zijn bestuurlijke 
vernieuwingen hard nodig. De burger 
kan niet langer worden gemarginaliseerd 
en slechts eenmaal in de vier jaar 
geconsulteerd worden. De boze burger 
is niet slechts een uitwas van de 
hedendaagse mediacultuur, maar is een 
uiting van diepe onvrede onder de 
burgers over de regentenmentaliteit in 
Den Haag. De burger voelt zich niet 
gehoord en gaat daarom steeds luider 
roepen. Nu kunnen de gevestigde 
politieke elite zich Oost-Indisch doof 
betonen en de symptomen van de 
revolutie proberen te bestrijden door 
continu in te gaan op de waan van de 
dag, maar dat zal het tij niet keren. Er 
zijn structurele veranderingen nodig. 
Heeft D66 die kroonjuwelen niet nog 
ergens liggen?

Heeft D66 die kroonjuwelen nog ergens 
liggen?
Veel Nederlandse burgers zijn boos. De boze burger heeft geen vertrouwen 
in politici en in het probleemoplossend vermogen van de regering. Hij of zij 
is niet te beroerd dit desgevraagd in niet mis te verstane termen te verwoorden. 
De rebellerende burger van nu gaat niet meer – zoals in de jaren zestig van de 
vorige eeuw – de barricade op, maar uit zijn onvrede door op anti-Haagse 
partijen te stemmen.

Door Wilma van Hunnik
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Willem-Jan Hilderink studeert 
filosofie en geschiedenis, en is 

daarnaast co-auteur van de site 
‘www.damokletiaantjes.com’

Dit relaas is tekenend voor 
de manier waarop revoluties 
in Nederland vorm krijgen. 
De inzet is een snelle 

omwenteling van de maatschappelijke 
orde, die echter niet verder komt dan 
een opstand. Bovendien kampt de 
revolutionair in Nederland met dezelfde 
problemen als zijn buitenlandse 
geestverwanten; de revolutionair maakt 
bijna altijd deel uit van een minderheid. 
Zijn revolutionaire opvattingen over een 
nieuwe orde zijn vrijwel nooit 
gemeengoed. Dit speelde ongetwijfeld 
ook Troelstra parten. In het Nederland 
van 1918 zaten slechts weinigen te 
wachten op een revolutie. Ook toen 
werd naderhand in het parlement 
opgemerkt dat Troelstra geen idee had 
waar hij mee bezig was; de SDAP was 
in het parlement helemaal niet in de 
meerderheid en was als zodanig geen 
representatie van een vermeend breed 
gedragen revolutionair elan. Dit lijkt 
een steekhoudend argument, maar keer 
op keer blijkt dat het een minderheid 
is die verandering in gang zet, en niet 
een (absolute) meerderheid.

Troelstra’s wij-weten-wat-goed-is-voor-
de-rest-revolutie is het best als een vorm 
van rebellie op te vatten. Enerzijds was 
er geen burgerlijke of parlementaire 
meerderheid die de revolutie steunde; 
vooral het (grote) christelijke volksdeel 
organiseerde (eventuele) tegenrevoluties 
en burgerwachten. Anderzijds was er 
wel een zeker draagvlak voor de 
socialistische ideeën en de roep om 
hervorming. Een draagvlak dat zich 
verder uitstrekt dan dat van de 
socialistische initiators. Rebellie en 
opstand deden in 1918 dienst als middel 
om op democratische wijze de 

besluitvorming te beïnvloeden; ze zijn 
immers democratisch geëigende 
manieren om opvattingen kenbaar te 
maken. De schaal ervan kan gebruikt 
worden om na te gaan hoe sterk de 
roep om verandering is. 

Toch roepen rebellie en revolutie in 
Nederland veelal negatieve associaties 
op. Vroegere partijen als de ARP en het 
CHU en het tegenwoordige CDA getuigen 
hiervan. In een land waar spruitjesgeur 
in het DNA zit is het fijn dat moeder 
de dis om vijf uur op tafel heeft staan. 
En als er iets funest is voor die 
bestendigheid is het wel rebellie. Nog 
erger is het als moeder de vrouw zich 
emancipatoire ideeën in het hoofd haalt 
en dat de maatschappelij zich zo dreigt 
te herschikken. Het nare gevoel bij de 
term revolutie zal er wel uit voorkomen 
dat rebellie wordt gezien als het potentieel 
gevaarlijke broertje van revolutie. Dit 
lijkt des te aannemelijker aangezien wij 
in Nederland in de moderne tijd slechts 
een keer last hebben gehad van een 
revolutie. Na de Franse Revolutie heeft 
men hier wat nare ervaringen gehad 
met revolutionairen die de hulp van 
onze toenmalige zuiderburen inriepen. 
De Fransen gaven daar gehoor aan en 
kwamen met een flink leger orde op 
zaken stellen. Dit was niet het soort 
revolutie waarover de Verlichters schreven 
en spraken. Evenmin was het een radicale 
verandering van de bestaande 
maatschappelijke orde. Wat Napoleon 
later installeerde was pas echt 
revolutionair: onze eerste koning, 
Lodewijk Napoleon. 

Nadat de Fransen verslagen werden in 
1815 en de Belgen zich in 1830 van 
de noordelijke Nederlanden afscheidden, 

hadden de antirevolutionaire sentimenten 
diep wortel geschoten. Aanvankelijk in 
behoudende vorm; het parlement werd 
immers gedomineerd door conservatieven. 
De royalistische reactionairen voelden 
er niets voor eenzelfde lot tegemoet te 
gaan als hun Franse adellijke broeders 
tijdens en na de Franse Revolutie. Zij 
verenigden zich in het parlement en 
traineerden feitelijk elke staatsrechtelijke 
modernisering. Ze hadden daarbij de 
steun van koning Willem I en later Willem 
II. Deze reactionaire beweging werd 
tot een halt geroepen in het revolutiejaar 
1848. Overal in Europa, in het bijzonder 
in Duitsland en Frankrijk, kwam het niet 
zelden tot een gewelddadig treffen 
tussen de oude en nieuwe orde. Ook 
in Nederland begon het de elite te dagen 
dat het de burgers menens was. In 
Europese naties was er vanaf 1848 
sprake van een omwenteling van de 
bestaande orde. Nieuwe staatsvormen 
ontstonden en er traden constitutionele 
veranderingen in werking.

In Nederland nam de ‘revolutie’ een 
geheel eigen keer. In Amsterdam ging 
‘een woedende menigte’ de straat op 
en verzamelde zich op de Dam. De 
Amsterdamse politiecommissaris die 
met enige agenten de menigte kwam 
vertellen dat zij het beste huiswaarts 
konden keren, leek aanvankelijk weinig 
succes te hebben. Pas toen hij zijn 
woorden kracht bij zette door twee 
pistolen omhoog te richten en er één 
abusievelijk afging, stoof de menigte 
uiteen. Verder dan dit humoristische 
incident is Nederland in het revolutiejaar 
1848 niet gekomen. Toch bleken de 
gevolgen van deze opstand groot. De 
opstootjes in Amsterdam en Den Haag 
en de gebeurtenissen in de rest van 

Europa maakten van de conservatieve 
Willem II namelijk in één nacht een 
liberaal. De koning was bang dat hem 
hetzelfde lot beschoren zou zijn als zijn 
vorstelijke collegae in de rest van Europa 
en gaf opdracht tot een 
grondwetsherziening door Thorbecke 
en de zijnen. 

De opstand was een vorm van rebellie 
die nooit is uitgegroeid tot een revolutie. 
Zoals ook het voorbeeld van Troelstra 
duidelijk maakt, blijkt elke opmaat voor 
een revolutie in Nederland te eindigen 
in een opstand. Dergelijke opstanden 
zijn echter wel van invloed op de 
parlementaire besluitvorming. Een 
revolutie in de letterlijke zin van het 
woord, een snelle omwenteling van de 
maatschappelijke orde, is nooit van de 
grond gekomen. Een goede verklaring 
daarvoor is dat opstanden dikwijls zo 
succesvol zijn dat een revolutie niet 
nodig is. Opstanden voldoen in Nederland 
aan de definitie van revolutie minus de 
snelheid van de verandering. 

Een voorbeeld dat dit treffend duidelijk 
maakt zijn de studentenopstanden van 
de jaren ’60 van de vorige eeuw. Deze 
opstanden van de studenten tegen de 
zittende regenteske orde doofden als 
een nachtkaars. In Nederland smeulde 
er gedurende de late jaren zestig aldoor 
de hoop op verandering. Allerlei 
maatschappelijke actiegroepen lieten 
zich horen, en afgezien van een enkele 
bezetting van een maagdelijk huis hier 
en daar was er geen revolutionaire sfeer. 
Het vele idealisme en verzet bracht de 
zittende orde ertoe de eisen van de 
opstandige studenten en arbeiders 
stapsgewijs in te willigen. De elite buigt 
mee met hen die scheuren willen zien 
in het bastion. Zo ontstaat er langzaam 
een veranderde orde. De regenten van 
nu zijn de studenten die toen op de 
barricaden stonden. De ironie is dat de 
huidige, veelal linkse, elite zich hevig 
verzet tegen de opstand van het electoraat 
sinds Fortuyn. 

En passant: De Nederlandse verandering 
van de politieke verhoudingen is niet 
uniek. De leider van de Parijse 
studentenopstand, Daniel Cohn-Bendit, 
is nu de leider van de Groenen in het 
Europees Parlement. 

In Nederland is het gedachtegoed van 
de toenmalige opstandige studenten 
ter linkerzijde van het politieke spectrum 
gemeengoed geworden. Hun opvattingen 
hebben, hoewel de een na de ander 
door natuurlijk verloop afzwaait, grote 
invloed. Een daarvan is het multiculturele 
ideaal, een actueel en beladen onderwerp. 
Tegen dit ideaal is weerstand ontstaan 
in het begin van de jaren negentig door 
personen als Frits Bolkestein, maar ook 
Ernst Hirsch Ballin, die toentertijd al 
wezen op de grenzen van het Nederlandse 
absorptievermogen om immigranten 
toe te laten. Beide heren zijn om hun 
opvattingen toen flink onder vuur 
genomen en beticht van racisme. Het 
is exemplarisch voor de volstrekt verstarde 
opvatting van de bestuurlijke elite. 

Bijna iedereen zou een multiculturele 
samenleving omarmen. Het is een 
prachtig ideaal, maar niet tot iedere 
prijs. Ideologische verstarring liet deze 
werkelijkheid niet toe. Politici zagen zich 
genoodzaakt de werkelijkheid te negeren 
om vast te houden aan hun ideaalbeeld. 
De ontkenning duurde lang, maar een 
opstand kon niet uitblijven. 

Deze opstand zette in de jaren negentig 
in en werd een brede volksbeweging 
onder Fortuyn; de Fortuynrevolte, zoals 
diens opkomst werd genoemd. In contrast 
met een revolutie kreeg deze een 
parlementair gezicht bij de verkiezingen 
in 2002. De steeds bekender wordende 
hoogleraar sociologie die met zijn boeken 
wees op de toenemende islamisering 
en het échec van het multiculturele 
verhaal vond gehoor bij een ongekend 
groot deel van het electoraat. Toch zijn 
de 26 zetels waarmee de partij daags 
na de moord op Fortuyn het parlement 
inkwam niet de opmaat geweest voor 
een revolutie. De LPF was niet de grootste 
partij (en was dat hoogstwaarschijnlijk 
ook niet geworden, afgezien van de 
moord) en de orde binnen de partij 
was het bewijs voor de chaostheorie. 
Dit resulteerde erin dat er nauwelijks 
programmapunten van de LPF onverkort 
zijn doorgevoerd. Wat er wel gebeurde 
was dat partijen, die Fortuyn voor de 
moord nog verketterd hadden, zijn 
standpunten kamerbreed incorporeerden 
in hun eigen programma’s. 

Dit past in het stramien van 

besluitvormingsbeïnvloeding door middel 
van opstand. Wederom neemt politiek 
Den Haag de opvattingen in zekere mate 
over. Het is echter opvallend dat de 
onvrede nu niet weggenomen is. Er is 
een nieuwe kaper op de kust; Geert 
Wilders. Wilders is niet met een 
denderende opmars bezig vanwege zijn 
uitgewerkte en onderbouwde 
programmapunten, maar vanwege het 
aanvankelijk ongehoorde geluid dat hij 
vertolkt. Nu zou men Fortuyn onrecht 
aandoen door hem gelijk te stellen aan 
Wilders, maar ze hebben wel de 
overeenkomst dat ze beiden de stem 
van een ontevreden volksdeel 
vertegenwoordig(d)en. De bestuurlijke 
elite heeft het niet zo op deze ‘ontevreden 
mensen’ en houdt de Haagse poort 
angstvallig dicht voor een nieuwe rechtse 
inval. Zo kan te verklaren zijn dat de 
ene na de andere partij verklaart 
principieel niet met Wilders te willen 
regeren. 

De vraag is nu of de stormram Wilders 
groot genoeg wordt om een omwenteling 
te forceren. Hoogstwaarschijnlijk niet. 
Niet zozeer omdat hij niet groot genoeg 
zou worden, maar eerder vanwege wat 
de geschiedenis geleerd heeft. Het 
politieke bastion zal niet afgebroken 
worden, ook al vertoont het scheuren. 
De politieke bezetting zal veranderen 
en zich vormen naar de tijdgeest. Opstand 
en rebellie spelen ook hier weer een 
belangrijke rol en zullen zich andermaal 
ontpoppen als katalysator in een zich 
langzaam voltrekkende revolutie.

Tegenwoordig gaat men niet zo snel 
meer de straat op, maar spreekt men 
zich in het stemhokje uit voor een 
hernieuwde orde. Of het ook een nieuwe 
orde is, kan enkel blijken na vele jaren, 
wanneer men in retroperspectief kan 
zien wat de gevolgen van de hernieuwing 
zijn geweest. Het staat vast dat er ook 
nu wat broeit. De eisen uit de 
Fortuynrevolte zijn volgens velen niet 
ingewilligd, en de roep om verandering 
van ‘het Haagse’ blijft onverminderd 
sterk.

REBELLIE ALS LANGZAME REVOLUTIE

‘Wij maken een revolutie omdat het kan en moet!’ Met deze gevleugelde woorden kondigde 
Pieter Jelles Troelstra een nieuw tijdperk aan. Althans, dat was de bedoeling. In 1918 
bepleitte de voorman van de SDAP dat het zo niet langer kon. Als het aan hem lag zouden 
er andere tijden komen. Hoewel de turbulente week erna ‘De Roode Week’ is gaan heten, 
kwam het initiatief zelf nooit van de grond. Na deze ‘vergissing van Troelstra’ gaf de 
goede man toch maar weer acte de présence in het parlement. De revolutie was mislukt.

door willem jan hilderik
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Dit relaas is tekenend voor 
de manier waarop revoluties 
in Nederland vorm krijgen. 
De inzet is een snelle 

omwenteling van de maatschappelijke 
orde, die echter niet verder komt dan 
een opstand. Bovendien kampt de 
revolutionair in Nederland met dezelfde 
problemen als zijn buitenlandse 
geestverwanten; de revolutionair maakt 
bijna altijd deel uit van een minderheid. 
Zijn revolutionaire opvattingen over een 
nieuwe orde zijn vrijwel nooit 
gemeengoed. Dit speelde ongetwijfeld 
ook Troelstra parten. In het Nederland 
van 1918 zaten slechts weinigen te 
wachten op een revolutie. Ook toen 
werd naderhand in het parlement 
opgemerkt dat Troelstra geen idee had 
waar hij mee bezig was; de SDAP was 
in het parlement helemaal niet in de 
meerderheid en was als zodanig geen 
representatie van een vermeend breed 
gedragen revolutionair elan. Dit lijkt 
een steekhoudend argument, maar keer 
op keer blijkt dat het een minderheid 
is die verandering in gang zet, en niet 
een (absolute) meerderheid.

Troelstra’s wij-weten-wat-goed-is-voor-
de-rest-revolutie is het best als een vorm 
van rebellie op te vatten. Enerzijds was 
er geen burgerlijke of parlementaire 
meerderheid die de revolutie steunde; 
vooral het (grote) christelijke volksdeel 
organiseerde (eventuele) tegenrevoluties 
en burgerwachten. Anderzijds was er 
wel een zeker draagvlak voor de 
socialistische ideeën en de roep om 
hervorming. Een draagvlak dat zich 
verder uitstrekt dan dat van de 
socialistische initiators. Rebellie en 
opstand deden in 1918 dienst als middel 
om op democratische wijze de 

besluitvorming te beïnvloeden; ze zijn 
immers democratisch geëigende 
manieren om opvattingen kenbaar te 
maken. De schaal ervan kan gebruikt 
worden om na te gaan hoe sterk de 
roep om verandering is. 

Toch roepen rebellie en revolutie in 
Nederland veelal negatieve associaties 
op. Vroegere partijen als de ARP en het 
CHU en het tegenwoordige CDA getuigen 
hiervan. In een land waar spruitjesgeur 
in het DNA zit is het fijn dat moeder 
de dis om vijf uur op tafel heeft staan. 
En als er iets funest is voor die 
bestendigheid is het wel rebellie. Nog 
erger is het als moeder de vrouw zich 
emancipatoire ideeën in het hoofd haalt 
en dat de maatschappelij zich zo dreigt 
te herschikken. Het nare gevoel bij de 
term revolutie zal er wel uit voorkomen 
dat rebellie wordt gezien als het potentieel 
gevaarlijke broertje van revolutie. Dit 
lijkt des te aannemelijker aangezien wij 
in Nederland in de moderne tijd slechts 
een keer last hebben gehad van een 
revolutie. Na de Franse Revolutie heeft 
men hier wat nare ervaringen gehad 
met revolutionairen die de hulp van 
onze toenmalige zuiderburen inriepen. 
De Fransen gaven daar gehoor aan en 
kwamen met een flink leger orde op 
zaken stellen. Dit was niet het soort 
revolutie waarover de Verlichters schreven 
en spraken. Evenmin was het een radicale 
verandering van de bestaande 
maatschappelijke orde. Wat Napoleon 
later installeerde was pas echt 
revolutionair: onze eerste koning, 
Lodewijk Napoleon. 

Nadat de Fransen verslagen werden in 
1815 en de Belgen zich in 1830 van 
de noordelijke Nederlanden afscheidden, 

hadden de antirevolutionaire sentimenten 
diep wortel geschoten. Aanvankelijk in 
behoudende vorm; het parlement werd 
immers gedomineerd door conservatieven. 
De royalistische reactionairen voelden 
er niets voor eenzelfde lot tegemoet te 
gaan als hun Franse adellijke broeders 
tijdens en na de Franse Revolutie. Zij 
verenigden zich in het parlement en 
traineerden feitelijk elke staatsrechtelijke 
modernisering. Ze hadden daarbij de 
steun van koning Willem I en later Willem 
II. Deze reactionaire beweging werd 
tot een halt geroepen in het revolutiejaar 
1848. Overal in Europa, in het bijzonder 
in Duitsland en Frankrijk, kwam het niet 
zelden tot een gewelddadig treffen 
tussen de oude en nieuwe orde. Ook 
in Nederland begon het de elite te dagen 
dat het de burgers menens was. In 
Europese naties was er vanaf 1848 
sprake van een omwenteling van de 
bestaande orde. Nieuwe staatsvormen 
ontstonden en er traden constitutionele 
veranderingen in werking.

In Nederland nam de ‘revolutie’ een 
geheel eigen keer. In Amsterdam ging 
‘een woedende menigte’ de straat op 
en verzamelde zich op de Dam. De 
Amsterdamse politiecommissaris die 
met enige agenten de menigte kwam 
vertellen dat zij het beste huiswaarts 
konden keren, leek aanvankelijk weinig 
succes te hebben. Pas toen hij zijn 
woorden kracht bij zette door twee 
pistolen omhoog te richten en er één 
abusievelijk afging, stoof de menigte 
uiteen. Verder dan dit humoristische 
incident is Nederland in het revolutiejaar 
1848 niet gekomen. Toch bleken de 
gevolgen van deze opstand groot. De 
opstootjes in Amsterdam en Den Haag 
en de gebeurtenissen in de rest van 

Europa maakten van de conservatieve 
Willem II namelijk in één nacht een 
liberaal. De koning was bang dat hem 
hetzelfde lot beschoren zou zijn als zijn 
vorstelijke collegae in de rest van Europa 
en gaf opdracht tot een 
grondwetsherziening door Thorbecke 
en de zijnen. 

De opstand was een vorm van rebellie 
die nooit is uitgegroeid tot een revolutie. 
Zoals ook het voorbeeld van Troelstra 
duidelijk maakt, blijkt elke opmaat voor 
een revolutie in Nederland te eindigen 
in een opstand. Dergelijke opstanden 
zijn echter wel van invloed op de 
parlementaire besluitvorming. Een 
revolutie in de letterlijke zin van het 
woord, een snelle omwenteling van de 
maatschappelijke orde, is nooit van de 
grond gekomen. Een goede verklaring 
daarvoor is dat opstanden dikwijls zo 
succesvol zijn dat een revolutie niet 
nodig is. Opstanden voldoen in Nederland 
aan de definitie van revolutie minus de 
snelheid van de verandering. 

Een voorbeeld dat dit treffend duidelijk 
maakt zijn de studentenopstanden van 
de jaren ’60 van de vorige eeuw. Deze 
opstanden van de studenten tegen de 
zittende regenteske orde doofden als 
een nachtkaars. In Nederland smeulde 
er gedurende de late jaren zestig aldoor 
de hoop op verandering. Allerlei 
maatschappelijke actiegroepen lieten 
zich horen, en afgezien van een enkele 
bezetting van een maagdelijk huis hier 
en daar was er geen revolutionaire sfeer. 
Het vele idealisme en verzet bracht de 
zittende orde ertoe de eisen van de 
opstandige studenten en arbeiders 
stapsgewijs in te willigen. De elite buigt 
mee met hen die scheuren willen zien 
in het bastion. Zo ontstaat er langzaam 
een veranderde orde. De regenten van 
nu zijn de studenten die toen op de 
barricaden stonden. De ironie is dat de 
huidige, veelal linkse, elite zich hevig 
verzet tegen de opstand van het electoraat 
sinds Fortuyn. 

En passant: De Nederlandse verandering 
van de politieke verhoudingen is niet 
uniek. De leider van de Parijse 
studentenopstand, Daniel Cohn-Bendit, 
is nu de leider van de Groenen in het 
Europees Parlement. 

In Nederland is het gedachtegoed van 
de toenmalige opstandige studenten 
ter linkerzijde van het politieke spectrum 
gemeengoed geworden. Hun opvattingen 
hebben, hoewel de een na de ander 
door natuurlijk verloop afzwaait, grote 
invloed. Een daarvan is het multiculturele 
ideaal, een actueel en beladen onderwerp. 
Tegen dit ideaal is weerstand ontstaan 
in het begin van de jaren negentig door 
personen als Frits Bolkestein, maar ook 
Ernst Hirsch Ballin, die toentertijd al 
wezen op de grenzen van het Nederlandse 
absorptievermogen om immigranten 
toe te laten. Beide heren zijn om hun 
opvattingen toen flink onder vuur 
genomen en beticht van racisme. Het 
is exemplarisch voor de volstrekt verstarde 
opvatting van de bestuurlijke elite. 

Bijna iedereen zou een multiculturele 
samenleving omarmen. Het is een 
prachtig ideaal, maar niet tot iedere 
prijs. Ideologische verstarring liet deze 
werkelijkheid niet toe. Politici zagen zich 
genoodzaakt de werkelijkheid te negeren 
om vast te houden aan hun ideaalbeeld. 
De ontkenning duurde lang, maar een 
opstand kon niet uitblijven. 

Deze opstand zette in de jaren negentig 
in en werd een brede volksbeweging 
onder Fortuyn; de Fortuynrevolte, zoals 
diens opkomst werd genoemd. In contrast 
met een revolutie kreeg deze een 
parlementair gezicht bij de verkiezingen 
in 2002. De steeds bekender wordende 
hoogleraar sociologie die met zijn boeken 
wees op de toenemende islamisering 
en het échec van het multiculturele 
verhaal vond gehoor bij een ongekend 
groot deel van het electoraat. Toch zijn 
de 26 zetels waarmee de partij daags 
na de moord op Fortuyn het parlement 
inkwam niet de opmaat geweest voor 
een revolutie. De LPF was niet de grootste 
partij (en was dat hoogstwaarschijnlijk 
ook niet geworden, afgezien van de 
moord) en de orde binnen de partij 
was het bewijs voor de chaostheorie. 
Dit resulteerde erin dat er nauwelijks 
programmapunten van de LPF onverkort 
zijn doorgevoerd. Wat er wel gebeurde 
was dat partijen, die Fortuyn voor de 
moord nog verketterd hadden, zijn 
standpunten kamerbreed incorporeerden 
in hun eigen programma’s. 

Dit past in het stramien van 

besluitvormingsbeïnvloeding door middel 
van opstand. Wederom neemt politiek 
Den Haag de opvattingen in zekere mate 
over. Het is echter opvallend dat de 
onvrede nu niet weggenomen is. Er is 
een nieuwe kaper op de kust; Geert 
Wilders. Wilders is niet met een 
denderende opmars bezig vanwege zijn 
uitgewerkte en onderbouwde 
programmapunten, maar vanwege het 
aanvankelijk ongehoorde geluid dat hij 
vertolkt. Nu zou men Fortuyn onrecht 
aandoen door hem gelijk te stellen aan 
Wilders, maar ze hebben wel de 
overeenkomst dat ze beiden de stem 
van een ontevreden volksdeel 
vertegenwoordig(d)en. De bestuurlijke 
elite heeft het niet zo op deze ‘ontevreden 
mensen’ en houdt de Haagse poort 
angstvallig dicht voor een nieuwe rechtse 
inval. Zo kan te verklaren zijn dat de 
ene na de andere partij verklaart 
principieel niet met Wilders te willen 
regeren. 

De vraag is nu of de stormram Wilders 
groot genoeg wordt om een omwenteling 
te forceren. Hoogstwaarschijnlijk niet. 
Niet zozeer omdat hij niet groot genoeg 
zou worden, maar eerder vanwege wat 
de geschiedenis geleerd heeft. Het 
politieke bastion zal niet afgebroken 
worden, ook al vertoont het scheuren. 
De politieke bezetting zal veranderen 
en zich vormen naar de tijdgeest. Opstand 
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door willem jan hilderik
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Politieke Poёzie is een nieuwe rubriek in demo. 
Afhankelijk van het aanbod plaatsen we gedichten 
met een maatschappelijke invalshoek uit het heden 
en verleden. Inzendingen van Jonge Democraten 
moedigen we aan.

Fotografie : M. for Matthijs

Uitzicht op Holland 

Denkend aan Holland 
zie ik asfaltrivieren 
vlak langs de holle 
 stadsrand gaan, 
files ondraaglijk 
lompe flatgebouwen 
als starre zerken 
 op een kerkhof staan; 
en op het onzichtbare 
weiland verrijzen 
de nieuwbouwwijken, 
 bedekken het land: 
kunststofkozijnen,  
bestemmingsplannen,  
deuren en daken  
van de lopende band. 
de lucht hangt nog hoog  
en de zon schijnt op alles  
wat geld en gemeente  
ons hebben beschikt, 
maar op elke hectare  
wordt de stem van het landschap  
door toparchitecten 
verweesd en verstikt. 

© Alexis de Roode

Politieke Poëzie
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Het moet meer dan zes jaar geleden 
zijn geweest; ik was net lid 

geworden van D66 en was aan het 
rondneuzen op internet om mijn partij 
beter te leren kennen, en ik kwam 
bij een website terecht over de 
zusterpartijen van D66 in de rest van 
de wereld. Het stuk sprak van verwante 
sociaal-liberale partijen in het Verenigd 
Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken. 
Vol interesse las ik over een progressief-
liberale partij in Denemarken, genaamd 
Radikale Venstre (RV), die zich begin 
20e eeuw had afgesplitst van het 
liberale Venstre.

Door Hugo van Haastert

Een jaar later zat ik in het Leidse 
afdelingsbestuur en stelde ik aan mijn 
bestuursgenoten voor om een stedenband 
aan te gaan met de Deense sociaal-
liberale jongeren, Radikal Ungdom. En 
de rest, zoals men dat zegt, is geschiedenis. 
Want sindsdien zijn er vele uitwisselingen 
en collaboraties geweest tussen de 
sociaal-liberale jongeren van Denemarken 
en Nederland. De banden zijn nog steeds 
sterk en daarom togen afgelopen mei 
negen Jonge Democraten richting 
Denemarken om de Denen te helpen 
in hun campagne voor de Europese 
Parlementsverkiezingen.

We reisden met twee auto’s af richting 
Århus, de grootste Deense stad op het 
vasteland van Denemarken. Na de 
wekelijkse bijeenkomst daar te hebben 
bijgewoond, inclusief EU-Quiz, gingen 
we vrijdag op pad om campagne te 
voeren in Kopenhagen. Opmerkelijk was 
dat de Denen een Blauw Monster-pak 
hadden gekocht, precies gelijk aan het 
pak dat ook de JD inzet bij de Europese 
campagne. Het bleek dat in Denemarken 
de rechts-populistische Volkspartij de 
Europese Unie afschildert als een Blauw 
Monster; net zoals Wilders dat doet in 
Nederland. JD’er Anne van der Graaf 
twijfelde dus geen seconde en klom in 
het pak om zingend, dansend en 
knuffelend voorbijgangers op het 
Raadhuisplein aan te tonen dat de EU 
toch vooral heel erg lief is. Ook lijsttrekker 

Sofie Carsten Nielsen en kandidaat Anna 
Mee Allerslev waren aanwezig om flyers 
uit te delen.

De politieke positie van Radikale Venstre 
is het beste uit te drukken met de slogan 
die de partij hanteert voor de Europese 
verkiezingen: Meer Europa. Net als D66 
in Nederland is RV de meest pro-Europese 
partij in Denemarken. De Deense sociaal-
liberalen hadden een aantal thema’s 
uitgekozen om campagne op te voeren, 
zoals één gezamenlijk Europees 
asielbeleid, een groener Europa en meer 
bescherming van mensenrechten. Het 
asielbeleid is een kenmerkend standpunt 
van RV, want de huidige rechtse Deense 
regering voert een zeer restrictief 
asielbeleid waarbij mensenrechten niet 
al te serieus genomen worden. RV stelt 
dan ook in haar campagne dat een 
Europees asielbeleid de harde kantjes 
van het Deense beleid zou moeten 
matigen.

Na campagne te hebben gevoerd 
verkenden de JD’ers al wandelend en 
winkelend de Deense hoofdstad. Het 
prachtige weer en de pittoreske straatjes 
en pleintjes maken de stad tot één van 
de mooiste steden van Europa. Daarna 
aten we samen met onze Deense vrienden 
bij een Indiaas restaurant aan de 
waterkant om vervolgens het nachtelijke 
Kopenhagen onveilig te maken. De 
volgende dag gingen we terug naar 
Århus om campagne te voeren op de 
Søndergade winkelstraat. Daar verfden 

we de kandidaten, waarbij voorbijgangers 
de campagneposters van Radikale Venstre 
konden beschilderen.  Vervolgens volgde 
een bezoek aan Den Gamle By (De Oude 
Stad), een openluchtmuseum waar 
gebouwen in middeleeuwse stijl en met 
rondlopende Denen in traditionele kledij 
ons terugbrachten in de tijd.

Onze laatste avond in Denemarken 
brachten we feestend door op het 
partijbureau van Radikal Ungdom. Die 
avond vertrok één groep met de auto 
naar Nederland, terwijl de overgebleven 
Nederlanders richting de gaybar gingen. 
In die bar vlogen de Deense Eurodance 
hitjes ons om de oren, afgewisseld met 
Deense inzendingen naar het Eurovisie 
Songfestival. De volgende ochtend 
voerden we nog campagne in een 
overdekte multiculturele markt in het 
westen van Århus, Bazar Vest. Het 
Radikale Venstre krijgt doorgaans veel 
stemmen onder migranten omdat de 
partij zich hard maakt voor een soepeler 
migratiebeleid en individuele vrijheden 
voor minderheden. Na ons bezoek aan 
de Bazar kleurde de markt blauw van 
de campagneposters en de Europese 
vlaggen die we hadden uitgedeeld.

De uitwisseling was voor veel JD’ers 
een kans om onze zusterorganisatie 
Radikal Ungdom (RU) en Denemarken 
an sich beter te leren kennen. De 
gelijkenissen tussen JD en RU zijn 
onmiskenbaar, qua ideologie en qua 
verenigingscultuur. Hopelijk hebben we 
kunnen bijdragen aan een stevig 
verkiezingsresultaat voor onze Deense 
sociaal-liberale vrienden en we kijken 
uit naar een spoedig tegenbezoek van 
de Denen!

Samen strijden voor meer 
Europa

In die bar vlogen de 

Deense Eurodance 

hitjes ons om de 

oren, afgewisseld 

met Deense 

inzendingen naar 

het Eurovisie 

Songfestival.

Hugo van Haastert was onder meer 
bestuurslid van de afdeling Leiden 
en zat in het landelijk bestuur van 
de Jonge Democraten. Hij studeert 
politicologie en scandinavistiek 
aan de Universiteit van Amsterdam.

Het is waar: als de PVV in Nederland 
aan de macht zou komen, zou 

ik serieus overwegen om te emigreren. 
Mijn eerste keuze zou Vlaanderen zijn, 
om de eenvoudige reden dat daar 
Nederlands wordt gesproken. Probleem 
is alleen dat Vlaanderen zijn eigen PVV 
heeft in de vorm van het Vlaams Belang, 
voorheen het Vlaams Blok. Dan maar 
niet naar Vlaanderen. Dan worden het 
de Verenigde Staten, die hebben 
voorlopig een fatsoenlijk regering, 
waarvoor iemand met links-liberale 
opvattingen zich niet hoeft te schamen. 
Bovendien kan worden gekozen voor 
een progressieve staat, bijvoorbeeld 
Vermont. Gelukkig zal emigratie, als ik 
mij niet heel erg vergis, niet noodzakelijk 
blijken, omdat de kans dat Wilders het 
in Nederland voor het zeggen krijgt, 
niet groot is. Daarbij ga ik er vanuit dat 
de PVV nimmer meer dan de helft van 
de stemmen zal winnen. Sterker nog: 
ik denk dat het potentieel van de PVV 
niet veel groter is dan 20 procent van 
het electoraat. Bij de Europese 
verkiezingen, het soort verkiezingen 
waarbij de kiezers graag een mooi gebaar 
maken dat zij zich bij reguliere verkiezingen 
voor het Nederlandse parlement niet 
zullen permitteren, kreeg de PVV 17 
procent. Dat is precies evenveel als 
Verdonk vorig jaar in de peilingen kreeg 
en de LPF in de verkiezingen van 2002. 
Zou dat toeval zijn? Ook elders komen 
de boze, bange populisten uit op 
ongeveer eenvijfde van de kiezers. Het 
kan iets meer zijn, of iets minder, maar 
daar schommelt het omheen. Juist 
daarom is het zo gek dat de media 
altijd suggereren dat de populisten de 
“volkswoede” vertolken, of spreken 
namens de “collectieve verontwaardiging” 
over de falende elite. Zo is het dus 

aantoonbaar niet. Ruim tachtig procent 
van de kiezers heeft heel andere opvattingen. 
Laten we eens aanemen dat de PVV over 
twee jaar 30 zetels haalt. Zij zou dan 
waarschijnlijk de tweede partij worden 
en afhankelijk zijn van minstens twee 
coalitiegenoten, als die al kunnen worden 
gevonden. Wie zal immers zo gek zijn 
met een ongericht projectiel als Wilders 
te gaan regeren. Maar goed, laten we 
even aannemen; er komt een coalitie. 
Een dergelijke coalitie zal zelfs de meest 
wezenlijke punten van Wilders’ program 
niet gaan uitvoeren. Een verbod op de 
Koran, laat staan al die andere voorstellen, 
die strijdig zijn met de rechtsstaat, zullen 
de coalitiegenoten niet kunnen accepteren. 
Het Waterloo van alle populisten is 
regeringsverantwoordelijkheid. De 
populisten drijven op de retoriek van de 
borreltafel: simpele, gewelddadige 
oplossingen voor gesimplificeerde 
problemen. De werkelijkheid van het beleid 
is echter een geheel andere. In de complexe 
werkelijkheid strandt onveranderlijk de 
Grote Belofte van de populisten: dat alles 
anders wordt en dat nu de echte wensen 
van de echte mensen zullen worden 
vervuld. Kortom, ik ga wellicht enkele 
onaangename jaren tegemoet, maar de 
innere Emigration zal wel voldoende zijn.  

Emigratie vanwege Wilders?

Maarten van Rossem is Bijzonder 
Hoogleraar Geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht. Tevens is hij lid 
van de Partij van de Arbeid.
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“ Juist door ons 
zo vast te 

pinnen op 
klassiek liberale 

waarden, 

verheffen wij 
vrijheid tot 
onsgma.” 

Leonie Kuhlman is algemeen 
bestuurslid van de afdeling 

Utrecht en studeert Bestuurs- en 
organisatiewetenschappen aan 

de Universiteit Utrecht.

Onlangs verscheen in het 
Haarlems Dagblad een 
artikel over kraker Karel 
– die, ook al doet de 

alliteratie anders vermoeden, geen fictief 
figuur is. Karel had sinds een week een 
woning gekraakt, toen er al een knokploeg 
voor deur stond. De knokploeg bedreigde 
Karel en dwong hem het pand te verlaten. 
Karel, zo vertelde de krant, vluchtte als 
een haas. De politie pakte de knokploeg 
uiteindelijk op en Karel kwam met de 
schrik vrij.

Op internet verschenen reacties op het 
artikel over kraker Karel. Iemand met 
de naam Funky schreef bijvoorbeeld: 
“Het is een misstand, dat er zo veel 
leeg staat, terwijl er zo veel mensen 
dakloos zijn”. Iemand onder de naam 
De Hakker dacht er anders over: “Nog 
maar een keertje voor al dat enge dove 
linksvolk, je hebt met je poten van 
andermans eigendommen af te blijven”. 
Een kraker die zichzelf Teun14 noemde, 
schreef: “Ik werk veel meer dan 40 uur 
per week, ik woon in een verkrot 
kraakpand wat ik naast mijn werk aan 
het opknappen ben. Het is koud maar 
klagen over mijn situatie doe ik niet”. 
Daarop reageerde een zekere Omerta: 
“Ik kan mij voorstellen dat je niet klaagt 
over de kou, na 3 jaar geen huur te 
hebben betaald zit je er immers inmiddels 
toch wel behoorlijk warmpjes bij (…)”. 

Uit deze reacties blijkt maar weer eens 
dat mensen uitgesproken meningen 
over krakers hebben. Sommigen vinden 
krakers vrijheidsstrijders die sociale 
misstanden aan de kaak stellen. Anderen 
vinden krakers luiwammesen die 
onrechtmatig inbreuk maken op het 
eigendomsrecht van anderen. Wat daar 
ook van zij, het is opvallend dat deze 

meningen steeds één ding in het gemeen 
hebben: het zijn meningen die niet met 
feiten zijn onderbouwd. Mensen die 
op internet hun mening verkondigen 
hebben zich (vaak) niet in de onderliggende 
materie verdiept. Dat geeft niet. Het 
gaat hier tenslotte om een internetforum.

De discussie over kraken woedt echter 
niet alleen op internet. De Tweede Kamer 
discussieert ook al geruime tijd over 
kraken. Onlangs is die discussie weer 
opgelaaid met het wetsvoorstel van de 
kamerleden Ten Hoopen (CDA), Slob 
(ChristenUnie) en Van der Burg (VVD). 
Die kamerleden stellen (kort gezegd) 
een algeheel verbod op kraken voor 
omdat zij van mening zijn dat kraken 
een “ontoelaatbare vorm van 
eigenrichting” is. Het is echter 
verontrustend dat een dergelijke mening 

“De Raad van 
State vraagt zich 

dus af hoe de 
initiatiefnemers 

een probleem 
denken op te 

lossen, zonder 
dat zij weten of 

dat probleem 
daadwerkelijk 

bestaat.”

Ik pleit niet voor vervaging van onze 
idealen. Ik pleit niet voor minder 
bevlogenheid voor politiek en 
maatschappij. Wel pleit ik voor wat meer 
realisme en voor wat meer zelfrelativisme. 
Wat meer luchtigheid en nuchterheid 
(behalve in de avonden) zorgt ervoor 
dat discussies niet zullen verstarren. Op 
die manier kunnen we vanuit onze 
ideologie redeneren, zonder de realiteit 
uit het oog te verliezen. 

De Tweede Kamer heeft het 
niveau van een internetforum

 
Kennis van de materie ontbreekt in wetsvoorstel kraakverbod.

Door Philip de Roos

Is vrijheid ons eigen dogma?

Tot op de dag vandaag heeft geen enkele ideologie een permanente meerderheid 
weten te bemachtigen in welk parlement dan ook. Gesteld mag dus worden 
dat we het er over het algemeen nog niet eens zijn over welke ideologie de 
beste is; wij, Jonge Democraten, lijken het daarentegen af en toe wel zeker te 
weten.

Door Leonie Kuhlman

Toen ik voor het eerst binnen 
kwam stappen bij de JD lagen 
de sociaal-liberale waarden 
voor het oprapen. Ik groette 

vriendelijk de vrijheid van meningsuiting 
en raapte m’n zelfbeschikkingsrecht op 
om te debatteren over gelijkwaardigheid 
tussen hetero’s en homo’s. Ik toostte 
op de privacy en proostte op de toekomst.

Moeilijker te vinden bleek het 
pragmatisme. Zijn jonge democraten 
geen pragmatische denkers? Anders 
gezegd, zijn we niet degenen die vooral 
ook moeten kijken naar de praktische 
toepasbaarheid van alle kennis en 
gedachten? En is de valkuil om vrijheid 
tot ons eigen dogma te verklaren niet 
te groot? 

“Wie concrete gevallen wil beoordelen, 
heeft aan principes niet altijd genoeg”, 
aldus Patric Loobuyck in ‘John Stuart 
Mill, 150 Jaar over Vrijheid’. Het fijne 
aan pragmatisme is het behouden van 
contact met de realiteit. Een pragmatist 
klampt zich niet krampachtig vast aan 
zijn ideologie wanneer duidelijk wordt 
dat de realiteit anders uitpakt dan 
verwacht. 

Ik kwam bij de Jonge Democraten terecht 
omdat ik juist deze combinatie, van 
enerzijds de liberale waarden en 
anderzijds een praktische kijk op 
besluitvorming, zo sterk vond. Een 
absolute meerwaarde die we wat mij 
betreft moeten blijven koesteren. Maar 
vind ik dat nog wel binnen de JD? 

Veel discussies die er door Jonge 
Democraten gevoerd worden vind ik 
helemaal niet zo pragmatisch. Natuurlijk 
mogen we idealistisch zijn, maar laten 
we daarbij niet de feitelijke realiteit 

vergeten. Juist door ons zo vast te pinnen 
op klassiek liberale waarden, verheffen 
wij vrijheid tot ons eigen dogma. Daarmee 
handelen we niet anders dan volgens 
welk dogmatisch gedachtegoed dan 
ook, en zijn we niet écht in staat om 
te luisteren naar wat een ander te zeggen 
heeft. En dat doet vervolgens weer af 
aan onze geloofwaardigheid. 

Ik stel voor open te staan. Om open te 
staan voor het debat, maar ook open 
staan voor de ideeën die in dat debat 
naar voren komen. Het gaat immers 
niet altijd om het winnen, maar om 

het maken van een goed en realistisch 
besluit. 

opgelegd. “Beste studenten, wees 
voorzichtig met lenen!” Progressieve 
liberalen moeten nu nog steeds waken 
voor fundamentele waarden en daarom 
ben ik lid van de Jonge Democraten.

Échte anti-liberalen heb ik wel eens 
horen zeggen dat vrijheid voor het 
individu tegenwoordig zelfs gevaarlijk 

kan zijn. Om met de woorden van Rob 
Wijnberg te spreken: “we worden 
apathisch voor de actualiteit, apathisch 
voor de wereld en we worden zelfs 
apathisch voor onze eigen leefomgeving.” 
We hebben geen kaders of richtlijnen 
meer waardoor we stuurloos worden. 
Om het in sociologische begrippen te 
omschrijven: “buiten de kaders van 
sociale verbanden is geen lidmaatschap, 
en daarmee geen zelfsturing mogelijk.” 
Een afkeer voor de realiteit dus, simpelweg 
omdat we de hoeveelheid aan informatie 
niet kunnen behappen. 

Het bovenstaande klopt allemaal. Een 
mens kan ook niet zonder structuur, 
we zouden met z’n allen in doelloosheid 
vervallen en niet meer te motiveren zijn 
om nog iets te ondernemen. Dat is 
precies wat mensen bang maakt en 
waar hardnekkige populisten zich op 
vastbijten. 

Maar vrijheid om je eigen leven in te 
richten leidt niet tot vervaging van 
structuur. Ieder mens dat autonoom is 
in het maken van eigen keuzes, kiest 
altijd weer nieuwe sociale verbanden 
(en daarmee richtlijnen en structuur). 
Door te kiezen voor de Jonge Democraten, 
en daarmee voor liberale waarden, gaan 
ook wij dus zo’n sociaal verbond aan. 
Een liberaal verbond of kader, waarmee 
we waken voor onze idealen en waarmee 
we slachtoffers van de populistenbeet 
van hun angsten kunnen verlossen. 

Maar laten we ook vooral de praktijk 
in de gaten houden. Onze liberale ideeën 
bestaan naast tal van andere ideeën, 
in een informatiemaatschappij waarin 
al deze gedachten toegankelijk zijn voor 
iedereen. Laten we dat in ons voordeel 
gebruiken. 

“ Juist door ons 
zo vast te 

pinnen op 
klassiek liberale 

waarden, 
verheffen wij 

vrijheid tot ons 
eigen dogma.” 
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“ Juist door ons 
zo vast te 

pinnen op 
klassiek liberale 

waarden, 

verheffen wij 
vrijheid tot 
onsgma.” 

Leonie Kuhlman is algemeen 
bestuurslid van de afdeling 

Utrecht en studeert Bestuurs- en 
organisatiewetenschappen aan 

de Universiteit Utrecht.
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– ook in de Tweede Kamer – niet op 
feiten blijkt te zijn gebaseerd. De Tweede 
Kamer is namelijk geen internetforum.

Dat de initiatiefnemers hun wetsvoorstel 
baseren op een onderbuikgevoel, wordt 
duidelijk wanneer je het wetsvoorstel 
bestudeert. Als een wet wordt ingediend, 
dan verschijnt daar een Memorie van 
Toelichting bij. In algemene zin is een 
Memorie van Toelichting een droog en 
met feiten doortimmerd parlementair 
stuk. Zo niet deze Memorie van 
Toelichting; deze is onparlementair 
sappig en de feiten ontbreken. En hoewel 
(toegegeven) deze Memorie van 
Toelichting ‘lekker leest’ (ik raad 
geïnteresseerden aan vooral eens te 
surfen naar: www.overheid.nl/op ‐ 
Kamerstuk Tweede Kamer ‐ Nr. 31 560) 
verdient de saaie, maar degelijke versie 
toch de voorkeur. 

Ook dit wetsvoorstel heeft dus een 
Memorie van Toelichting. De 
initiatiefnemers beschrijven daarin eerst 
hoe er sprake is “van een verharding 
in de kraakwereld”, maar het wordt 
niet duidelijk waar zij zich op baseren. 
Waar krakers vroeger nog uit idealisme 
kraakten, zou nu sprake zijn van 
“andersoortige krakers” voor wie het 
enkel gaat om “goedkoop wonen en 
het wonen op A-locaties”. De krakers 
zijn volgens de initiatiefnemers ook niet 
meer van eigen bodem, omdat “de in 
Nederland actieve krakers in toenemende 
mate over een andere nationaliteit lijken 
te beschikken”. Volgens de initiatiefnemers 
spreidt het kraakprobleem zich ook nog 
uit over heel Nederland, nu “uit 
berichtgeving in de media uit 2008 blijkt 
dat ook veelvuldig in middelgrote 

gemeenten als Groningen, Leiden, Zwolle, 
Deventer, Breda, Bergen op Zoom en 
Dordrecht wordt gekraakt en in kleinere 
gemeenten als Bodegraven, Hoog-Keppel, 
Wissel, Denekamp, Norg en Soestduinen”. 
Maar vergelijkende cijfers over kraken 
in middelgrote gemeenten ontbreken 
in de Memorie van Toelichting.

Gelukkig is daar de Raad van State; het 
orgaan dat (als eerste) een wetsvoorstel 
controleert. De Raad van State is niet 
van dit wetsvoorstel voor een algeheel 
kraakverbod gecharmeerd. Zij constateert 
‘dat de initiatiefnemers bij de beschrijving 
van de problematiek uitgaan van bepaalde 
veronderstellingen. Valide gegevens zijn 
immers niet voorhanden. Daarmee blijft 
de omvang van het probleem onduidelijk, 
evenals de oorzaken ervan.’ De Raad 
van State vraagt zich dus af hoe de 
initiatiefnemers een probleem denken 
op te lossen, zonder dat zij weten of 
dat probleem daadwerkelijk bestaat.

De Raad van State is ook niet overtuigd 
van de “verharding in de kraakwereld” 
waar de initiatiefnemers van spreken. 
De Raad van State zegt dat “de stelling 
(van de initiatiefnemers) dat er sprake 
is van een verharding in de kraakwereld 
of van een toename van de met het 
kraken gepaard gaande problemen (…) 
niet nader (wordt) toegelicht.” Het blijft 
dus bij een blote mening van de 
initiatiefnemers.

De Raad van State vindt verder dat de 
initiatiefnemers ook niet hebben 
aangetoond dat het kraakprobleem ook 
buiten grote steden om zich heen grijpt. 
De Raad van State zegt in haar advies: 
“in dit verband is niet zonder betekenis 
dat uit de verkenning onder de G30 
[de dertig grootste gemeenten in 
Nederland] blijkt dat kraken zelden als 
een probleem wordt ervaren en steeds 
minder voorkomt”. Het is dus twijfelachtig 
of het wetsvoorstel überhaupt in een 
behoefte voorziet.

Dat de initiatiefnemers, tot slot, hun 
stellingname volgens de Raad van State 
baseren op “berichtgeving in de media 
uit 2008” in plaats van hun stelling te 
onderbouwen met concrete cijfers, wekt 
misschien wel de meeste zorg.

 
Op een internetforum mag je 
ongefundeerde meningen verwachten. 
Met dit wetsvoorstel voor een algeheel 
kraakverbod blijken ongefundeerde 
meningen nu echter ook voldoende 
aanleiding voor een heus wetsvoorstel. 
Daar zou geen plaats voor moeten zijn. 
Kamerleden die een wetswijziging 
voorstellen moeten zich – anders dan 
bezoekers van een internetforum – 
grondig in de materie verdiepen. En 
dan kom je niet uit in de onderbuik, 
maar bij de bottomline. En daar moet 
maar eens over gediscussieerd worden.

“Kamerleden die 
een wetswijziging 
voorstellen 
moeten zich 
grondig in de 
materie 
verdiepen.”

“Philip de Roos studeerde Rechten 
en is sinds 2006 advocaat in 

Amsterdam.”

In onze hele geschiedenis heeft nog nooit iemand de garantie op vrede 
kunnen geven. En zelfs de grootste pacifist in Nederland kan de garantie 
niet geven dat wij in de toekomst nooit meer in een conflict verzeild 

raken. Dat is de reden dat Nederland altijd een nationaal leger moet hebben 
dat op het hoogste defensie niveau moet kunnen participeren. 

Al sinds 1949 wordt Nederland met succes beschermd door een militair 
bondgenootschap, de NAVO. Maar hoe succesvol de NAVO ook is gebleken, 
zelfs dit militair bondgenootschap kan Nederland niet de garantie geven 
dat het nooit meer een oorlog mee maakt waarin het een nationaal leger 
nodig heeft dat op het hoogste defensieniveau moet kunnen opereren. 

Dit betekent niet dat we ons gehele overheidsbudget maar in Defensie 
moeten steken. Vredesmissies en uitzendingen zoals nu in Afghanistan 
maken onderdeel uit van het buitenlands beleid van een kabinet en die 
moet hier ook voldoende middelen voor vrijmaken. Het mag niet zo zijn 
dat door hoge ambities van een kabinet de standaarduitrusting van defensie, 
die noodzakelijk is, moet worden uitgehold. 

De verdediging en veiligheid van Nederland is en blijft een kerntaak van de 
Nederlandse overheid waar ook ruim voldoende geld voor moet worden 
uitgetrokken. Niet omdat het een leuk project is, maar omdat Defensie nu 
eenmaal een noodzakelijk onderdeel is voor een soevereine staat. Niemand 
kan garanderen dat Nederland eeuwige vrede kent. Dit is geen vrolijke 
boodschap maar wel een realistische. 

Thierry Aartsen, JOVD

Vrede en veiligheid speelt zich vrijwel 
altijd af in een internationale context. 
Als het gaat om  stabiliteit in eigen 

land is - zeker voor een klein land als Nederland 
dat binnen een straal van honderden kilometers 
wordt omringd door grootmachten als 
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië – 
internationale samenwerking daarom een 
must. Bondgenootschappen en allianties met 
andere landen vormen de beste verzekering 
voor een stabiele toekomst.

De vraag of Nederland in de toekomst ook 
als zelfstandig land op het hoogste 
defensieniveau moet kunnen participeren lijkt 
dus een contradictio in terminus. Nederland 
kan zich namelijk juist van participatie en 
bescherming op het hoogste defensieniveau 
garanderen door internationale samenwerking 
aan te gaan. De NAVO en de EU zijn twee 
samenwerkingsvormen waarmee Nederland 
haar zelfstandigheid als eigen land juist kan 
garanderen. Nederland is dus zelfstandig – 
juist door de internationale samenwerking. 

Een defensiebeleid dat gericht is op vrede en 
veiligheid in eigen land én brandhaarden in 
de rest van de wereld, vraagt dat Nederland 
een bijdrage levert aan de inzet van internationale 
vredesoperaties. Op deelgebieden moet het 
voor Nederland daarbij mogelijk zijn om zelf 
een krijgsmacht en materieel te leveren die 
het hoogste defensieniveau aan kan. Om die 
ambitie op alle gebieden te hebben, gaat 
echter te ver. Daarvoor zijn we simpelweg 
een te klein land.

De discussie hoeft daarom niet zo zeer te 
gaan of Nederland een bijdrage kan leveren 
op het hoogste defensieniveau, maar op welke 
deelgebieden de Nederlandse krijgsmacht 
zich moet specialiseren. Het – toch beperkte 
– Nederlandse budget voor defensie zou 
ingezet moeten worden om een vredesmacht 
te vormen die als belangrijkste taak heeft om 
deel te nemen aan internationale vredesoperaties 
en op kan treden als er bijvoorbeeld sprake 
is van dreigende genocide of om humanitaire 
hulpverlening mogelijk te maken.

De uitdagingen en brandhaarden van de 21e 
eeuw bevinden zich steeds vaker in 
ontwikkelingslanden. Wie daar een JSF wil 
inzetten zal weinig resultaten boeken in de 
strijd voor democratie en stabiliteit. Meer dan 
ooit vraagt opereren op het hoogste 
defensieniveau om een intelligente en menselijke 
krijgsmacht die een bevolking kan helpen in 
het beschermen én opbouwen van vrede en 
stabiliteit. Met state-of-the-art  
massavernietigingswapens zullen we weinig 
uithalen. Op dat hoogste defensieniveau moet 
Nederland dan weer níet mee willen draaien.

Sven Stevenson, Jonge Socialisten

Nederland leeft mede dankzij Europa en de NAVO al meer dan 60 
jaar in vrede, vrijheid en veiligheid. Oorlogen en gewapende conflicten 
zijn in andere gebieden nog aan de orde van de dag, folteringen 

en andere mensonwaardige praktijken evenzeer. De Jonge Democraten 
geloven dat Nederland en Europa de plicht hebben wereldwijd voor 
mensenrechten op te komen, bij voorkeur in samenwerking met de internationale 
gemeenschap en altijd onder mandaat van de Verenigde Naties. Nederland 
kan als klein land het kwalitatief hoogstaande defensieapparaat dat nodig 
is niet zelf onderhouden.

De Jonge Democraten willen een gezamenlijk Buitenlands- en Defensiebeleid 
op Europees niveau. De Europese Unie kan uitgroeien tot een gewichtige 
speler op mondiaal niveau. Europa kan op die manier tegenwicht bieden 
aan landen zonder democratie en mensenrechten. Eén Europa kan veel 
meer bereiken dan Nederland in haar eentje.

Om het Europees Buitenlands en Defensiebeleid te optimaliseren, pleiten 
de Jonge Democraten voor een Europese strijdkracht. Onze huidige militaire 
bijdrage in Afghanistan zorgt voor een verlammende aanslag op ons 
defensieapparaat. Door samen te werken kan Europa op een efficiënte en 
effectieve wijze beschikken over een snel inzetbaar, getraind en goed uitgerust 
leger. Nederland kan op haar eigen manier bijdragen aan een sterk Europees 
leger. Samen is niet alleen. 

 Rob Jetten is landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

De stelling: 
Ook in de toekomst moet Nederland als 
zelfstandig land op het hoogste 
defensieniveau kunnen participeren



DEMO Nummer 2, Zomer 200922 DEMO Nummer 2, Zomer 2009 23

– ook in de Tweede Kamer – niet op 
feiten blijkt te zijn gebaseerd. De Tweede 
Kamer is namelijk geen internetforum.

Dat de initiatiefnemers hun wetsvoorstel 
baseren op een onderbuikgevoel, wordt 
duidelijk wanneer je het wetsvoorstel 
bestudeert. Als een wet wordt ingediend, 
dan verschijnt daar een Memorie van 
Toelichting bij. In algemene zin is een 
Memorie van Toelichting een droog en 
met feiten doortimmerd parlementair 
stuk. Zo niet deze Memorie van 
Toelichting; deze is onparlementair 
sappig en de feiten ontbreken. En hoewel 
(toegegeven) deze Memorie van 
Toelichting ‘lekker leest’ (ik raad 
geïnteresseerden aan vooral eens te 
surfen naar: www.overheid.nl/op ‐ 
Kamerstuk Tweede Kamer ‐ Nr. 31 560) 
verdient de saaie, maar degelijke versie 
toch de voorkeur. 

Ook dit wetsvoorstel heeft dus een 
Memorie van Toelichting. De 
initiatiefnemers beschrijven daarin eerst 
hoe er sprake is “van een verharding 
in de kraakwereld”, maar het wordt 
niet duidelijk waar zij zich op baseren. 
Waar krakers vroeger nog uit idealisme 
kraakten, zou nu sprake zijn van 
“andersoortige krakers” voor wie het 
enkel gaat om “goedkoop wonen en 
het wonen op A-locaties”. De krakers 
zijn volgens de initiatiefnemers ook niet 
meer van eigen bodem, omdat “de in 
Nederland actieve krakers in toenemende 
mate over een andere nationaliteit lijken 
te beschikken”. Volgens de initiatiefnemers 
spreidt het kraakprobleem zich ook nog 
uit over heel Nederland, nu “uit 
berichtgeving in de media uit 2008 blijkt 
dat ook veelvuldig in middelgrote 

gemeenten als Groningen, Leiden, Zwolle, 
Deventer, Breda, Bergen op Zoom en 
Dordrecht wordt gekraakt en in kleinere 
gemeenten als Bodegraven, Hoog-Keppel, 
Wissel, Denekamp, Norg en Soestduinen”. 
Maar vergelijkende cijfers over kraken 
in middelgrote gemeenten ontbreken 
in de Memorie van Toelichting.

Gelukkig is daar de Raad van State; het 
orgaan dat (als eerste) een wetsvoorstel 
controleert. De Raad van State is niet 
van dit wetsvoorstel voor een algeheel 
kraakverbod gecharmeerd. Zij constateert 
‘dat de initiatiefnemers bij de beschrijving 
van de problematiek uitgaan van bepaalde 
veronderstellingen. Valide gegevens zijn 
immers niet voorhanden. Daarmee blijft 
de omvang van het probleem onduidelijk, 
evenals de oorzaken ervan.’ De Raad 
van State vraagt zich dus af hoe de 
initiatiefnemers een probleem denken 
op te lossen, zonder dat zij weten of 
dat probleem daadwerkelijk bestaat.

De Raad van State is ook niet overtuigd 
van de “verharding in de kraakwereld” 
waar de initiatiefnemers van spreken. 
De Raad van State zegt dat “de stelling 
(van de initiatiefnemers) dat er sprake 
is van een verharding in de kraakwereld 
of van een toename van de met het 
kraken gepaard gaande problemen (…) 
niet nader (wordt) toegelicht.” Het blijft 
dus bij een blote mening van de 
initiatiefnemers.

De Raad van State vindt verder dat de 
initiatiefnemers ook niet hebben 
aangetoond dat het kraakprobleem ook 
buiten grote steden om zich heen grijpt. 
De Raad van State zegt in haar advies: 
“in dit verband is niet zonder betekenis 
dat uit de verkenning onder de G30 
[de dertig grootste gemeenten in 
Nederland] blijkt dat kraken zelden als 
een probleem wordt ervaren en steeds 
minder voorkomt”. Het is dus twijfelachtig 
of het wetsvoorstel überhaupt in een 
behoefte voorziet.

Dat de initiatiefnemers, tot slot, hun 
stellingname volgens de Raad van State 
baseren op “berichtgeving in de media 
uit 2008” in plaats van hun stelling te 
onderbouwen met concrete cijfers, wekt 
misschien wel de meeste zorg.

 
Op een internetforum mag je 
ongefundeerde meningen verwachten. 
Met dit wetsvoorstel voor een algeheel 
kraakverbod blijken ongefundeerde 
meningen nu echter ook voldoende 
aanleiding voor een heus wetsvoorstel. 
Daar zou geen plaats voor moeten zijn. 
Kamerleden die een wetswijziging 
voorstellen moeten zich – anders dan 
bezoekers van een internetforum – 
grondig in de materie verdiepen. En 
dan kom je niet uit in de onderbuik, 
maar bij de bottomline. En daar moet 
maar eens over gediscussieerd worden.

“Kamerleden die 
een wetswijziging 
voorstellen 
moeten zich 
grondig in de 
materie 
verdiepen.”

“Philip de Roos studeerde Rechten 
en is sinds 2006 advocaat in 

Amsterdam.”

In onze hele geschiedenis heeft nog nooit iemand de garantie op vrede 
kunnen geven. En zelfs de grootste pacifist in Nederland kan de garantie 
niet geven dat wij in de toekomst nooit meer in een conflict verzeild 

raken. Dat is de reden dat Nederland altijd een nationaal leger moet hebben 
dat op het hoogste defensie niveau moet kunnen participeren. 

Al sinds 1949 wordt Nederland met succes beschermd door een militair 
bondgenootschap, de NAVO. Maar hoe succesvol de NAVO ook is gebleken, 
zelfs dit militair bondgenootschap kan Nederland niet de garantie geven 
dat het nooit meer een oorlog mee maakt waarin het een nationaal leger 
nodig heeft dat op het hoogste defensieniveau moet kunnen opereren. 

Dit betekent niet dat we ons gehele overheidsbudget maar in Defensie 
moeten steken. Vredesmissies en uitzendingen zoals nu in Afghanistan 
maken onderdeel uit van het buitenlands beleid van een kabinet en die 
moet hier ook voldoende middelen voor vrijmaken. Het mag niet zo zijn 
dat door hoge ambities van een kabinet de standaarduitrusting van defensie, 
die noodzakelijk is, moet worden uitgehold. 

De verdediging en veiligheid van Nederland is en blijft een kerntaak van de 
Nederlandse overheid waar ook ruim voldoende geld voor moet worden 
uitgetrokken. Niet omdat het een leuk project is, maar omdat Defensie nu 
eenmaal een noodzakelijk onderdeel is voor een soevereine staat. Niemand 
kan garanderen dat Nederland eeuwige vrede kent. Dit is geen vrolijke 
boodschap maar wel een realistische. 

Thierry Aartsen, JOVD

Vrede en veiligheid speelt zich vrijwel 
altijd af in een internationale context. 
Als het gaat om  stabiliteit in eigen 

land is - zeker voor een klein land als Nederland 
dat binnen een straal van honderden kilometers 
wordt omringd door grootmachten als 
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië – 
internationale samenwerking daarom een 
must. Bondgenootschappen en allianties met 
andere landen vormen de beste verzekering 
voor een stabiele toekomst.

De vraag of Nederland in de toekomst ook 
als zelfstandig land op het hoogste 
defensieniveau moet kunnen participeren lijkt 
dus een contradictio in terminus. Nederland 
kan zich namelijk juist van participatie en 
bescherming op het hoogste defensieniveau 
garanderen door internationale samenwerking 
aan te gaan. De NAVO en de EU zijn twee 
samenwerkingsvormen waarmee Nederland 
haar zelfstandigheid als eigen land juist kan 
garanderen. Nederland is dus zelfstandig – 
juist door de internationale samenwerking. 

Een defensiebeleid dat gericht is op vrede en 
veiligheid in eigen land én brandhaarden in 
de rest van de wereld, vraagt dat Nederland 
een bijdrage levert aan de inzet van internationale 
vredesoperaties. Op deelgebieden moet het 
voor Nederland daarbij mogelijk zijn om zelf 
een krijgsmacht en materieel te leveren die 
het hoogste defensieniveau aan kan. Om die 
ambitie op alle gebieden te hebben, gaat 
echter te ver. Daarvoor zijn we simpelweg 
een te klein land.

De discussie hoeft daarom niet zo zeer te 
gaan of Nederland een bijdrage kan leveren 
op het hoogste defensieniveau, maar op welke 
deelgebieden de Nederlandse krijgsmacht 
zich moet specialiseren. Het – toch beperkte 
– Nederlandse budget voor defensie zou 
ingezet moeten worden om een vredesmacht 
te vormen die als belangrijkste taak heeft om 
deel te nemen aan internationale vredesoperaties 
en op kan treden als er bijvoorbeeld sprake 
is van dreigende genocide of om humanitaire 
hulpverlening mogelijk te maken.

De uitdagingen en brandhaarden van de 21e 
eeuw bevinden zich steeds vaker in 
ontwikkelingslanden. Wie daar een JSF wil 
inzetten zal weinig resultaten boeken in de 
strijd voor democratie en stabiliteit. Meer dan 
ooit vraagt opereren op het hoogste 
defensieniveau om een intelligente en menselijke 
krijgsmacht die een bevolking kan helpen in 
het beschermen én opbouwen van vrede en 
stabiliteit. Met state-of-the-art  
massavernietigingswapens zullen we weinig 
uithalen. Op dat hoogste defensieniveau moet 
Nederland dan weer níet mee willen draaien.

Sven Stevenson, Jonge Socialisten

Nederland leeft mede dankzij Europa en de NAVO al meer dan 60 
jaar in vrede, vrijheid en veiligheid. Oorlogen en gewapende conflicten 
zijn in andere gebieden nog aan de orde van de dag, folteringen 

en andere mensonwaardige praktijken evenzeer. De Jonge Democraten 
geloven dat Nederland en Europa de plicht hebben wereldwijd voor 
mensenrechten op te komen, bij voorkeur in samenwerking met de internationale 
gemeenschap en altijd onder mandaat van de Verenigde Naties. Nederland 
kan als klein land het kwalitatief hoogstaande defensieapparaat dat nodig 
is niet zelf onderhouden.

De Jonge Democraten willen een gezamenlijk Buitenlands- en Defensiebeleid 
op Europees niveau. De Europese Unie kan uitgroeien tot een gewichtige 
speler op mondiaal niveau. Europa kan op die manier tegenwicht bieden 
aan landen zonder democratie en mensenrechten. Eén Europa kan veel 
meer bereiken dan Nederland in haar eentje.

Om het Europees Buitenlands en Defensiebeleid te optimaliseren, pleiten 
de Jonge Democraten voor een Europese strijdkracht. Onze huidige militaire 
bijdrage in Afghanistan zorgt voor een verlammende aanslag op ons 
defensieapparaat. Door samen te werken kan Europa op een efficiënte en 
effectieve wijze beschikken over een snel inzetbaar, getraind en goed uitgerust 
leger. Nederland kan op haar eigen manier bijdragen aan een sterk Europees 
leger. Samen is niet alleen. 

 Rob Jetten is landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

De stelling: 
Ook in de toekomst moet Nederland als 
zelfstandig land op het hoogste 
defensieniveau kunnen participeren



DEMO Nummer 2, Zomer 200924 DEMO Nummer 2, Zomer 2009 25

Geestverruimende Middelen

De jonge filosoof Rob 
Wijnberg (1982) heeft 
recent alweer zijn 

derde werk uitgebracht. 
Ditmaal een bundel filosofische 
essays over maatschappelijke 
vraagstukken. Wijnberg stoort 
zich aan oppervlakkige, 
vluchtige media en simplistische, 
populistische politiek en mist 
diepgang in het publieke 
discours. Waar gratis kranten 
en Twitter voor snelle en brede 
verspreiding van nieuws zorgen, 
wil Wijnberg met zijn 
filosofische beschouwingen 
juist de diepte in. Daarmee 
legt hij de lat voor zichzelf 
aanzienlijk hoger dan menig 
journalist en schrijver.

In zijn eerste hoofdstuk zet 

Het is even wennen, de 
eerste bladzijden van 
Lof der Zotheid. De 

zinsbouw en historisch-literaire 
verwijzingen zijn al lang niet 
meer van deze tijd. Het traktaat 
werd immers door de 
Rotterdammer Erasmus (ca. 
1467-1536) in 1509 geschreven 
en voor het eerst gedrukt. 

Erasmus schrijft het boek op 
het eerste gezicht met een 
onduidelijk doel. Toegevoegd 
aan deze uitgave van Lof der 
Zotheid is een brief van Erasmus 
aan zijn Engelse vriend, Thomas 
More, die de lezer meer vertelt 
over de intenties van de 

Rotterdammer. In de brief laat 
hij zich uit over mensen die 
kritiek zullen hebben op zijn 
“onnozele verhandeling. Wie 
zich beledigd voelt heeft een 
slecht geweten óf is op zijn 
minst een bangerik.” Minder 
vaag laat Erasmus zich echter 
niet uit over zijn intenties en 
naast de komische inhoud is 
dat wellicht een van de redenen 
waarom dit één van de weinige 
werken van zijn hand is die 
nog steeds gelezen wordt; het 
blijft gissen naar zijn 
bedoelingen.

Met een licht dartelend 
sarcasme neemt Erasmus, in 

de hoedanigheid van de Godin 
‘Zotheid’, de 
verantwoordelijkheid op zich 
voor alle goede, mooie dingen 
in het leven. Zo brengt de 
zotheid geluk en vrolijkheid 
en zorgt zij daarnaast voor 
voortplanting. Iedereen is zot; 
filosofen, wijzen, vorsten en 
hovelingen, want niemand kan 
leven zonder de Zotheid. 
Gaandeweg de ruim 160 
pagina’s tellende uitgave wordt 
de toon echter bijtender, in 
het bijzonder als het over de 
geestelijkheid gaat.

Deze scherpe toonverandering 
heeft er toe geleid dat Erasmus 

hebben deze macht alleen aan 
dwazen gegeven.” En in zijn 
waarheid is Erasmus tamelijk 
direct. Over het werk van 
theologen zegt hij bijvoorbeeld 
het volgende: “Zou God zich 
hebben kunnen verwerkelijken 
in een vrouw, een duivel, een 
ezel, een pompoen of een 
steen? Maar hoe zou een 
pompoen gepreekt hebben, 
wonderen verricht hebben en 
aan het kruis geslagen zijn?” 
En: “Theologen zijn 
Godslasteraars doordat ze over 
God praten op hun manier.” 
Het is niet verwonderlijk dat 
de grootste criticasters van 
Erasmus theologen waren.

Stel dat de geschiedenis een 
huis is, waaraan elke grote 
periode in de historie van de 
mensheid een nieuwe etage 
bouwt. Via de pre-historie naar 
de oudheid, van oudheid naar 
de middeleeuwen, etcetera. 
In dat geval is Erasmus degene 
die, als de etage van de 
Middeleeuwen bijna klaar is, 
nog even een waslijst komt 
afwerken van zaken die niet 
juist zijn aan de etage. Erasmus 
veroorzaakte opschudding 
omdat hij inging tegen 
fundamentele gebruiken en 
denkbeelden van de (laat)
Middeleeuwse etage. Het is 
te aards, te uiterlijk. Vandaar 

dat hij zijn belang tot op de 
dag van vandaag nog niet 
verloren heeft. Hij durft het 
aan in te gaan tegen wat zijn 
tijdsgenoten als de gewone 
gang van zaken zien. Hij is 
een ware intellectuele rebel.

Door Jorg van Velzen

Iemand die een autobiografie 
schrijft terwijl weinig 
mensen hem of haar 

kennen, is óf egocentrisch, óf 
bijzonder. Rein Gerritsen, 
auteur van het boek ‘Knock-
Out’, is egocentrisch, maar 
gelukkig is zijn verhaal ook 
bijzonder. De eerste zin van 
de achterkant, ‘van 
bankovervaller tot filosoof’, 
klinkt veelbelovend.

Gerritsen begint, voordat hij 
de switch van bankovervaller 
tot filosoof uit de doeken doet, 
met een zeer uitgebreide 
voorgeschiedenis. Hij vertelt 
kort over het ongeluk dat zijn 
leven veranderde, waarbij zijn 
moeder en broer omkwamen 

Wijnberg het werk van de 
filosoof Isaiah Berlin uiteen om 
afbreuk te doen aan de 
toenemende keuzemogelijkheid 
die onze maatschappij 
karakteriseert. Wijnberg stelt 
dat meer keuzes leiden tot 
kleinere verschillen tussen die 
keuzes, en dus tot minder 
vrijheid. Zo zou er bij oneindig 
veel keuzes geen verschil tussen 
die keuzes kunnen worden 
geïdentificeerd  en daarmee 
geen reden meer tot kiezen 
zijn. Deze merkwaardige 
redenering kan Wijnberg niet 
onderbouwen met de praktijk. 
Immers, voor mannen op zoek 
naar een partner is er qua 
perceptie een oneindige 
hoeveelheid keuzes. Met zo 
een 3 miljard vrouwen op de 

aardbol (om over de mannen 
nog maar te zwijgen), overstijgt 
het aantal keuzemogelijkheden 
zowel voorstellingsvermogen 
als de praktische mogelijkheid 
om alle keuzes te overwegen. 
Ondanks deze schier oneindige 
hoeveelheid vrouwen, blijken 
de meeste mannen toch in 
staat om een (al dan niet 
tijdelijke) keuze voor een vrouw 
(of man) te kunnen maken. 
Ook met een oneindige 
hoeveelheid 
keuzemogelijkheden blijven 
verschillen dus zichtbaar. Daar 
komt nog eens bij dat het 
concept ‘vrijheidsbeleving’ van 
Wijnberg stopt bij het maken 
van de keuzes, terwijl een groot 
gedeelte van de vrijheidsbeleving 
pas na de keuze volgt 

(bijvoorbeeld na het kiezen 
van een opleiding). Wijnberg 
laat hiermee de essentie van 
het concept vrijheid liggen en 
komt dan ook niet tot een 
gedegen analyse van de 
keuzevrijheid.

Toch zette ik dapper door en 
las me door een korte 
verhandeling over de vrije wil. 
Hierbij wordt de vrije wil door 
Wijnberg meteen als 
noodzakelijke voorwaarde voor 
moreel handelen gesteld. Want, 
zo stelt Wijnberg, zonder vrije 
wil kunnen mensen immers 
niet meer verantwoordelijk 
gehouden worden voor hun 
daden. Dit beargumenteert 
Wijnberg verder niet, en dat 
is merkwaardig gezien de 

controverse van zijn uitspraak. 
Immers, als je moraliteit en 
verantwoordelijkheid 
beschouwt als sociale 
constructies die instrumenteel 
zijn in onze samenleving is er 
geen vrije wil nodig om 
moraliteit en 
verantwoordelijkheid te 
handhaven. Wel geeft Wijnberg 
grenzen aan: hij lijkt er impliciet 
voor te kiezen dat provocerende 
demonstraties wel moeten 
kunnen maar vrij wapenbezit 
niet. Te makkelijk noemt hij 
politici daarbij opportunistische 
draaiers die geen consistente 
lijn in dit spanningsveld weten 
te vinden, zonder dat Wijnberg 
zijn eigen impliciete keuzes 
weet te beargumenteren.

De druppel was echter het 
essay over dierenrechten. Veel 

verder dan het aanhalen van 
geijkte filosofen komt Wijnberg 
niet. Wijnberg beweert dat 
– omdat dieren niet voor hun 
rechten op zouden kunnen 
komen – dierenrechtenactivisten 
hiermee de macht zouden 
krijgen en elke mogelijkheid 
aan zouden grijpen om dieren 
ongelimiteerd te beschermen 
ten koste van de mens. Onzin 
natuurlijk, aangezien een 
rechter in alle gevallen de 
afweging tussen grondrechten 
kan maken en 
dierenrechtenactivisten geen 
wetten maken en interpreteren; 
dat doen de politiek en de 
rechtspraak. Wijnberg verlaagt 
zich hier tot populistische 
voorbeelden en slechte 
argumentatie.

Met dit laatste voorbeeld was 

de maat vol. Van een zichzelf 
respecterende filosoof verwacht 
je geen gebrekkige 
redeneringen, populistische 
voorbeelden en sneren naar 
draaiende politici zonder zelf 
beargumenteerd stelling te 
nemen. Wijnberg probeert 
diepgang te zoeken maar lijkt 
niet de capaciteit te hebben 
met gedegen analyses iets 
nieuws te brengen in het 
maatschappelijk debat. De 
oppervlakkigheid van Twitter 
en De Pers is dan wellicht een 
simplificering van de 
werkelijkheid maar pretendeert 
tenminste niet meer te zijn 
dan dat..

Door Jeroen Mimpen

regelmatig gezien wordt als 
iemand die bewust de weg 
heeft vrijgemaakt voor de 
reformatie. Het doel van dit 
traktaat ligt echter meer in het 
voorhouden van een spiegel 
aan de laatmiddeleeuwse lezer, 
zoals Petty Bange in de inleiding 
van de uitgave uitlegt. In feite 
stelt Erasmus in  ‘de Lof’ een 
boel misstanden van de 
laatmiddeleeuwse samenleving 
aan de kaak, maar die kritiek 
kon hij niet namens zichzelf 
uiten. Hij zegt: “De waarheid 
heeft van nature een zekere 
macht om te bekoren, als er 
maar niets aanstootgevends 
bij komt, maar de goden 

terwijl hijzelf anderhalf jaar 
lang in het ziekenhuis moest 
herstellen; later komt hij 
uitgebreid op deze gebeurtenis 
terug.

Gerritsen gaat vervolgens verder 
terug in de tijd, om zijn nogal 
onplezierige ervaringen op een 
kostschool met ons te delen. 
“Elke nacht controleerde zij 
op gezette tijden of alle 
jongetjes wel met hun handen 
keurig boven de dekens lagen. 
(...) Maar als je handen niet 
zichtbaar waren terwijl je sliep, 
dan maakte de dienstdoende 
zuster je wakker. Werd je twee 
of drie keer betrapt met je 
handen onder de dekens, dan 
werd je onherroepelijk 

vastgebonden.”

Gerritsen ziet de kostschool 
als een belangrijk element in 
zijn verdere leven. Hierna volgt 
de uitgebreidere beschrijving 
van het ongeluk en de 
daaropvolgende moeizame 
revalidatie.  De enorme pijn 
waaraan Gerritsen lijdt, wordt 
op indrukwekkende manier 
beschreven. Vooral Gerritsens 
beschrijving van de operatie 
waarbij de ‘stukjes boom’, die 
hij nog in zich had na de 
aanrijding, uit zijn lichaam 
worden gehaald spreekt tot 
de verbeelding. “Haar taak 
bestond eruit om met behulp 
van die pincet stukjes boomtak 
en boomschors uit mijn borst 

en schouders te peuteren, die 
door het immuunsysteem als 
‘vreemd lichaam’ waren 
ontmaskerd en na bijna een 
jaar  nog steeds hun weg naar 
buiten vonden. Zwijgend 
staarde ik haar woest aan, 
vastbesloten om geen krimp 
te geven.” Vervolgens begint 
de tijd na het ongeluk en na 
de revalidatie. Via een zeer 
uitgebreide inkijk in het Friese 
leven komen we pas na 210 
bladzijden terecht in het 
criminele milieu. 

Het blijft een raar fenomeen, 
een onbekende die zijn 
levensverhaal met je deelt. 
Gerritsen kijkt kritisch naar 
zichzelf, maar het egocentrische 

karakter blijft soms storend. 
De sensatiebeluste lezer komt 
niet aan zijn trekken in deze 
autobiografie van een 
misdadiger. Natuurlijk, hij slaat 
er een paar keer op los en hij 
doet mee aan een bankoverval, 
maar een echt spannend relaas 
over de georganiseerde 
misdaad wordt het niet. 
Gerritsen is eerlijk over zijn 
verleden, en ziet dat zijn positie 
in de georganiseerde misdaad 
het gevolg is van gebeurtenissen 
uit zijn leven en daarom, vanuit 
een therapeutisch perspectief, 
een stuk minder interessant 
is. Een ander storend element 
in het boek is het ‘napraten’ 
van William James, een filosoof 
die voor Gerritsen meer dan 

slechts een interessante denker 
is. Gerritsen is gefascineerd 
door deze man, en daardoor 
krijgt deze autobiografie 
dikwijls kenmerken van een 
filosofisch essay met zich mee. 
Dat is bij vlagen uiterst 
interessant, maar regelmatig 
is het ook weinig relevant en 
voor een leek lastig te volgen.

Is het boek nou een aanrader? 
Een interessant, boeiend verhaal 
is het zeker. Je moet echter 
wel tegen de stijl kunnen die 
te typeren is als het relaas van 
een cynist die wanhopig 
probeert optimistisch te zijn. 
Het boek vertelt meer over het 
overkomen van veel zware 
tegenslagen en de weg naar 

het criminele circuit dan over 
het misdadige leven an sich. 
De hoeveelheid ‘shit’ die 
Gerritsen meemaakt is genoeg 
voor velen om hun zin in het 
leven op te geven, maar de 
auteur laat zien dat het, 
ondanks zijn worsteling met 
gigantische tegenslagen, 
mogelijk is om uiteindelijk een 
extreme optimist te zijn. Een 
aanrader voor iedereen die wil 
begrijpen wat iemand tot 
crimineel kan maken, en voor 
iedereen die gelooft dat iemand 
wel degelijk kan veranderen.

Door Daniël Aukes
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Geestverruimende Middelen

De jonge filosoof Rob 
Wijnberg (1982) heeft 
recent alweer zijn 

derde werk uitgebracht. 
Ditmaal een bundel filosofische 
essays over maatschappelijke 
vraagstukken. Wijnberg stoort 
zich aan oppervlakkige, 
vluchtige media en simplistische, 
populistische politiek en mist 
diepgang in het publieke 
discours. Waar gratis kranten 
en Twitter voor snelle en brede 
verspreiding van nieuws zorgen, 
wil Wijnberg met zijn 
filosofische beschouwingen 
juist de diepte in. Daarmee 
legt hij de lat voor zichzelf 
aanzienlijk hoger dan menig 
journalist en schrijver.

In zijn eerste hoofdstuk zet 

Het is even wennen, de 
eerste bladzijden van 
Lof der Zotheid. De 

zinsbouw en historisch-literaire 
verwijzingen zijn al lang niet 
meer van deze tijd. Het traktaat 
werd immers door de 
Rotterdammer Erasmus (ca. 
1467-1536) in 1509 geschreven 
en voor het eerst gedrukt. 

Erasmus schrijft het boek op 
het eerste gezicht met een 
onduidelijk doel. Toegevoegd 
aan deze uitgave van Lof der 
Zotheid is een brief van Erasmus 
aan zijn Engelse vriend, Thomas 
More, die de lezer meer vertelt 
over de intenties van de 

Rotterdammer. In de brief laat 
hij zich uit over mensen die 
kritiek zullen hebben op zijn 
“onnozele verhandeling. Wie 
zich beledigd voelt heeft een 
slecht geweten óf is op zijn 
minst een bangerik.” Minder 
vaag laat Erasmus zich echter 
niet uit over zijn intenties en 
naast de komische inhoud is 
dat wellicht een van de redenen 
waarom dit één van de weinige 
werken van zijn hand is die 
nog steeds gelezen wordt; het 
blijft gissen naar zijn 
bedoelingen.

Met een licht dartelend 
sarcasme neemt Erasmus, in 

de hoedanigheid van de Godin 
‘Zotheid’, de 
verantwoordelijkheid op zich 
voor alle goede, mooie dingen 
in het leven. Zo brengt de 
zotheid geluk en vrolijkheid 
en zorgt zij daarnaast voor 
voortplanting. Iedereen is zot; 
filosofen, wijzen, vorsten en 
hovelingen, want niemand kan 
leven zonder de Zotheid. 
Gaandeweg de ruim 160 
pagina’s tellende uitgave wordt 
de toon echter bijtender, in 
het bijzonder als het over de 
geestelijkheid gaat.

Deze scherpe toonverandering 
heeft er toe geleid dat Erasmus 

hebben deze macht alleen aan 
dwazen gegeven.” En in zijn 
waarheid is Erasmus tamelijk 
direct. Over het werk van 
theologen zegt hij bijvoorbeeld 
het volgende: “Zou God zich 
hebben kunnen verwerkelijken 
in een vrouw, een duivel, een 
ezel, een pompoen of een 
steen? Maar hoe zou een 
pompoen gepreekt hebben, 
wonderen verricht hebben en 
aan het kruis geslagen zijn?” 
En: “Theologen zijn 
Godslasteraars doordat ze over 
God praten op hun manier.” 
Het is niet verwonderlijk dat 
de grootste criticasters van 
Erasmus theologen waren.

Stel dat de geschiedenis een 
huis is, waaraan elke grote 
periode in de historie van de 
mensheid een nieuwe etage 
bouwt. Via de pre-historie naar 
de oudheid, van oudheid naar 
de middeleeuwen, etcetera. 
In dat geval is Erasmus degene 
die, als de etage van de 
Middeleeuwen bijna klaar is, 
nog even een waslijst komt 
afwerken van zaken die niet 
juist zijn aan de etage. Erasmus 
veroorzaakte opschudding 
omdat hij inging tegen 
fundamentele gebruiken en 
denkbeelden van de (laat)
Middeleeuwse etage. Het is 
te aards, te uiterlijk. Vandaar 

dat hij zijn belang tot op de 
dag van vandaag nog niet 
verloren heeft. Hij durft het 
aan in te gaan tegen wat zijn 
tijdsgenoten als de gewone 
gang van zaken zien. Hij is 
een ware intellectuele rebel.

Door Jorg van Velzen

Iemand die een autobiografie 
schrijft terwijl weinig 
mensen hem of haar 

kennen, is óf egocentrisch, óf 
bijzonder. Rein Gerritsen, 
auteur van het boek ‘Knock-
Out’, is egocentrisch, maar 
gelukkig is zijn verhaal ook 
bijzonder. De eerste zin van 
de achterkant, ‘van 
bankovervaller tot filosoof’, 
klinkt veelbelovend.

Gerritsen begint, voordat hij 
de switch van bankovervaller 
tot filosoof uit de doeken doet, 
met een zeer uitgebreide 
voorgeschiedenis. Hij vertelt 
kort over het ongeluk dat zijn 
leven veranderde, waarbij zijn 
moeder en broer omkwamen 

Wijnberg het werk van de 
filosoof Isaiah Berlin uiteen om 
afbreuk te doen aan de 
toenemende keuzemogelijkheid 
die onze maatschappij 
karakteriseert. Wijnberg stelt 
dat meer keuzes leiden tot 
kleinere verschillen tussen die 
keuzes, en dus tot minder 
vrijheid. Zo zou er bij oneindig 
veel keuzes geen verschil tussen 
die keuzes kunnen worden 
geïdentificeerd  en daarmee 
geen reden meer tot kiezen 
zijn. Deze merkwaardige 
redenering kan Wijnberg niet 
onderbouwen met de praktijk. 
Immers, voor mannen op zoek 
naar een partner is er qua 
perceptie een oneindige 
hoeveelheid keuzes. Met zo 
een 3 miljard vrouwen op de 

aardbol (om over de mannen 
nog maar te zwijgen), overstijgt 
het aantal keuzemogelijkheden 
zowel voorstellingsvermogen 
als de praktische mogelijkheid 
om alle keuzes te overwegen. 
Ondanks deze schier oneindige 
hoeveelheid vrouwen, blijken 
de meeste mannen toch in 
staat om een (al dan niet 
tijdelijke) keuze voor een vrouw 
(of man) te kunnen maken. 
Ook met een oneindige 
hoeveelheid 
keuzemogelijkheden blijven 
verschillen dus zichtbaar. Daar 
komt nog eens bij dat het 
concept ‘vrijheidsbeleving’ van 
Wijnberg stopt bij het maken 
van de keuzes, terwijl een groot 
gedeelte van de vrijheidsbeleving 
pas na de keuze volgt 

(bijvoorbeeld na het kiezen 
van een opleiding). Wijnberg 
laat hiermee de essentie van 
het concept vrijheid liggen en 
komt dan ook niet tot een 
gedegen analyse van de 
keuzevrijheid.

Toch zette ik dapper door en 
las me door een korte 
verhandeling over de vrije wil. 
Hierbij wordt de vrije wil door 
Wijnberg meteen als 
noodzakelijke voorwaarde voor 
moreel handelen gesteld. Want, 
zo stelt Wijnberg, zonder vrije 
wil kunnen mensen immers 
niet meer verantwoordelijk 
gehouden worden voor hun 
daden. Dit beargumenteert 
Wijnberg verder niet, en dat 
is merkwaardig gezien de 

controverse van zijn uitspraak. 
Immers, als je moraliteit en 
verantwoordelijkheid 
beschouwt als sociale 
constructies die instrumenteel 
zijn in onze samenleving is er 
geen vrije wil nodig om 
moraliteit en 
verantwoordelijkheid te 
handhaven. Wel geeft Wijnberg 
grenzen aan: hij lijkt er impliciet 
voor te kiezen dat provocerende 
demonstraties wel moeten 
kunnen maar vrij wapenbezit 
niet. Te makkelijk noemt hij 
politici daarbij opportunistische 
draaiers die geen consistente 
lijn in dit spanningsveld weten 
te vinden, zonder dat Wijnberg 
zijn eigen impliciete keuzes 
weet te beargumenteren.

De druppel was echter het 
essay over dierenrechten. Veel 

verder dan het aanhalen van 
geijkte filosofen komt Wijnberg 
niet. Wijnberg beweert dat 
– omdat dieren niet voor hun 
rechten op zouden kunnen 
komen – dierenrechtenactivisten 
hiermee de macht zouden 
krijgen en elke mogelijkheid 
aan zouden grijpen om dieren 
ongelimiteerd te beschermen 
ten koste van de mens. Onzin 
natuurlijk, aangezien een 
rechter in alle gevallen de 
afweging tussen grondrechten 
kan maken en 
dierenrechtenactivisten geen 
wetten maken en interpreteren; 
dat doen de politiek en de 
rechtspraak. Wijnberg verlaagt 
zich hier tot populistische 
voorbeelden en slechte 
argumentatie.

Met dit laatste voorbeeld was 

de maat vol. Van een zichzelf 
respecterende filosoof verwacht 
je geen gebrekkige 
redeneringen, populistische 
voorbeelden en sneren naar 
draaiende politici zonder zelf 
beargumenteerd stelling te 
nemen. Wijnberg probeert 
diepgang te zoeken maar lijkt 
niet de capaciteit te hebben 
met gedegen analyses iets 
nieuws te brengen in het 
maatschappelijk debat. De 
oppervlakkigheid van Twitter 
en De Pers is dan wellicht een 
simplificering van de 
werkelijkheid maar pretendeert 
tenminste niet meer te zijn 
dan dat..

Door Jeroen Mimpen

regelmatig gezien wordt als 
iemand die bewust de weg 
heeft vrijgemaakt voor de 
reformatie. Het doel van dit 
traktaat ligt echter meer in het 
voorhouden van een spiegel 
aan de laatmiddeleeuwse lezer, 
zoals Petty Bange in de inleiding 
van de uitgave uitlegt. In feite 
stelt Erasmus in  ‘de Lof’ een 
boel misstanden van de 
laatmiddeleeuwse samenleving 
aan de kaak, maar die kritiek 
kon hij niet namens zichzelf 
uiten. Hij zegt: “De waarheid 
heeft van nature een zekere 
macht om te bekoren, als er 
maar niets aanstootgevends 
bij komt, maar de goden 

terwijl hijzelf anderhalf jaar 
lang in het ziekenhuis moest 
herstellen; later komt hij 
uitgebreid op deze gebeurtenis 
terug.

Gerritsen gaat vervolgens verder 
terug in de tijd, om zijn nogal 
onplezierige ervaringen op een 
kostschool met ons te delen. 
“Elke nacht controleerde zij 
op gezette tijden of alle 
jongetjes wel met hun handen 
keurig boven de dekens lagen. 
(...) Maar als je handen niet 
zichtbaar waren terwijl je sliep, 
dan maakte de dienstdoende 
zuster je wakker. Werd je twee 
of drie keer betrapt met je 
handen onder de dekens, dan 
werd je onherroepelijk 

vastgebonden.”

Gerritsen ziet de kostschool 
als een belangrijk element in 
zijn verdere leven. Hierna volgt 
de uitgebreidere beschrijving 
van het ongeluk en de 
daaropvolgende moeizame 
revalidatie.  De enorme pijn 
waaraan Gerritsen lijdt, wordt 
op indrukwekkende manier 
beschreven. Vooral Gerritsens 
beschrijving van de operatie 
waarbij de ‘stukjes boom’, die 
hij nog in zich had na de 
aanrijding, uit zijn lichaam 
worden gehaald spreekt tot 
de verbeelding. “Haar taak 
bestond eruit om met behulp 
van die pincet stukjes boomtak 
en boomschors uit mijn borst 

en schouders te peuteren, die 
door het immuunsysteem als 
‘vreemd lichaam’ waren 
ontmaskerd en na bijna een 
jaar  nog steeds hun weg naar 
buiten vonden. Zwijgend 
staarde ik haar woest aan, 
vastbesloten om geen krimp 
te geven.” Vervolgens begint 
de tijd na het ongeluk en na 
de revalidatie. Via een zeer 
uitgebreide inkijk in het Friese 
leven komen we pas na 210 
bladzijden terecht in het 
criminele milieu. 

Het blijft een raar fenomeen, 
een onbekende die zijn 
levensverhaal met je deelt. 
Gerritsen kijkt kritisch naar 
zichzelf, maar het egocentrische 

karakter blijft soms storend. 
De sensatiebeluste lezer komt 
niet aan zijn trekken in deze 
autobiografie van een 
misdadiger. Natuurlijk, hij slaat 
er een paar keer op los en hij 
doet mee aan een bankoverval, 
maar een echt spannend relaas 
over de georganiseerde 
misdaad wordt het niet. 
Gerritsen is eerlijk over zijn 
verleden, en ziet dat zijn positie 
in de georganiseerde misdaad 
het gevolg is van gebeurtenissen 
uit zijn leven en daarom, vanuit 
een therapeutisch perspectief, 
een stuk minder interessant 
is. Een ander storend element 
in het boek is het ‘napraten’ 
van William James, een filosoof 
die voor Gerritsen meer dan 

slechts een interessante denker 
is. Gerritsen is gefascineerd 
door deze man, en daardoor 
krijgt deze autobiografie 
dikwijls kenmerken van een 
filosofisch essay met zich mee. 
Dat is bij vlagen uiterst 
interessant, maar regelmatig 
is het ook weinig relevant en 
voor een leek lastig te volgen.

Is het boek nou een aanrader? 
Een interessant, boeiend verhaal 
is het zeker. Je moet echter 
wel tegen de stijl kunnen die 
te typeren is als het relaas van 
een cynist die wanhopig 
probeert optimistisch te zijn. 
Het boek vertelt meer over het 
overkomen van veel zware 
tegenslagen en de weg naar 

het criminele circuit dan over 
het misdadige leven an sich. 
De hoeveelheid ‘shit’ die 
Gerritsen meemaakt is genoeg 
voor velen om hun zin in het 
leven op te geven, maar de 
auteur laat zien dat het, 
ondanks zijn worsteling met 
gigantische tegenslagen, 
mogelijk is om uiteindelijk een 
extreme optimist te zijn. Een 
aanrader voor iedereen die wil 
begrijpen wat iemand tot 
crimineel kan maken, en voor 
iedereen die gelooft dat iemand 
wel degelijk kan veranderen.

Door Daniël Aukes
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Deze vraag kunnen we ons 
niet stellen als we ons niet 
neerleggen bij de aanname 
dat absolute vrijheid niet 

bestaat. De Duitse filosoof Schopenhauer 
(1786 – 1860) bijvoorbeeld verwierp 
dit idee. Volgens hem bestaat er wel 
relatieve vrijheid, maar nooit absolute 
en eeuwige vrijheid, de liberum arbitrium 
indifferentiae. Schopenhauer doet hier 
een terechte constatering. Hoewel hij 
vervolgens zelf komt tot een wereldvisie 
die meer uitgaat van het determinisme, 
een visie die uitgaat van de een 
onvermijdelijke lotsbestemming, is het 
uitgangspunt dat er geen absolute 
vrijheid bestaat waardevol. Voor liberalen 
is het streven naar vrijheid dus niet de 
zoektocht naar de absolute vrijheid, 
maar de zoektocht naar een zo groot 
mogelijke vrijheid. Er zijn altijd grenzen 
aan hoe vrij iemand is, die grenzen 
moeten echter zo ruim mogelijk worden 
gedefinieerd. 

In de discussie over de grenzen van die 
vrijheid sneed onrechthypochonder en 
PvdA-raadslid Ehsan Jami met de 
oprichting van zijn comité voor ex-
moslims een aantal jaar geleden een 
gevoelig onderwerp aan. Commentatoren 
wezen erop dat Jami een goed punt 
had; in het polderchristendom is 
afvalligheid namelijk min of meer 
geaccepteerd, hoewel er verschillen zijn 
tussen de verschillende diverse christelijke 
denominaties. In moslimkringen is 
afvalligheid een gevoeliger thema. 

Sommige commentatoren grepen daarom 
de mogelijkheid aan om de veronderstelde 
judeo-christelijke traditie van Nederland 

te prijzen, en wezen er andermaal op 
dat de islam niet past bij onze Nederlandse 
rekkelijkheid. Zij schuwden er bovendien 
niet voor zich als verdedigers van de 
westerse verworvenheden op te werpen. 
De neoconservatieve columnist Bart Jan 
Spruyt betoogde in 2007 dat het recht 
op afvalligheid een integraal onderdeel 
is van de vrijheid van godsdienst zoals 
die in onze grondwet is verankerd. 
Nederlandse moslims zouden dit recht 
dan ook moeten erkennen, betoogde 
ook Jami zelf in de Volkskrant. Eigenlijk 
hebben Spruyt en Jami daarin gelijk, 
maar het is opmerkelijk dat de reactie 
in Nederland zich primair richtte op het 
verdedigen van die vrijheid van godsdienst, 
en niet op een gedegen analyse van 
het recht op afvalligheid. 

Met het recht op afvalligheid is namelijk 
iets vreemds aan de hand. In eerste 
instantie lijkt het zich als vrijheidsideaal 
te manifesteren. Je mag in Nederland 
zelf kiezen of je afstand wenst te doen 
van de geloofsgemeenschap waartoe 
je behoort. Dat recht wilde ook Eshan 
Jami gebruiken, ondanks het gegeven 
dat de islam hier wat minder soepel 
mee omgaat dan de meeste stromingen 
binnen het christelijk geloof. Maar als 
we ons verdiepen in de grond die het 
recht op afvalligheid noodzakelijk maakt 
zien we een opvallende tegenstrijdigheid.

Twee uitgangspunten. Het recht op 
afvalligheid is namelijk vooral een 
oplossing voor mensen die tot inzicht 
zijn gekomen dat de hun 
geloofsgemeenschap waartoe ze behoren 
toch niet echt iets is waar ze bij willen 
horen. Er zijn grofweg twee scenario’s 

te onderschrijven waarin het recht op 
afvalligheid van toepassing kan zijn. 
Allereerst kan het zijn dat iemand zich 
ooit heeft aangesloten bij een 
geloofsgemeenschap, maar daar op 
een zeker moment genoeg van heeft. 
Het recht op afvalligheid is dan een 
waardevol goed; geen enkele keuze is 
eeuwig bindend, en iemand moet het 
recht hebben op een eerdere beslissing 
terug te komen.  

De andere situatie treed op als iemand 
al vanaf zijn of haar geboorte deel 
uitmaakt van een geloofsgemeenschap, 
en zich daar op een zeker moment niet 
meer prettig bij voelt. Ook dan moet 
de mogelijkheid bestaan uit een 
geloofsgemeenschap te treden. Op een 
paar zeer strenge en gesloten 
gemeenschappen na is daar in Nederland 
voldoende ruimte voor, zonder dat 
iemand op het moment van vaarwel 
ook gelijk uit zijn of haar sociale netwerk 
stapt. Het is een pragmatische invulling 
van vrijheid. Iedereen heeft het recht 
om een andere weg in te slaan als het 
moment daar is.

Toch is het vreemd dat we keuzevrijheid 
in deze vorm moeten gieten. Keuzevrijheid 
in de zin van het recht op afvalligheid 
wordt op deze manier gereduceerd tot 
een van de negatieve vrijheden; Het 
begrip negatieve vrijheid werd 
uitgevonden door Isiah Berlin en staat 
tegenover positieve vrijheid. Positieve 
vrijheid ziet het belang van sommige 
grondregels in om ervoor te zorgen dat 
iedereen zoveel mogelijk vrijheid heeft 
om zijn of haar leven vorm te geven. 
Negatieve vrijheid richt zich op het 

streven naar zo min mogelijk regels of 
andere factoren die de vrijheid 
beïnvloeden. In het geval van afvalligheid 
is dat dus  afstand nemen van het beginsel 
dat iemand al vanaf zijn of haar geboorte 
deel uitmaakt van een geloofsgemeenschap 
totdat die persoon daar afstand van 
neemt. Het feit dat mensen al vanaf 
hun geboorte tot een groep behoren 
waar ze vanwege hun leeftijd geen eigen 
beslissing hebben kunnen nemen is 
eigenlijk niet wenselijk. 

In een ideale situatie zou het recht op 
afvalligheid namelijk niet in de laatst 
genoemde vorm bestaan. Die 
laatstgenoemde vorm impliceert namelijk 

dat er eerder sprake is geweest van 
betrekkelijke onvrijwilligheid. Liever 
zouden we willen dat mensen in eerste 
instantie een keuze hebben kunnen 
maken voor het wel of niet toetreden 
tot een (religieuze) gemeenschap. 
Doopsgezinden werken bijvoorbeeld 
met dit principe. Iemand kan pas een 
volwaardig lid worden van de 
geloofsgemeenschap op het moment 
dat die persoon zelf in staat is een 
afgewogen beslissing te maken. De 
doopsgezinden hebben hiervoor de late 
doop als symbolisch moment waarop 
iemand er echt bij gaat horen. Dit moment 
ligt voor jongeren veelal rond het moment 
van de puberteit, het moment waarop 
zij in staat worden geacht zelf te beslissen 
of ze bij de kerk willen of niet. 

Het recht op afvalligheid is dus slechts 
een deel van het recht op zelfbeschikking. 
Het is het recht om op een eerdere 
beslissing terug te komen. Voorwaarde 
hiervoor is natuurlijk wel dat die eerdere 
beslissing heeft plaatsgevonden. Als er 

niet eerst een situatie is geweest waarin 
de vrijwilligheid van een keuze centraal 
staat is het recht op afvalligheid niet 
zozeer het recht tot een ander inzicht 
te komen, maar vooral het recht afstand 
te nemen van een min of meer 
opgedrongen levensvisie. Deze uiting 
van het recht op afvalligheid is verre 
van ideaal. 

Maar ideale situaties bestaan niet. Ieder 
kind wordt in meer of mindere mate 
gevormd door de omgeving waarin het 
opgroeit. Dat geldt net zo goed voor 
geloofsgemeenschappen als voor de 
kinderen van een ambassademedewerker. 

Langzaam keren we terug bij 
Schopenhauer die ons voorhield dat 
een absolute onbevlekte vrijheid niet 
bestaat. Hoe graag we ook willen dat 
het pasgeboren kind vanaf de eerste 
minuut autonoom is en bewuste 
beslissingen gaat nemen, of 
misschien wel gaat rebelleren 
tegen de levensvisie van zijn 
of haar ouders, die situatie 
is praktisch onmogelijk. Ons 
rest de taak te streven naar 
een zo groot mogelijke 
vrijheid voor iedereen. 

Die zoektocht naar een zo 
groot mogelijke vrijheid is 
niet eenvoudig. De relatieve 
onvrijheid van de zoon van 
de ambassadeur is wellicht 
nog acceptabel, omdat er 
los van de geografische ongemakken 
waarmee iemand kampt wel vrijheid is 
om een eigen levensvisie te ontwikkelen. 
De onvrijheid van mensen om al vanaf 
hun vroege jeugd toe te treden tot een 
geloofsgemeenschap is in die zin niet 
acceptabel. Het verschil zit hem in het 
onderscheid wat we kunnen maken 
tussen een fysieke en morele 
noodzakelijkheid. 

Plaats, tijd en sociaal-maatschappelijke 
status zijn voorbeelden van een fysieke 
beperking, geloofsgemeenschappen, 
politieke beïnvloeding en onvrijheid in 
het vormen van een eigen oordeel zijn 
voorbeelden van morele beperkingen. 
Ook met morele beïnvloeding moeten 
we echter praktisch omgaan. Het is 
onzin om opgroeiende kinderen niet 
een zeker besef van braaf en stout mee 

te geven. De grens ligt daar wanneer 
de morele beïnvloeding opschuift naar 
het niveau van politieke beïnvloeding, 
of het niveau waarop men zonder zelf 
te kunnen kiezen onderdeel wordt van 
een gemeenschap die zich vormt naar 
een zeer uitgesproken levensvisie die 
weinig ruimte laat voor het ontwikkelen 
van een eigen opvatting. 

Het recht op afvalligheid is een belangrijk 
principe, maar komt pas echt tot zijn 
recht als er voor de af te vallen groepering 
eerder ook een bewuste keuze is gemaakt. 
Afvalligheid als exit-strategie voor de 
gemeenschap waarvan iemand vanaf 
de eerste dag heeft toebehoord is dan 
wel een noodzakelijke toevoeging aan 
de vrijheden die wij waardevol achtten, 
het blijft steken dat niet iedereen gebruik 
kan maken van het recht op 
zelfbeschikking.

Als we streven naar een zo groot mogelijke 
vrijheid is het van belang om het aantal 
determinerende factoren zo klein of 
irrelevant mogelijk houden. Als tijdelijk 
substituut voor het recht op keuzevrijheid 
is afvalligheid waardvol, maar idealiter 
moeten we streven naar een 
maatschappelijke situatie waarin voor 
iedereen zo vrij mogelijk is, en dus zo 
min mogelijk afhankelijk is van 
determinerende factoren. Fysieke 
beperkingen zijn aanvaardbaar, morele 
beperkingen zeker niet. 

Het recht op afvalligheid? 
Laten we beginnen met het 
recht op zelfbeschikking.
Dat mensen er recht op hebben in vrijheid te leven is in Nederland en West-
Europa wel zo’n beetje politiek gemeengoed geworden. De discussie lijkt zich 
niet langer te concentreren op de vraag of er vrijheid moet zijn, maar 
vooral op de vraag hoe groot die vrijheid precies moet zijn. 

Door Thijs Kleinpaste

 
Ieder kind wordt 

in meer of 
mindere mate 

gevormd door de 
omgeving waarin 

het opgroeit.

Thijs Kleinpaste studeert wijsbegeerte 
aan de Universiteit van Amsterdam 
en is secretaris politiek in het Landelijk 
Bestuur van de Jonge Democraten. 
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Deze vraag kunnen we ons 
niet stellen als we ons niet 
neerleggen bij de aanname 
dat absolute vrijheid niet 

bestaat. De Duitse filosoof Schopenhauer 
(1786 – 1860) bijvoorbeeld verwierp 
dit idee. Volgens hem bestaat er wel 
relatieve vrijheid, maar nooit absolute 
en eeuwige vrijheid, de liberum arbitrium 
indifferentiae. Schopenhauer doet hier 
een terechte constatering. Hoewel hij 
vervolgens zelf komt tot een wereldvisie 
die meer uitgaat van het determinisme, 
een visie die uitgaat van de een 
onvermijdelijke lotsbestemming, is het 
uitgangspunt dat er geen absolute 
vrijheid bestaat waardevol. Voor liberalen 
is het streven naar vrijheid dus niet de 
zoektocht naar de absolute vrijheid, 
maar de zoektocht naar een zo groot 
mogelijke vrijheid. Er zijn altijd grenzen 
aan hoe vrij iemand is, die grenzen 
moeten echter zo ruim mogelijk worden 
gedefinieerd. 

In de discussie over de grenzen van die 
vrijheid sneed onrechthypochonder en 
PvdA-raadslid Ehsan Jami met de 
oprichting van zijn comité voor ex-
moslims een aantal jaar geleden een 
gevoelig onderwerp aan. Commentatoren 
wezen erop dat Jami een goed punt 
had; in het polderchristendom is 
afvalligheid namelijk min of meer 
geaccepteerd, hoewel er verschillen zijn 
tussen de verschillende diverse christelijke 
denominaties. In moslimkringen is 
afvalligheid een gevoeliger thema. 

Sommige commentatoren grepen daarom 
de mogelijkheid aan om de veronderstelde 
judeo-christelijke traditie van Nederland 

te prijzen, en wezen er andermaal op 
dat de islam niet past bij onze Nederlandse 
rekkelijkheid. Zij schuwden er bovendien 
niet voor zich als verdedigers van de 
westerse verworvenheden op te werpen. 
De neoconservatieve columnist Bart Jan 
Spruyt betoogde in 2007 dat het recht 
op afvalligheid een integraal onderdeel 
is van de vrijheid van godsdienst zoals 
die in onze grondwet is verankerd. 
Nederlandse moslims zouden dit recht 
dan ook moeten erkennen, betoogde 
ook Jami zelf in de Volkskrant. Eigenlijk 
hebben Spruyt en Jami daarin gelijk, 
maar het is opmerkelijk dat de reactie 
in Nederland zich primair richtte op het 
verdedigen van die vrijheid van godsdienst, 
en niet op een gedegen analyse van 
het recht op afvalligheid. 

Met het recht op afvalligheid is namelijk 
iets vreemds aan de hand. In eerste 
instantie lijkt het zich als vrijheidsideaal 
te manifesteren. Je mag in Nederland 
zelf kiezen of je afstand wenst te doen 
van de geloofsgemeenschap waartoe 
je behoort. Dat recht wilde ook Eshan 
Jami gebruiken, ondanks het gegeven 
dat de islam hier wat minder soepel 
mee omgaat dan de meeste stromingen 
binnen het christelijk geloof. Maar als 
we ons verdiepen in de grond die het 
recht op afvalligheid noodzakelijk maakt 
zien we een opvallende tegenstrijdigheid.

Twee uitgangspunten. Het recht op 
afvalligheid is namelijk vooral een 
oplossing voor mensen die tot inzicht 
zijn gekomen dat de hun 
geloofsgemeenschap waartoe ze behoren 
toch niet echt iets is waar ze bij willen 
horen. Er zijn grofweg twee scenario’s 

te onderschrijven waarin het recht op 
afvalligheid van toepassing kan zijn. 
Allereerst kan het zijn dat iemand zich 
ooit heeft aangesloten bij een 
geloofsgemeenschap, maar daar op 
een zeker moment genoeg van heeft. 
Het recht op afvalligheid is dan een 
waardevol goed; geen enkele keuze is 
eeuwig bindend, en iemand moet het 
recht hebben op een eerdere beslissing 
terug te komen.  

De andere situatie treed op als iemand 
al vanaf zijn of haar geboorte deel 
uitmaakt van een geloofsgemeenschap, 
en zich daar op een zeker moment niet 
meer prettig bij voelt. Ook dan moet 
de mogelijkheid bestaan uit een 
geloofsgemeenschap te treden. Op een 
paar zeer strenge en gesloten 
gemeenschappen na is daar in Nederland 
voldoende ruimte voor, zonder dat 
iemand op het moment van vaarwel 
ook gelijk uit zijn of haar sociale netwerk 
stapt. Het is een pragmatische invulling 
van vrijheid. Iedereen heeft het recht 
om een andere weg in te slaan als het 
moment daar is.

Toch is het vreemd dat we keuzevrijheid 
in deze vorm moeten gieten. Keuzevrijheid 
in de zin van het recht op afvalligheid 
wordt op deze manier gereduceerd tot 
een van de negatieve vrijheden; Het 
begrip negatieve vrijheid werd 
uitgevonden door Isiah Berlin en staat 
tegenover positieve vrijheid. Positieve 
vrijheid ziet het belang van sommige 
grondregels in om ervoor te zorgen dat 
iedereen zoveel mogelijk vrijheid heeft 
om zijn of haar leven vorm te geven. 
Negatieve vrijheid richt zich op het 

streven naar zo min mogelijk regels of 
andere factoren die de vrijheid 
beïnvloeden. In het geval van afvalligheid 
is dat dus  afstand nemen van het beginsel 
dat iemand al vanaf zijn of haar geboorte 
deel uitmaakt van een geloofsgemeenschap 
totdat die persoon daar afstand van 
neemt. Het feit dat mensen al vanaf 
hun geboorte tot een groep behoren 
waar ze vanwege hun leeftijd geen eigen 
beslissing hebben kunnen nemen is 
eigenlijk niet wenselijk. 

In een ideale situatie zou het recht op 
afvalligheid namelijk niet in de laatst 
genoemde vorm bestaan. Die 
laatstgenoemde vorm impliceert namelijk 

dat er eerder sprake is geweest van 
betrekkelijke onvrijwilligheid. Liever 
zouden we willen dat mensen in eerste 
instantie een keuze hebben kunnen 
maken voor het wel of niet toetreden 
tot een (religieuze) gemeenschap. 
Doopsgezinden werken bijvoorbeeld 
met dit principe. Iemand kan pas een 
volwaardig lid worden van de 
geloofsgemeenschap op het moment 
dat die persoon zelf in staat is een 
afgewogen beslissing te maken. De 
doopsgezinden hebben hiervoor de late 
doop als symbolisch moment waarop 
iemand er echt bij gaat horen. Dit moment 
ligt voor jongeren veelal rond het moment 
van de puberteit, het moment waarop 
zij in staat worden geacht zelf te beslissen 
of ze bij de kerk willen of niet. 

Het recht op afvalligheid is dus slechts 
een deel van het recht op zelfbeschikking. 
Het is het recht om op een eerdere 
beslissing terug te komen. Voorwaarde 
hiervoor is natuurlijk wel dat die eerdere 
beslissing heeft plaatsgevonden. Als er 

niet eerst een situatie is geweest waarin 
de vrijwilligheid van een keuze centraal 
staat is het recht op afvalligheid niet 
zozeer het recht tot een ander inzicht 
te komen, maar vooral het recht afstand 
te nemen van een min of meer 
opgedrongen levensvisie. Deze uiting 
van het recht op afvalligheid is verre 
van ideaal. 

Maar ideale situaties bestaan niet. Ieder 
kind wordt in meer of mindere mate 
gevormd door de omgeving waarin het 
opgroeit. Dat geldt net zo goed voor 
geloofsgemeenschappen als voor de 
kinderen van een ambassademedewerker. 

Langzaam keren we terug bij 
Schopenhauer die ons voorhield dat 
een absolute onbevlekte vrijheid niet 
bestaat. Hoe graag we ook willen dat 
het pasgeboren kind vanaf de eerste 
minuut autonoom is en bewuste 
beslissingen gaat nemen, of 
misschien wel gaat rebelleren 
tegen de levensvisie van zijn 
of haar ouders, die situatie 
is praktisch onmogelijk. Ons 
rest de taak te streven naar 
een zo groot mogelijke 
vrijheid voor iedereen. 

Die zoektocht naar een zo 
groot mogelijke vrijheid is 
niet eenvoudig. De relatieve 
onvrijheid van de zoon van 
de ambassadeur is wellicht 
nog acceptabel, omdat er 
los van de geografische ongemakken 
waarmee iemand kampt wel vrijheid is 
om een eigen levensvisie te ontwikkelen. 
De onvrijheid van mensen om al vanaf 
hun vroege jeugd toe te treden tot een 
geloofsgemeenschap is in die zin niet 
acceptabel. Het verschil zit hem in het 
onderscheid wat we kunnen maken 
tussen een fysieke en morele 
noodzakelijkheid. 

Plaats, tijd en sociaal-maatschappelijke 
status zijn voorbeelden van een fysieke 
beperking, geloofsgemeenschappen, 
politieke beïnvloeding en onvrijheid in 
het vormen van een eigen oordeel zijn 
voorbeelden van morele beperkingen. 
Ook met morele beïnvloeding moeten 
we echter praktisch omgaan. Het is 
onzin om opgroeiende kinderen niet 
een zeker besef van braaf en stout mee 

te geven. De grens ligt daar wanneer 
de morele beïnvloeding opschuift naar 
het niveau van politieke beïnvloeding, 
of het niveau waarop men zonder zelf 
te kunnen kiezen onderdeel wordt van 
een gemeenschap die zich vormt naar 
een zeer uitgesproken levensvisie die 
weinig ruimte laat voor het ontwikkelen 
van een eigen opvatting. 

Het recht op afvalligheid is een belangrijk 
principe, maar komt pas echt tot zijn 
recht als er voor de af te vallen groepering 
eerder ook een bewuste keuze is gemaakt. 
Afvalligheid als exit-strategie voor de 
gemeenschap waarvan iemand vanaf 
de eerste dag heeft toebehoord is dan 
wel een noodzakelijke toevoeging aan 
de vrijheden die wij waardevol achtten, 
het blijft steken dat niet iedereen gebruik 
kan maken van het recht op 
zelfbeschikking.

Als we streven naar een zo groot mogelijke 
vrijheid is het van belang om het aantal 
determinerende factoren zo klein of 
irrelevant mogelijk houden. Als tijdelijk 
substituut voor het recht op keuzevrijheid 
is afvalligheid waardvol, maar idealiter 
moeten we streven naar een 
maatschappelijke situatie waarin voor 
iedereen zo vrij mogelijk is, en dus zo 
min mogelijk afhankelijk is van 
determinerende factoren. Fysieke 
beperkingen zijn aanvaardbaar, morele 
beperkingen zeker niet. 

Het recht op afvalligheid? 
Laten we beginnen met het 
recht op zelfbeschikking.
Dat mensen er recht op hebben in vrijheid te leven is in Nederland en West-
Europa wel zo’n beetje politiek gemeengoed geworden. De discussie lijkt zich 
niet langer te concentreren op de vraag of er vrijheid moet zijn, maar 
vooral op de vraag hoe groot die vrijheid precies moet zijn. 

Door Thijs Kleinpaste

 
Ieder kind wordt 

in meer of 
mindere mate 

gevormd door de 
omgeving waarin 

het opgroeit.

Thijs Kleinpaste studeert wijsbegeerte 
aan de Universiteit van Amsterdam 
en is secretaris politiek in het Landelijk 
Bestuur van de Jonge Democraten. 
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Mijn persoonlijke favoriet 
in dit genre is zonder 
twijfel de Partij voor de 
Dieren. Absoluut uniek 

in de wereld, altijd overtuigd van hun 
eigen gelijk en erg actief in het vragen 
stellen over alles dat zwemt, vliegt of 
stinkt. Er kan een behoorlijke discussie 
gevoerd worden over het nut van zo’n 
one-issue partij, maar wat maken die 
paar zetels nu uit op het totaal van 
150? Zelf zijn ze er trots op dat ze maar 
één onderwerp hebben. Ze presenteren 
dierenwelzijn op hun eigen website als 
het enige onderwerp dat er werkelijk 
toe doet.  De PvdD omvat de charme 
van de democratie, en laat zien dat een 
licht gestructureerd plan en een duidelijk 
geluid toch voldoende kunnen zijn voor 
het vertrouwen van een klein groepje 
kiezers. Niemand hoeft zich zorgen te 
maken dat ze gaan dwarsliggen tijdens 
coalitiebesprekingen, of dat we 
daadwerkelijk pensions moeten gaan 
inrichten voor bejaarde politiehonden. 
Ze zullen altijd lekker klein blijven, maar 
toch een beetje meedoen. En daarnaast 
is het helemaal niet zo slecht dat er een 
margepartij is die vraagt: ‐Ja, maar wat 
zou dat dier er eigenlijk vinden?‐ 

Natuurlijk zijn er ook andere partijen 
die diertjes belangrijk vinden, maar 
zonder er hoge prioriteit aan te geven. 
GroenLinks, bijvoorbeeld, heeft het 
welzijn van amoebe tot walvis ook hoog 
op de agenda staan. Toch komt het 
niet zo prominent naar voren als bij de 
Partij voor de Dieren. Omdat zij proberen 
een breder publiek aan te spreken, 
profileren ze zichzelf in het publieke 
debat ook op bijvoorbeeld privacy en 

economie.

Het is bijzonder spijtig dat staatssecretaris 
Bijleveld (CDA) heeft gesteld dat de 
eventuele extra zetel die Nederland zou 
krijgen na de ratificatie van het Verdrag 
van Lissabon naar een partij moet gaan 
die ook zetels heeft gewonnen bij de 
verdeling van de eerste 25 zetels. Wanneer 
het voorstel niet wordt aangenomen 
zou deze extra zetel namelijk alsnog 
naar de Partij voor de Dieren kunnen 
gaan, en dat zou hartstikke leuk zijn! 
Ze zien daar in Brussel mevrouw 
Oerlemans al aankomen met schriftelijke 
vragen over proefdiergebruik binnen 
de farmacie. Jammer dat die ene zetel 
ze niet wordt gegund.

Toch heeft de Partij voor de Dieren het 
beter gedaan dan tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2006. Fictief 
zouden ze keurig 5 zetels hebben behaald; 
nu is dit wel een beetje teveel van het 
goede, maar chapeau, toch een 
overwinning voor de dierenrebellen 
anno 2009! Toevallig sprak ik iemand 
die in 2006 op de PvdD had gestemd, 
en vroeg ik hem of hij dit nu opnieuw 
gedaan had. Zijn antwoord was zo 
heerlijk rebels dat het vereeuwigd moet 
worden: “Ik heb geen Partij voor de 
Dieren gestemd tijdens de Europese 
Verkiezingen, omdat zij stierengevechten 
willen afschaffen terwijl ik daar bijzonder 
fan van ben.” 

Ik trek volkomen terecht mijn 
wenkbrauwen een centimeter of twee 
op. “Kijk, tijdens nationale verkiezingen 
stem ik op de PvdD omdat ik het goed 
vind dat ze de bio-industrie willen 

afschaffen en dat er een kleine partij 
met dat onderwerp bezig is in Den Haag. 
Maar ik ben ook een romanticus en 
een stierengevecht is een heroïsche strijd 
tussen mens en dier. Aan de ene kant 
staat een brok spierkracht van 1.000 
kilo, en daar tegenover staat een iel, 
maar trots mannetje. Het is een 
krachtmeting tussen spierkracht en 
hersenen die al eeuwen plaatsvindt. 
Nederlanders snappen hier niets van 
en dat zullen ze ook nooit doen. De 
stier wordt tot op het moment dat hij 
woest de ring binnen stuift geweldig 
behandeld en daarom is het compleet 
iets anders dan de bio-industrie afkeuren, 
of het vegetariër-zijn. De PvdD moet 
daar dus gewoon niet zo over zeuren.”

Of je het nu met deze man eens bent 
of niet, dit wel is de charme van de 
democratie. Een intelligente jongeman 
die met zijn volle verstand en om zijn 
eigen beweegredenen bij de nationale 
verkiezingen rebels stemt, maar tijdens 
Europese Verkiezingen misschien nog 
veel rebelser. Zolang hij maar stemt 
volgens zijn eigen voorkeuren heb ik 
daar vanuit democratisch oogpunt geen 
enkel probleem mee en juich ik het zelfs 
toe. Ik ben alleen vergeten te vragen 
wat hij nou uiteindelijk wel gestemd 
heeft.

De charme van democratie
Ooit stond rebelsheid gelijk aan het met bakstenen gooien naar de gevestigde orde, 
het kraken van leegstaande bouwvallen of het bezetten van huizen met heel veel maagden. 
Vandaag de dag zijn rebellen gelukkig subtieler en beter gestructureerd geworden in 
hun strijd tegen het establishment; ze richten een politieke partij op en positioneren 
zichzelf net links, rechts, boven of onder een bestaande partij en hopen daar ontevreden 
kiezers een redelijk alternatief te bieden. Uit onvrede krijgen ze dan proteststemmen, 
en gaan ze met wat Kamerleden lekker meedoen aan het democratisch proces. Dat wil 
zeggen; vooral veel vragen stellen over hun onderwerpje, want ze moeten wel hun 
kiezers vertegenwoordigen.

Door Ferry Nagel

Ferry Nagel is onlangs afgestudeerd 
als politicoloog en is algemeen 
bestuurslid van de afdeling 
Amsterdam. In het verleden was 
hij voorzitter van diezelfde afdeling 
en was hij secretaris promotie in 
het Landelijk Bestuur.

De Guillotine is een nieuwe rubriek die de komende 
edities in de Demo terug zal komen. Deze rubriek 
kent geen vaste schrijver, en biedt wisselende retorisch 
rebellen de mogelijkheid om een vreselijk fenomeen 
of penetrante persoonlijkheid onder een met 
spitsvondigheid geslepen scherpsnijder te leggen. 
Met bloed doordronken inzendingen kunnen gemaild 
worden naar demo@jongedemocraten.nl, en zullen 
geplaatst worden onder het pseudoniem ‘Maximilien’,

Activisme bloeit op als het een vorm van reactionisme 
is. De laatste die roept, heeft namelijk altijd gelijk. Mannen 
met baarden die roepen dat vrouwen Untermensche 
zijn, bestrijd je dus het beste door ze zelf tot Untermensch 
te bombarderen.  Zo ging dat ook in West-Duitsland. 
Weliswaar bestond communo-fascistisch activisme al 
voor 1967, maar de rechtvaardiging van dit goedbedoelde 
terrorisme kwam pas in 1967. Toen schoot de West-Duitse 
politie-agent Karl-Heinz Kurras een ongewapende 
idealistische student neer, en verwerd zo tot de fascistoïde 
boeman voor de activistische bewegingen die van de 
BRD een socialistische heilstaat wilden maken. ‐Het schot 
dat de Republiek blijvend veranderde‐, schreven 
vooraanstaande historici, en je kunt op je vingers natellen 
dat Kurras niet bepaald reclame was voor het kapitalistische 
West-Duitse systeem. De Baader-Meinhof-Groep kon zich 
geen mooier verloop van de geschiedenis wensen.

Slachtofferschap als rechtvaardiging van daden, zelfs als 
het misdaden zijn. Het is het beste argument dat je als 
maatschappelijke groepering mee kunt hebben. Een 
ongewapende maar desalniettemin niet minder dode 
idealist, liggend op straat met zijn hoofd op een 
geïmproviseerd kussen en zijn vriendin geëmotioneerd 
doch bij voorbaat berustend over hem heen gebogen. 
Benno Ohnesorg blies voor het oog van de camera zijn 
laatste adem uit – weerloos, in het harnas, strijdend voor 
de goede zaak. Slachtofferschap van pure onrechtvaardigheid 
had niet effectiever verbeeld kunnen worden, en ik vermoed 
dat Leni Riefenstahl iets majestueus van deze beelden 
had weten te smeden, maar die behoorde helaas tot het 
kamp van de boeman. Zelfs als je youtube op low-quality 
instelt en hoempapa-muziek door de kamer laat galmen, 
ontgaat de emotie en machteloosheid van het filmpje 
niemand. 

Nooit is er gezocht naar redenen van Karl-Heinz Kurras 
om te schieten. Het was immers overduidelijk dat de 
beste man een schrijnende exponent was van het kapitalisme, 
de zieke ideologie van Konrad Adenauer en Willy Brandt 
zoals neergelegd in de Westerse Mein... enfin. De reactie 
van de Stasi-expert die de schokkende ontdekking deed 
dat Kurras spioneerde voor de Oost-Duitse geheime dienst, 
is dan ook niet heel vreemd te noemen: “Ich bin vom 
Stuhl gefallen.” 

Het is alsof Martin Luther King vermoord blijkt te zijn door 
Jesse Jackson. De moordenaar van Ohnesorg bleek juist deel 
uit te maken van de groep die tot slachtoffer verwerd door 
zijn daad. Als participator en vertegenwoordiger van en in 
het kapitalistische West-Duitse systeem, wist hij datzelfde 
systeem in diskrediet en uit balans te brengen, waarbij hij 
als voorstander van de écht goede zaak uiteraard belang 
had.

De boeman die Kurras van zichzelf maakte door het bewuste 
schot te lossen, is helemaal terug. Een belissend detail in de 
Europese geschiedenis, dat er indirect voor zorgde dat we 
langer gekampt hebben met uitwassen van het communisme 
dan werkelijk goed voor ons is geweest. Kurras als onomwonden 
symbool voor het totalitaire systeem dat de verzachtende 
naam ‐socialisme‐ draagt, en dat in zowel Noord als Oost 
vermoedelijk bijna drie keer zo veel slachtoffers heeft gemaakt 
als het fascisme, en dat in Azië nog steeds vlijtig doortelt.

Ja, hij was lid van de Oost-Duitse communistische partij, zo 
beaamde Kurras koeltjes in een vraaggesprek met Bild. “Moet 
ik mij daarvoor schamen?” Jammer, Karl-Heinz, maar in die 
retorische truc trappen wij dus niet. Natuurlijk moet jij je 
doodschamen voor het feit dat je een wig hebt gedreven in 
de gezonde West-Duitse samenleving van 1967, dat je je 
afficheert met een volkomen verrotte ideologie, en dat je de 
mogelijkheid om een eerlijk proces te ondergaan hebt tegen 
gehouden. Want dat heb je; jouw stasi-dossier heb je zorgvuldig 
laten molesteren – nog in het zelfde jaar als de gewraakte 
daad.

De kans om er ooit nog achter te komen wat hun opdracht 
aan jou was, heb je om zeep geholpen, en daarmee doe je 
jouw ‘goede zaak’ weinig goeds. Van een gezonde dosis 
activisme ben ik niet vies, maar als de spuigaten smerige drek 
beginnen te lekken, dan is dat voor mij een mooi moment 
om een paaltje in de grond te slaan. ‘Tot hier en niet verder’ 
kan ook gelden voor idealisten, met name als ze hun goede 
zaak misbruiken om op een grove manier met hun medemens 
om te gaan. Ik deins er niet voor terug mijn ‘vrienden’ onder 
de guillotine te leggen als ze principes als activisme en idealisme 
een slechte naam bezorgen, en daarom krijg jij, Karl-Heinz 
Kurras, dit fraaie snijwerk uitgevoerd met een teakhouten 
afwerking, cadeau.  Doe er wat leuks mee.

à l‐expression de mes sentiments distingués,

Maximilien
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Mijn persoonlijke favoriet 
in dit genre is zonder 
twijfel de Partij voor de 
Dieren. Absoluut uniek 

in de wereld, altijd overtuigd van hun 
eigen gelijk en erg actief in het vragen 
stellen over alles dat zwemt, vliegt of 
stinkt. Er kan een behoorlijke discussie 
gevoerd worden over het nut van zo’n 
one-issue partij, maar wat maken die 
paar zetels nu uit op het totaal van 
150? Zelf zijn ze er trots op dat ze maar 
één onderwerp hebben. Ze presenteren 
dierenwelzijn op hun eigen website als 
het enige onderwerp dat er werkelijk 
toe doet.  De PvdD omvat de charme 
van de democratie, en laat zien dat een 
licht gestructureerd plan en een duidelijk 
geluid toch voldoende kunnen zijn voor 
het vertrouwen van een klein groepje 
kiezers. Niemand hoeft zich zorgen te 
maken dat ze gaan dwarsliggen tijdens 
coalitiebesprekingen, of dat we 
daadwerkelijk pensions moeten gaan 
inrichten voor bejaarde politiehonden. 
Ze zullen altijd lekker klein blijven, maar 
toch een beetje meedoen. En daarnaast 
is het helemaal niet zo slecht dat er een 
margepartij is die vraagt: ‐Ja, maar wat 
zou dat dier er eigenlijk vinden?‐ 

Natuurlijk zijn er ook andere partijen 
die diertjes belangrijk vinden, maar 
zonder er hoge prioriteit aan te geven. 
GroenLinks, bijvoorbeeld, heeft het 
welzijn van amoebe tot walvis ook hoog 
op de agenda staan. Toch komt het 
niet zo prominent naar voren als bij de 
Partij voor de Dieren. Omdat zij proberen 
een breder publiek aan te spreken, 
profileren ze zichzelf in het publieke 
debat ook op bijvoorbeeld privacy en 

economie.

Het is bijzonder spijtig dat staatssecretaris 
Bijleveld (CDA) heeft gesteld dat de 
eventuele extra zetel die Nederland zou 
krijgen na de ratificatie van het Verdrag 
van Lissabon naar een partij moet gaan 
die ook zetels heeft gewonnen bij de 
verdeling van de eerste 25 zetels. Wanneer 
het voorstel niet wordt aangenomen 
zou deze extra zetel namelijk alsnog 
naar de Partij voor de Dieren kunnen 
gaan, en dat zou hartstikke leuk zijn! 
Ze zien daar in Brussel mevrouw 
Oerlemans al aankomen met schriftelijke 
vragen over proefdiergebruik binnen 
de farmacie. Jammer dat die ene zetel 
ze niet wordt gegund.

Toch heeft de Partij voor de Dieren het 
beter gedaan dan tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2006. Fictief 
zouden ze keurig 5 zetels hebben behaald; 
nu is dit wel een beetje teveel van het 
goede, maar chapeau, toch een 
overwinning voor de dierenrebellen 
anno 2009! Toevallig sprak ik iemand 
die in 2006 op de PvdD had gestemd, 
en vroeg ik hem of hij dit nu opnieuw 
gedaan had. Zijn antwoord was zo 
heerlijk rebels dat het vereeuwigd moet 
worden: “Ik heb geen Partij voor de 
Dieren gestemd tijdens de Europese 
Verkiezingen, omdat zij stierengevechten 
willen afschaffen terwijl ik daar bijzonder 
fan van ben.” 

Ik trek volkomen terecht mijn 
wenkbrauwen een centimeter of twee 
op. “Kijk, tijdens nationale verkiezingen 
stem ik op de PvdD omdat ik het goed 
vind dat ze de bio-industrie willen 

afschaffen en dat er een kleine partij 
met dat onderwerp bezig is in Den Haag. 
Maar ik ben ook een romanticus en 
een stierengevecht is een heroïsche strijd 
tussen mens en dier. Aan de ene kant 
staat een brok spierkracht van 1.000 
kilo, en daar tegenover staat een iel, 
maar trots mannetje. Het is een 
krachtmeting tussen spierkracht en 
hersenen die al eeuwen plaatsvindt. 
Nederlanders snappen hier niets van 
en dat zullen ze ook nooit doen. De 
stier wordt tot op het moment dat hij 
woest de ring binnen stuift geweldig 
behandeld en daarom is het compleet 
iets anders dan de bio-industrie afkeuren, 
of het vegetariër-zijn. De PvdD moet 
daar dus gewoon niet zo over zeuren.”

Of je het nu met deze man eens bent 
of niet, dit wel is de charme van de 
democratie. Een intelligente jongeman 
die met zijn volle verstand en om zijn 
eigen beweegredenen bij de nationale 
verkiezingen rebels stemt, maar tijdens 
Europese Verkiezingen misschien nog 
veel rebelser. Zolang hij maar stemt 
volgens zijn eigen voorkeuren heb ik 
daar vanuit democratisch oogpunt geen 
enkel probleem mee en juich ik het zelfs 
toe. Ik ben alleen vergeten te vragen 
wat hij nou uiteindelijk wel gestemd 
heeft.

De charme van democratie
Ooit stond rebelsheid gelijk aan het met bakstenen gooien naar de gevestigde orde, 
het kraken van leegstaande bouwvallen of het bezetten van huizen met heel veel maagden. 
Vandaag de dag zijn rebellen gelukkig subtieler en beter gestructureerd geworden in 
hun strijd tegen het establishment; ze richten een politieke partij op en positioneren 
zichzelf net links, rechts, boven of onder een bestaande partij en hopen daar ontevreden 
kiezers een redelijk alternatief te bieden. Uit onvrede krijgen ze dan proteststemmen, 
en gaan ze met wat Kamerleden lekker meedoen aan het democratisch proces. Dat wil 
zeggen; vooral veel vragen stellen over hun onderwerpje, want ze moeten wel hun 
kiezers vertegenwoordigen.

Door Ferry Nagel

Ferry Nagel is onlangs afgestudeerd 
als politicoloog en is algemeen 
bestuurslid van de afdeling 
Amsterdam. In het verleden was 
hij voorzitter van diezelfde afdeling 
en was hij secretaris promotie in 
het Landelijk Bestuur.

De Guillotine is een nieuwe rubriek die de komende 
edities in de Demo terug zal komen. Deze rubriek 
kent geen vaste schrijver, en biedt wisselende retorisch 
rebellen de mogelijkheid om een vreselijk fenomeen 
of penetrante persoonlijkheid onder een met 
spitsvondigheid geslepen scherpsnijder te leggen. 
Met bloed doordronken inzendingen kunnen gemaild 
worden naar demo@jongedemocraten.nl, en zullen 
geplaatst worden onder het pseudoniem ‘Maximilien’,

Activisme bloeit op als het een vorm van reactionisme 
is. De laatste die roept, heeft namelijk altijd gelijk. Mannen 
met baarden die roepen dat vrouwen Untermensche 
zijn, bestrijd je dus het beste door ze zelf tot Untermensch 
te bombarderen.  Zo ging dat ook in West-Duitsland. 
Weliswaar bestond communo-fascistisch activisme al 
voor 1967, maar de rechtvaardiging van dit goedbedoelde 
terrorisme kwam pas in 1967. Toen schoot de West-Duitse 
politie-agent Karl-Heinz Kurras een ongewapende 
idealistische student neer, en verwerd zo tot de fascistoïde 
boeman voor de activistische bewegingen die van de 
BRD een socialistische heilstaat wilden maken. ‐Het schot 
dat de Republiek blijvend veranderde‐, schreven 
vooraanstaande historici, en je kunt op je vingers natellen 
dat Kurras niet bepaald reclame was voor het kapitalistische 
West-Duitse systeem. De Baader-Meinhof-Groep kon zich 
geen mooier verloop van de geschiedenis wensen.

Slachtofferschap als rechtvaardiging van daden, zelfs als 
het misdaden zijn. Het is het beste argument dat je als 
maatschappelijke groepering mee kunt hebben. Een 
ongewapende maar desalniettemin niet minder dode 
idealist, liggend op straat met zijn hoofd op een 
geïmproviseerd kussen en zijn vriendin geëmotioneerd 
doch bij voorbaat berustend over hem heen gebogen. 
Benno Ohnesorg blies voor het oog van de camera zijn 
laatste adem uit – weerloos, in het harnas, strijdend voor 
de goede zaak. Slachtofferschap van pure onrechtvaardigheid 
had niet effectiever verbeeld kunnen worden, en ik vermoed 
dat Leni Riefenstahl iets majestueus van deze beelden 
had weten te smeden, maar die behoorde helaas tot het 
kamp van de boeman. Zelfs als je youtube op low-quality 
instelt en hoempapa-muziek door de kamer laat galmen, 
ontgaat de emotie en machteloosheid van het filmpje 
niemand. 

Nooit is er gezocht naar redenen van Karl-Heinz Kurras 
om te schieten. Het was immers overduidelijk dat de 
beste man een schrijnende exponent was van het kapitalisme, 
de zieke ideologie van Konrad Adenauer en Willy Brandt 
zoals neergelegd in de Westerse Mein... enfin. De reactie 
van de Stasi-expert die de schokkende ontdekking deed 
dat Kurras spioneerde voor de Oost-Duitse geheime dienst, 
is dan ook niet heel vreemd te noemen: “Ich bin vom 
Stuhl gefallen.” 

Het is alsof Martin Luther King vermoord blijkt te zijn door 
Jesse Jackson. De moordenaar van Ohnesorg bleek juist deel 
uit te maken van de groep die tot slachtoffer verwerd door 
zijn daad. Als participator en vertegenwoordiger van en in 
het kapitalistische West-Duitse systeem, wist hij datzelfde 
systeem in diskrediet en uit balans te brengen, waarbij hij 
als voorstander van de écht goede zaak uiteraard belang 
had.

De boeman die Kurras van zichzelf maakte door het bewuste 
schot te lossen, is helemaal terug. Een belissend detail in de 
Europese geschiedenis, dat er indirect voor zorgde dat we 
langer gekampt hebben met uitwassen van het communisme 
dan werkelijk goed voor ons is geweest. Kurras als onomwonden 
symbool voor het totalitaire systeem dat de verzachtende 
naam ‐socialisme‐ draagt, en dat in zowel Noord als Oost 
vermoedelijk bijna drie keer zo veel slachtoffers heeft gemaakt 
als het fascisme, en dat in Azië nog steeds vlijtig doortelt.

Ja, hij was lid van de Oost-Duitse communistische partij, zo 
beaamde Kurras koeltjes in een vraaggesprek met Bild. “Moet 
ik mij daarvoor schamen?” Jammer, Karl-Heinz, maar in die 
retorische truc trappen wij dus niet. Natuurlijk moet jij je 
doodschamen voor het feit dat je een wig hebt gedreven in 
de gezonde West-Duitse samenleving van 1967, dat je je 
afficheert met een volkomen verrotte ideologie, en dat je de 
mogelijkheid om een eerlijk proces te ondergaan hebt tegen 
gehouden. Want dat heb je; jouw stasi-dossier heb je zorgvuldig 
laten molesteren – nog in het zelfde jaar als de gewraakte 
daad.

De kans om er ooit nog achter te komen wat hun opdracht 
aan jou was, heb je om zeep geholpen, en daarmee doe je 
jouw ‘goede zaak’ weinig goeds. Van een gezonde dosis 
activisme ben ik niet vies, maar als de spuigaten smerige drek 
beginnen te lekken, dan is dat voor mij een mooi moment 
om een paaltje in de grond te slaan. ‘Tot hier en niet verder’ 
kan ook gelden voor idealisten, met name als ze hun goede 
zaak misbruiken om op een grove manier met hun medemens 
om te gaan. Ik deins er niet voor terug mijn ‘vrienden’ onder 
de guillotine te leggen als ze principes als activisme en idealisme 
een slechte naam bezorgen, en daarom krijg jij, Karl-Heinz 
Kurras, dit fraaie snijwerk uitgevoerd met een teakhouten 
afwerking, cadeau.  Doe er wat leuks mee.

à l‐expression de mes sentiments distingués,

Maximilien
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Een revolutie vindt plaats wanneer 
er in een korte periode een grote 
verandering in een samenleving 

ontstaat. Grote revoluties heeft Nederland 
al niet meer gekend sinds de Bataafse 
revolutie, de revolutie die kan worden 
toegeschreven aan het eerste 
verlichtingsdenken in de Nederlandse 
republiek. Toch zijn er ook nu nog genoeg 
progressieve geluiden die de gevestigde 
orde scherp houden en kunnen doen 
wankelen. 

D66 deed in de jaren ’60 haar intreden 
als oproerpartij. De gevestigde 
standaarden deden de haren  van 
oprichters Hans van Mierlo en Hans 
Gruiters overeind staan. Zij verzetten 
zich tegen de ingebedde verzuiling die 
zo in de maatschappij zat ingeworteld. 
Hierbij werd gepleit voor de individuele 
ontplooiing en drastische veranderingen 
in het partijenstelsel. Dat een deel van 
Nederland smachtte naar hun 
revolutionaire ideeën bleek wel uit de 
7 zetels die direct werden gehaald bij 
de eerste verkiezingen waaraan de partij 
deelnam. Het verzuilde systeem belandde 
op haar achterpoten. Van een revolutie 
in het Nederlandse politieke landschap 
viel wel te spreken. 

Rebellie laat zich beschrijven als opstand 
of tegenstand. Begrippen waar een 
politieke jongerenorganisatie als de 
Jonge Democraten graag gebruik van 
maakt om haar onvrede uit te spreken 
over maatschappelijke kwesties. In 1999 
kregen zij samen met het LAKS zo’n 
20.000 jongeren op de been om te 
protesteren tegen de plannen voor de 
invoering van de Tweede Fase in het 

middelbaar onderwijs. Dat dit niet mocht 
baten moge duidelijk zijn, maar de 
geplande opstand kreeg veel aanhang 
en bekendheid.

Ook hebben de Jonge Democraten het 
FNV gebouw voor een dag bezet. Nooit 
eerder was er protest gevoerd tegen 
vakbonden. Het ontbrak de vakbond 
aan visie en empathie in het 
vergrijzingsdebat. Trommelend op pannen 
en deksels werd het FNV gebouw in 
Amsterdam omsingeld. Na een tijdlang 
kabaal maken, duikt FNV-voorzitter 
Lodewijk de Waal op om met de jongeren 
om tafel te gaan zitten. 

Het was bij deze opstand wel weer 
typisch voor de Jonge Democraten om 
na een rebelse actie het redelijke gesprek 
aan te gaan. Zoiets gebeurde eerder 
dit jaar ook, toen we de coalitie op een 
ludieke wijze een overlevingspakket 
aanboden tijdens de 
crisisonderhandelingen. Het pakket 
bevatte niet alleen pyjama’s, 
tandenborstels en wat eten, maar de 
Jonge Democraten hadden ook een 
spiekbriefje bijgevoegd met allemaal 
handige tips en hervormingen. Een soort 
van rebelse redelijkheid.

Ondertussen woedt de revolutiedrang 
weer op. In een klimaat van confessionele 
betutteling aan de ene en stigmatiserend 
populisme aan de andere kant, kan het 
ook haast niet anders. Collectiviteit is 
de standaard voor dit kabinet. Het gezin 
is als spilpunt van de samenleving voor 
de christen-democraten het antwoord 
op alle losgeslagen problemen. Om de 
burger in toom te houden, komt de 

politiek het liefst tot ver over de drempel 
van de voordeur bij je binnengluren. 
En als dat allemaal niet werkt, dan zet 
je de Marokkanen gewoon op een 
lekkende boot. Veel Nederlandse politici 
leven nog in de tijd van voordat D66 
haar intreden maakte. Men meet met 
standaarden die al 50 jaar geleden niet 
meer in deze samenleving passen.

Maar het is niet alleen onze plicht om 
onze politieke tegenstanders scherp te 
houden. Nee, we moeten ook kritisch 
naar onszelf en naar D66 durven kijken. 
Ook wij kunnen vervallen in onze eigen 
dogma’s. Denk bijvoorbeeld aan de 
bestuurlijke vernieuwing. Een van de 
redenen voor de oprichting van D66 
en het eerste hoofdstuk van ons eigen 
politiek programma. Door ons blind te 
staren op gekozen burgemeesters en 
referenda, zijn we het echte doel uit 
het oog verloren. De politieke en 
bestuurlijke instituties van Nederland 
zijn ondertussen nog steeds zo statisch 
als een halve eeuw geleden. Een nieuwe, 
frisse kijk op deze thema’s is nodig. 
Een beetje interne rebellie dus ook.

Rebellie, ofwel de opstand en weerstand, 
houdt de politiek scherp. Dat hebben 
de Jonge Democraten in het verleden 
al vaak bewezen. Onze kracht zit hem 
vooral in de combinatie. Met enkel 
rebellie roep je alleen maar weerstand 
op. Op doodgeslagen redelijkheid zit 
niemand te wachten. Juist die balans 
tussen opstandigheid en een goed 
verhaal geven ons een stem. Wij zullen 
er dan ook in de toekomst niet voor 
weglopen de barricade op te kruipen 
wanneer de politiek een wake-up-call 
nodig heeft.

Revolutie en rebellie; beelden van Che Quevara, schilderijen van Delacroix en verfbommetjes 
op Gouden Koetsen doemen direct op. Revoluties worden gepleegd door arbeiders in 
verzet tegen het Russische regime, door de Pinochet’s van deze wereld of ontevreden 
burgers in de Kaukasus. In ons eigen kikkerlandje lijken revolutie en rebellie onbekendere 
fenomenen. 

Door Rob Jetten

VoorzittershamerDemocrat Abroad

De huidige demonstranten halen 
hun inspiratie niet van een 
vreemde. Dezelfde Saakashvili 

lukte het in 2003 om de autoritaire 
regering van Eduard Shevarnadze omver 
te werpen door massa’s mensen op de 
been te krijgen. Lokale waarnemers 
hielden al vanaf het begin van de 
‘rozenrevolutie’ hun hart vast. Zoals wel 
vaker in de voormalige Sovjet-Unie zijn 
de zogenaamde ‘democraten’ namelijk 
vaak zelf van even autoritaire aard. Dit 
lijkt het resultaat van een KGB-verleden 
of in ieder geval een familie die net zo 
doorweekt is van de voormalige 
Sovjetcultuur als de machthebbers, zoals 
inderdaad het geval bij veel van de 
nieuwe regeringsleden in Georgië.

Ook Misja ontpopte zich als een weinig 
betrouwbaar figuur. Verkiezingen zijn 
vrijer dan voorheen, maar zijn nog lang 
niet eerlijk door het ongegeneerd gebruik 
van regeringsmiddelen om de eigen 
partij aan de macht te houden. Pluralisme 
in de media blijft beperkt en de media 
zelf speelt graag mee met Misja’s politieke 
spelletjes met zijn binnenlandse en 
buitenlandse vijanden. Hoogte- of 
dieptepunt was de mislukte campagne 
afgelopen zomer om Zuid-Ossetië te 
heroveren, met als resultaat het 
onomkeerbare verlies van zowel Zuid-
Ossetië en Abchazië als ook de drastische 
vlucht van buitenlandse investeringen. 
Het is daarom geen wonder dat de 
huidige oppositie tracht mee te surfen 
op de maatschappelijke golf van frustratie 
over de sociaaleconomische achteruitgang 
en het gedeeltelijk verlies van territorium. 
Inmiddels zijn de demonstranten al twee 

maanden aan de deur van de residentie 
aan het rammelen zonder resultaat en 
groeit de kans elke dag dat de betrekkelijk 
vreedzame acties in geweld uitbarsten.

Al rondlopende door de actievoerders 
vraag ik me wel eens af tot op welke 
hoogte zulke burgerlijke demonstraties 
legitieme uitingen van een democratisch 
verlangen zijn, dan wel wanneer het 
moment is dat ze de grens van 
democratische legitimiteit overschrijden. 
Uiteraard wijzen de oppositieleiders het 
gebruik van geweld af, maar in hoeverre 
is het afsluiten van drukke straten voor 
verkeer niet een vorm van geweld? 
Bovendien lokt men met dergelijke acties 
de autoriteiten uit om met geweld de 
wegen weer open te breken, wat 
vervolgens kan leiden tot verdere agressie 
onder de demonstranten en de 
welbekende vicieuze cirkel. Ik kan niet 
ontkomen aan de gedachte dat dit ook 
de strategie is van een deel van de 
oppositieleiders.  

Het komt neer op de vraag in hoeverre 
het doel de middelen heiligt in het 
streven naar een meer democratische 
samenleving. De demonstraties in 
Thailand van afgelopen jaar, waarbij 
de liberalen een sit-in organiseerden 
op het vliegveld van Bangkok, legden 
in feite het hele land stil en brachten 
enorme schade toe aan de op toerisme 
gestoelde economie. Miljoenen inwoners 
zagen hun inkomens slinken of hun 
banen verloren gaan. Bovendien waren 
de actievoerders over het algemeen 
burgers uit de middenklasse, die 
makkelijker gemobiliseerd kan worden 
dan de bevolking op het platteland, 

waar meer steun voor de vorige regering 
bestond. Toch leek de internationale 
sympathie overweldigend aan de zijde 
van de actievoerders te liggen.

Het uiteindelijke succes van de ‘liberale 
coup’ zet een precedent voor andere 
actoren binnen en buiten Thailand. Wie 
in de hoofdstad de meeste demonstranten 
op straat kan krijgen heeft in feite de 
macht in handen. Dit bleek al toen enkele 
maanden later de supporters van de 
vorige regering massaal de straat 
opgingen om hun terugkeer aan de 
macht te eisen door een pan-Aziatische 
top te blokkeren. De situatie in Thailand 
heeft daarmee meer weg van een 
mobocratie dan van een democratie. 
Ook in Georgië loert dit gevaar.

Laat geen twijfel bestaan over het feit 
dat in een normale democratie een 
president als Misja reeds meerdere malen 
afgetreden zou zijn en mogelijk zelfs 
zou worden vervolgd. Dit is een goede 
reden voor de oppositie en de 
internationale gemeenschap om zijn 
onvoorwaardelijke aftreden te eisen. 
De eerstvolgende landelijke verkiezingen 
in Georgie zijn pas over een paar jaar 
en de onvoorspelbare Saakashvili is tot 
alles in staat om ervoor te zorgen dat 
hij in het zadel blijft. 

Terwijl de zonnebloempitten inmiddels 
boven mijn enkels uitkomen kan ik alleen 
maar hopen dat, wanneer het moment 
komt dat de huidige oppositie zich toch 
eens een plek in het pluche weet te 
verschaffen, ze ook eens daadwerkelijk 
van hun voorgangers leren en het verschil 
gaan maken.

Het is een drukte van jewelste voor het parlement in Tbilisi. Een onbekende spreker 
schreeuwt luidkeels door een krakend geluidssysteem en de hoopjes uitgespuugde 
zonnebloempitten stapelen zich gestaag op. De duizenden demonstranten in Georgië 
eisen het aftreden van Misja, ofwel Michael Saakashvili, de dolgedraaide president van 
Georgië. Ze sluiten daarom wegen af en plaatsen symbolische gevangeniscellen bij het 
parlement om hun ongenoegen te uiten.

Door Bart Woord
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Een revolutie vindt plaats wanneer 
er in een korte periode een grote 
verandering in een samenleving 

ontstaat. Grote revoluties heeft Nederland 
al niet meer gekend sinds de Bataafse 
revolutie, de revolutie die kan worden 
toegeschreven aan het eerste 
verlichtingsdenken in de Nederlandse 
republiek. Toch zijn er ook nu nog genoeg 
progressieve geluiden die de gevestigde 
orde scherp houden en kunnen doen 
wankelen. 

D66 deed in de jaren ’60 haar intreden 
als oproerpartij. De gevestigde 
standaarden deden de haren  van 
oprichters Hans van Mierlo en Hans 
Gruiters overeind staan. Zij verzetten 
zich tegen de ingebedde verzuiling die 
zo in de maatschappij zat ingeworteld. 
Hierbij werd gepleit voor de individuele 
ontplooiing en drastische veranderingen 
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7 zetels die direct werden gehaald bij 
de eerste verkiezingen waaraan de partij 
deelnam. Het verzuilde systeem belandde 
op haar achterpoten. Van een revolutie 
in het Nederlandse politieke landschap 
viel wel te spreken. 

Rebellie laat zich beschrijven als opstand 
of tegenstand. Begrippen waar een 
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maakt om haar onvrede uit te spreken 
over maatschappelijke kwesties. In 1999 
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20.000 jongeren op de been om te 
protesteren tegen de plannen voor de 
invoering van de Tweede Fase in het 

middelbaar onderwijs. Dat dit niet mocht 
baten moge duidelijk zijn, maar de 
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typisch voor de Jonge Democraten om 
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aan te gaan. Zoiets gebeurde eerder 
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ludieke wijze een overlevingspakket 
aanboden tijdens de 
crisisonderhandelingen. Het pakket 
bevatte niet alleen pyjama’s, 
tandenborstels en wat eten, maar de 
Jonge Democraten hadden ook een 
spiekbriefje bijgevoegd met allemaal 
handige tips en hervormingen. Een soort 
van rebelse redelijkheid.

Ondertussen woedt de revolutiedrang 
weer op. In een klimaat van confessionele 
betutteling aan de ene en stigmatiserend 
populisme aan de andere kant, kan het 
ook haast niet anders. Collectiviteit is 
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is als spilpunt van de samenleving voor 
de christen-democraten het antwoord 
op alle losgeslagen problemen. Om de 
burger in toom te houden, komt de 

politiek het liefst tot ver over de drempel 
van de voordeur bij je binnengluren. 
En als dat allemaal niet werkt, dan zet 
je de Marokkanen gewoon op een 
lekkende boot. Veel Nederlandse politici 
leven nog in de tijd van voordat D66 
haar intreden maakte. Men meet met 
standaarden die al 50 jaar geleden niet 
meer in deze samenleving passen.

Maar het is niet alleen onze plicht om 
onze politieke tegenstanders scherp te 
houden. Nee, we moeten ook kritisch 
naar onszelf en naar D66 durven kijken. 
Ook wij kunnen vervallen in onze eigen 
dogma’s. Denk bijvoorbeeld aan de 
bestuurlijke vernieuwing. Een van de 
redenen voor de oprichting van D66 
en het eerste hoofdstuk van ons eigen 
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staren op gekozen burgemeesters en 
referenda, zijn we het echte doel uit 
het oog verloren. De politieke en 
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als een halve eeuw geleden. Een nieuwe, 
frisse kijk op deze thema’s is nodig. 
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de Jonge Democraten in het verleden 
al vaak bewezen. Onze kracht zit hem 
vooral in de combinatie. Met enkel 
rebellie roep je alleen maar weerstand 
op. Op doodgeslagen redelijkheid zit 
niemand te wachten. Juist die balans 
tussen opstandigheid en een goed 
verhaal geven ons een stem. Wij zullen 
er dan ook in de toekomst niet voor 
weglopen de barricade op te kruipen 
wanneer de politiek een wake-up-call 
nodig heeft.

Revolutie en rebellie; beelden van Che Quevara, schilderijen van Delacroix en verfbommetjes 
op Gouden Koetsen doemen direct op. Revoluties worden gepleegd door arbeiders in 
verzet tegen het Russische regime, door de Pinochet’s van deze wereld of ontevreden 
burgers in de Kaukasus. In ons eigen kikkerlandje lijken revolutie en rebellie onbekendere 
fenomenen. 

Door Rob Jetten

VoorzittershamerDemocrat Abroad

De huidige demonstranten halen 
hun inspiratie niet van een 
vreemde. Dezelfde Saakashvili 

lukte het in 2003 om de autoritaire 
regering van Eduard Shevarnadze omver 
te werpen door massa’s mensen op de 
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maanden aan de deur van de residentie 
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maar hopen dat, wanneer het moment 
komt dat de huidige oppositie zich toch 
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De Jonge Democraten bestaat dit jaar 25 jaar en heeft momenteel bijna 3000 leden. Een Politieke Jongerenorganisatie 
met een jonge en progressieve blik op de politiek en een duidelijke visie. Dat karakter willen we ook uitstralen.
En daarom is besloten om de Jonge Democraten een nieuw logo en een nieuwe huisstijl te geven. De Jonge 
Democraten zullen voortaan onder het bovenstaande logo te herkennen zijn.
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Inhoudsopgave

Als er een prijs wordt uitgereikt 
voor het meest problematische 
filosofische concept, dan is de 
kans groot dat Vrijheid met de 

bedenkelijke eer mag gaan strijken. Er 
lijken nogal wat verschillende 
interpretaties van het begrip te bestaan. 
Zo denkt een zekere ex-adviseur van 
de gemeente Rotterdam dat je een 
contract bij een totalitair regime mag 
uitdienen of denigrerende opmerkingen 
over homoseksuelen mag maken, terwijl 
de gemeente Rotterdam en een flink 
deel van de publieke opinie net wat 
minder ruimdenkend tegenover de 
vrijheden van de adviseur staan. 
Dertienjarigen die de oceaan willen 
overvaren menen daar de vrijheid toe 
te hebben, terwijl de rechter er anders 
tegenaan kijkt. Een absoluut hoogtepunt 
is het moslimmodel dat besloot een 
biertje te drinken en het Islamitische 
regime van Maleisië dat vervolgens 
besloot haar tot zes stokslagen te 
veroordelen. 

Er zijn dus veel vraagstukken omtrent 
de grenzen van onze vrijheden. Waar 
liggen deze grenzen in een geglobaliseerde 
wereld? Hoe gaan we om met culturen 
waarin het concept een totaal andere 
betekenis heeft dan het Westerse begrip? 
Waarin vrijheid van meningsuiting, 
drukpers en vereniging niet 
vanzelfsprekend zijn en waar mensen 
lijfstraffen krijgen na het nuttigen van 

alcohol? Is het liberaal om ferm voor 
onze Westerse verworvenheden te staan, 
of liberaler om ruimte te geven aan 
deze andere opvattingen?

Ingewikkeld genoeg dus, die vrijheid. 
En dan zijn dit nog slechts problemen 
binnen het begrip vrijheid. Echt leuk 
wordt het pas wanneer we vraagtekens 
zetten bij het totale concept.

Bevindingen uit de biologie en (evolutie-)
psychologie bieden hier ruimschoots 
kansen toe. Sinds de publicatie van E.O. 
Wilsons beruchte werk Sociobiology in 
1975 is er een stroom van publicaties 
op gang gekomen die grote vraagtekens 
zetten bij de mens als werkelijk vrij 
wezen. Bioloog Richard Dawkins sprak 
in The selfish gene (1976) over de mens 
als machine. Een machine aangestuurd 
door onze genen. Niet alleen onze 
lichamen zijn dus gevormd door 
natuurlijke selectie, ook ons gedrag is 
weinig meer dan de uitkomst van een 
langdurig proces van trial and error. 
Ook kent dit materialistisch mensbeeld 
een Nederlandse traditie. Jacob 
Moleschott, arts en hoogleraar, werd 
in de negentiende eeuw al haast 
verketterd om zijn befaamde uitspraak 
‘zonder fosfor geen gedachten’. ‘De 
mens is een chemisch proces als ieder 
ander’ was Willem Frederik Hermans’ 
lijfspreuk. Wat blijft er nog over van 
onze gekoesterde vrijheid als zij gelijk 

Over vrijheid en waarom  
dat misschien wel onzin is.

hebben en we niets anders blijken te 
zijn dan een speelbal van onze genen?

Er breken dus interessante tijden aan 
om te zien waar de wetenschap ons 
brengt. De kans dat we ooit tot de 
conclusie komen dat we niets dan robots 
zonder vrije wil zijn lijkt zeer klein, maar 
ontwikkelingen in vele vakgebieden 
kunnen ons mogelijk wél de kaders 
openbaren waarbinnen we zelf nog 
verantwoordelijk zijn voor ons gedrag 
en tot hoe ver onze vrije wil reikt. Maar 
willen we dit eigenlijk wel weten? Is 
elke bevinding een bijdrage aan de 
menselijke kennis? Of komen we op 
een hellend vlak terecht wanneer we 
vraagtekens plaatsen bij de eigen 
verantwoordelijkheid op basis van de 
vrije wil van individuen? 

De enige oplossing op alle bovenstaande 
vraagstukken, politieke én 
wetenschappelijke, is een andere vrijheid: 
vrijheid van onderzoek. Onderzoek alles 
en behoud het goede (Tessalonicenzen 
5:21). Ook onze heilige vrijheden moeten 
aan een kritisch onderzoek onderworpen 
worden en mogelijk geherinterpreteerd 
worden met de kennis van nu. Misschien 
moeten we sommige vrijheden steviger 
verdedigen, andere moeten misschien 
sneuvelen. Gezond pragmatisme, dat 
zou ons aan moeten spreken, toch? •
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Eigenlijk hoeft u alleen nog maar 
een roman te schrijven.
Het zou prachtig zijn zoiets te 
kunnen, maar directe ambities heb ik 
niet op dat gebied. Misschien heb je 
me op een idee gebracht. Ik vind het 
niet alleen erg leuk om over vele 
onderwerpen te schrijven, maar ook 
om je een veelheid aan literaire 
uitingsvormen eigen te maken. Ik 
vind het heel mooi als iemand een 
dik boek kan schrijven, maar het ook 
in anderhalve minuut adequaat kan 
samenvatten in een gesproken of 

geschreven column. In die zin 
waardeer ik schrijven ook heel erg. Ik 
ben nu bezig met het schrijven van 
een Engelstalig werk dat The secular 
outlook gaat heten. Een meer 
wetenschappelijk boek, zou je 
kunnen zeggen, dat verder gaat 
waar mijn vorige werken ophielden. 

Er zit een duidelijke lijn in uw 
werk?
Ik denk het wel. In Tegen de 
decadentie uit 2003 beschreef ik 
voornamelijk waar ik tegen was. Over 

fouten die de Nederlandse politieke 
elite maakte: het cultuurrelativisme 
en het voorbij gaan aan de ernst van 
de problemen die een multiculturele 
of een multireligieuze samenleving 
met zich mee kan brengen. In Moreel 
Esperanto beschrijf ik juist waar ik 
vóór ben. Een religieusneutrale staat 
die in de etalage gezet moet worden. 
De publieke moraal moet 
hooggehouden worden, ook als 
uitgangspunt van het 
integratiebeleid. Ook het 
uitgangspunt van The secular 

outlook is wat dat betreft meer 
positief. 

In hoeverre denkt u dat er met 
de komst van Fortuyn en Wilders 
een einde is gekomen aan de 
hoogtijdagen van het 
cultuurrelativisme? 
Ik geloof nog steeds dat 
cultuurrelativisme een verkeerd 
perspectief is, wat nog steeds erg 
dominant is bij de politieke en 
bestuurlijke elite, het kabinet en de 
overlegorganen. Fortuyn en Wilders 
kan je zien als de politieke leiders van 

de revolte tegen cultuurrelativisme, 
maar zij hebben het bepaald nog 
niet tot een afgeschreven perspectief 
gemaakt. Je kunt hen populisten 
noemen, maar je kan ook zeggen dat 
het de vertolkers zijn van de kritiek 
op de elite. En die vertolkers zijn 
inderdaad niet cultuurrelativistisch. 

Maar dan op een kaas en 
windmolens manier. 
Juist, míjn kritiek op het 
cultuurrelativisme leidt ertoe dat ik 
vind dat er een aantal universele 

waarden moeten worden 
onderschreven: rechtstaat, 
democratie, mensenrechten. Die zijn 
niet specifiek gebonden aan de 
Nederlandse cultuur en zijn ook niet 
noodzakelijkerwijs geworteld in de 
Joods-christelijke traditie. Daarover 
verschil ik sterk van mening met de 
PVV, die vindt dat die waarden wel 
specifiek ‘onze Nederlandse 
waarden’ moeten zijn. Gesteld dat 
we een Joods-christelijk verleden 
hebben, dan denk ik dat het voor de 
toekomst niet verstandig is om dat 
element als legitimerend kader te 
gebruiken. Het sluit mensen buiten. 
Er moet een publiek ethos komen, 
waar iedereen aanhankelijkheid aan 
kan betuigen.

Dat klinkt ons als liberalen als 
muziek in de oren, maar in 
hoeverre denkt u dat 
andersdenkenden ook 
aanhankelijkheid aan een 
seculier staatsbestel kunnen 
betuigen?  
 
Voor zover groepen daar niet in 
meegaan, moeten we het gaan 
uitleggen en verdedigen. Dat doet 
het cultuurrelativisme dus niet: dat is 
de gedachte dat de samenleving 
uiteenvalt in verschillende groepen 
die elkaar niet kunnen bereiken en 
dus moeten zoeken naar consensus. 
Ik denk juist dat mensen zich moeten 
inspannen om elkaar te overtuigen. 
We hebben nagelaten om dat 
seculiere, publieke ethos te 
verdedigen en te benadrukken. Een 
samenleving waarin rechtstaat en 
democratie bestaan ís beter dan een 
samenleving waarin die concepten 
niet bestaan. Dat gesprek moet je 
durven aangaan. Je moet een zo 
groot mogelijke coalitie achter die 
waarden zien te scharen. Moreel 
Esperanto is het legitimeren van je 
morele standpunten zonder te 
verwijzen naar religie. De gedachte 
daarachter is dat in een 
multireligieuze of multiculturele 
samenleving religie niet meer 
datgene is wat ons bindt. Vroeger 
was dat natuurlijk wel het geval. 
Tegenwoordig is religie een punt van 
verschil tussen mensen. Dat is niet 
erg, maar dan moet je het niet als 
uitgangspunt gaan hanteren voor de 
cohesie in de samenleving. 

Hoe dienen we in die 
religieusneutrale staat om te 
gaan met de donkere kanten van 
religie, neem bijvoorbeeld 
dreigementen tegen makers van 
kwetsende kunst of 
columnisten? Minister Donner 
stelt dat als een aanzienlijke 
groep in Nederland problemen 
heeft met bepaalde uitlatingen, 
we dan uit vreedzaam oogpunt 
maar van die zaken af moeten 
zien.
 

“Het verlicht volksdeel is 
eigenlijk oververlicht.”
Een interview met Paul Cliteur.

Paul Cliteur (Amsterdam, 1955) is een 
intellectuele duizendpoot. Als hoogleraar 
encyclopedie van het recht is hij verbonden aan 
de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar 
vragen over de multiculturele samenleving, 
sociale cohesie, grondrechten en de relatie 
tussen recht en levensbeschouwing. Van zijn 
hand verschenen onder meer Moderne Papoea’s. 
Dilemma’s van een multiculturele samenleving 
(2002), Tegen de decadentie. De democratische 
rechtsstaat in verval (2003) en Moreel Esperanto. 
Naar een autonome ethiek (2007). Hij publiceert 
regelmatig in diverse kranten en tijdschriften. 
In het verleden was hij onder meer columnist 
van het Tv-programma Buitenhof,  voorzitter 
van het Humanistisch Verbond, prominent VVD-
lid en lijstduwer voor de Partij voor de Dieren.

Door Coen Brummer en Manuel Buitenhuis
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Donner heeft heel veel steken laten 
vallen op dit dossier. Het is begonnen 
met de moord op van Gogh, toen 
Donner vlak na die moord op een 
CDA-bijeenkomst aandrong op het 
revitaliseren van de wet op 
Godslastering. Dat is bijna een 
afzegening van de brute moord die 
zojuist had plaatsgevonden, en een 
signaal naar terroristen dat 
terrorisme best helpt, omdat de 
Nederlandse regering bereid is om in 
te schikken. Ik ben bang dat Donner 
daarmee terroristen valse hoop geeft. 
Daarmee roepen we ook die 
geweldsdreiging over ons zelf af. 
Terrorisme werkt.

We moeten pal staan voor 
vrijheid?
Als je als terrorist geconfronteerd 
wordt met een sterke, daadkrachtige 
elite, en een bevolking die ronduit 
zegt: ‘Wij buigen niet voor terreur. 
Wij gaan door met kunst hangen in 
musea die daar altijd gehangen 
heeft, en wij gaan door met het 
opvoeren van toneelstukken die altijd 
zijn opgevoerd of met het publiceren 
van romans die er altijd zijn geweest 

en we gaan een Kamerlid niet laten 
verbannen naar de VS, omdat het u 
toevallig welgevallig is.’ Als die 
houding er zou zijn, zou het 
terrorisme veel minder voet aan de 
grond krijgen. 

Waarom binden we zo 
gemakkelijk in, volgens u?
Het is de voortdurende bereidheid 

tot schuldbekentenis. De gedachte 
dat we misschien wel te ver zijn 
gegaan, of misschien te provocerend 
zijn geweest. De toon van het debat 
zou ook zo verhard zijn de laatste 
tijd, maar volgens mij is dat helemaal 
niet zo. Als je kijkt wat Gerard Reve 
schreef ten tijde van zijn 
ezeltjesproces, dan was dat veel 
forser. De ongelofelijke slechtheid 
van het Opperwezen van Karel van 
het Reve zou nu niet gepubliceerd 
kunnen worden. Risky Business is het 
geworden. Sinds de Rushdie affaire 
(Schrijver Salman Rushdie kreeg in 
1989 een fatwa van de Iraanse 
geestelijke Khomeini vanwege zijn 
boek The Satanic Verses, red.) en de 
Deense cartoonaffaire zijn we 
gecapituleerd voor intimidatie en 
geweldsdreiging, en dat vind ik een 
buitengewoon zorgwekkende 
tendens. 

U stopte als columnist bij 
Buitenhof toen u bedreigd werd. 
Het is een beetje anders: wat mij erg 
stoorde was dat de 
veiligheidsdiensten, een half jaar voor 
de moord op Theo van Gogh, met 

een rapport kwamen 
waarin stond dat er 
nogal wat 
opgeschoten 
jongeren, jihadisten, 
waren die aanstoot 
namen aan wat er 
hier en daar werd 
geschreven. Wat ik 
verkeerd vond was 
dat de 
veiligheidsdiensten 
met een dergelijk 
rapport naar buiten 
kwamen. De 
boodschap was dat 
je voor je eigen 
risico dingen stond 
te vertellen op de 
televisie. Daar heb ik 
op dat moment 
vriendelijk voor 

bedankt. De Nederlandse staat was 
niet klaar voor de terrorismedreiging. 
Toen van Gogh vermoord werd 
bewees dat ook hoe zwak de 
Nederlandse staat was. Alle 
gebeurtenissen die daarna plaats 
vonden hebben mij gesterkt in die 
overtuiging, onder andere ook de 
houding van de intelligentsia die 
voortdurend aandrong op ‘matiging 

van toon’. Ik dacht toen: ‘weet je 
wat, helemaal geen toon meer, dat is 
nog beter; laten anderen nu maar 
eens hun nek uitsteken’.

U hebt uw VVD-lidmaatschap 
opgezegd vanwege het 
gesteggel rond de beveiliging 
van Ayaan Hirsi Ali. 
Het waren vanaf het allereerste begin 
van terroristische dreiging 
beschamende discussies over wie 
haar beveiliging moest betalen. De 
gemeente Amsterdam of de 
gemeente Leiden? Ik vond dat 
gênant. Op het moment dat je je op 
het grondgebied van de Nederlandse 
staat bevindt en bedreigd wordt, is 
het aan de overheid om het 
geweldsmonopolie te handhaven. 
Daar moet die overheid garant voor 
staan. Op het moment dat iemand 
bedreigd wordt om uitspraken die 
binnen de grenzen van de wet vallen, 
dan hoort de hele samenleving en in 
het bijzonder de politie en 
veiligheidsdiensten als een cordon 
rond die persoon te staan om dat 
monopolie te handhaven. Maar wat 
gebeurt er in Nederland? Daar vroeg 
iedereen zich af of het wel zo nodig 
was dat Ayaan dergelijke uitspraken 
deed.

Nog even over de grenzen van 
die wet. Wat vond u van de 
uitspraken van Mark Rutte over 
het oprekken van de vrijheid van 
meningsuiting? 
Het enige dat Rutte wilde zeggen 
was dat we gecapituleerd hebben 
voor terreur en daar heeft hij gelijk 
in. De politieke correctheid is veel 
onzuiverder gemotiveerd dan door 
louter fatsoensoverwegingen. We 
moeten weer terug naar de situatie 
waarin de grenzen van de vrijheid 
van meningsuiting door de 
Nederlandse rechtsorde worden 
getrokken en niet door terroristische 
groeperingen. De volgende vraag is 
dan wat een goed criterium zou zijn 
voor de begrenzing van die vrijheid 
van meningsuiting. Er zijn mensen 
die zeggen dat je een ander niet 
zinloos mag beledigen. 

Het is lastig om ‘zinloos’ te 
definiëren. 
Exact! Galilei en Darwin hebben 
natuurlijk massa’s mensen 
gechoqueerd met hun opvattingen. 

Bezoek voor meer informatie over Paul Cliteur en een overzicht van zijn 
publicaties  
http://www.law.leidenuniv.nl/org/metajuridica/
encyclopedieenfilosofierecht/encyclopedie/medewerkers/cliteurpb.html

Het criterium dat je niet iets 
mag zeggen waardoor een 
ander of een groep beledigd 
kan worden, is wat mij betreft 
volstrekt onhoudbaar. In 1976 
is dat zelfs al nadrukkelijk 
afgewezen door het Europese 
hof van de rechten van de 
mens, waarbij gezegd werd 
dat er een right to offend 
bestaat: Je hebt het recht om 
aanstoot te geven. Als je dat 
niet zou erkennen dan geef je 
mensen met de langste tenen 
de vrijheid om alles wat hen 
niet welgevallig is onder tafel 
te schuiven. 

Er is een verschil tussen 
moraliteit en het recht.  
Onaardige dingen zeggen is 
niet verboden en in sommige 
opzichten zelfs moreel 
geboden. De vrijheid van 
meningsuiting heeft juridisch 
gezien bepaalde 
begrenzingen. Die 
begrenzingen kunnen niet 
liggen in het recht van 
anderen om niet beledigd te 
worden, want dan konden we 
de musea wel sluiten en de 
werken van grote denkers uit 
de bibliotheken halen. Dat 
kan dus niet. Wat is wel een goed 
criterium? Dat je niet mag oproepen 
tot fysiek geweld. Op het moment 
dat je indirect oproept tot geweld 
overtreed je wat mij betreft ook de 
grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting. Wanneer doe je dat? 
Wanneer je vergaande vergelijkingen 
gaat maken tussen een levende 
persoon en Hitler of Mussolini. De 
wijze waarop Fortuyn is neergezet of 
de vergelijking van Wilders met de 
jaren ’30, dat is sowieso moreel 
verwerpelijk, maar wat mij betreft 
ligt daar ook een juridische grens. Er 
wordt veel gekletst over aanzetten 
tot haat, maar dat is zelfs het 
aanzetten tot geweld.

Een rechter mag dus absoluut 
uitspraken blijven doen over de 
grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting?
Natuurlijk mag dat; de vraag is alleen 
op welke gronden je dat doet. Er is 
niemand die zegt dat de vrijheid van 
meningsuiting absoluut is. Dan zou 
Ayatollah Khomeini iemand dood 
mogen wensen. John Stuart Mill zei 
in 1859 al dat wanneer er een 
woedende menigte klaar staat om 
iemand te lynchen, dat je die 
menigte dan niet mag aansporen, al 
is het slechts met woorden.

Rutte kreeg een hoop over zich heen 

over zijn behandeling van de 
Holocaust, maar hij had en heeft in 
wezen gewoon gelijk. Hij had 
misschien wat kou uit de lucht 
kunnen nemen door te zeggen dat 
het op dit moment in Nederland niet 
strafbaar is om de Holocaust te 
ontkennen. Zó schokkend waren zijn 
opvattingen over dit onderwerp dus 
niet. Het wel strafbaar stellen van de 
Holocaustontkenning zou ons als het 
liberale Westen ook in een kwetsbare 
positie manoeuvreren. Een type als 
Achmedinidjad zegt dan dat liberale 
democratieën vrij en open zijn, maar 
dat je er niet eens de Holocaust 
vrijelijk mag bediscussiëren. 
Strategisch gezien plaats je de 
Westerse wereld dan in een 
achterstandspositie. 

Rutte had de kritiek dus de kop 
in kunnen drukken. 
Zeker, maar ja, het is bijna niet 
mogelijk om over dit onderwerp 
nuchter te praten. Het is een erg 
beladen onderwerp met veel 
insinuerende vragen. Dat is trouwens 
ook het geval tegenwoordig met 
discussies over religie. 

“Sinds de Rushdie 
affaire en de 

Deense 
cartoonaffaire  zijn 
we gecapituleerd 

voor intimidatie en 
geweldsdreiging.”

Waar komt die gevoeligheid 
rond dergelijke thema’s 
vandaan?
Religie is voor de meeste politici 
een blinde vlek, afgezien van de 
confessionele politici. Ik denk 
dat religie voor het merendeel 
van de mensheid een 
belangrijke bron van motivatie 
is. Belangrijker dan de meeste 
mensen bij D66 of de VVD 
denken. Het verlicht volksdeel is 
eigenlijk oververlicht, door te 
denken dat Godsdienst geen rol 
meer speelt. Partijen als D66 en 
VVD missen de antenne 
daarvoor.

Wij gaan ervan uit dat 
iedereen zo redelijk denkt 
als wijzelf.
Exact, nog steeds! Wat ik 
probeer te laten zien in Moreel 
Esperanto is dat de 
samenleving in zekere zin 
steeds meer in de greep komt 
van religie en dat de identiteit 
van veel mensen voor een 
belangrijk deel religieus bepaald 
is. Sommige mensen zijn bereid 
daar heel erg ver in te gaan. De 
religieus terrorist is iemand die 
zegt ‘uw rechtsorde is de mijne 
niet’. De terrorist frame of mind 

is veel interessanter en belangrijker 
voor dit tijdsgewricht dan wij 
denken. Dat is ook de grote fout 
gemaakt door de politieke elite. 
Donner had het bij de moord op van 
Gogh over een enkele gek. Hij was 
dus erg slecht geïnformeerd. Dat is 
zorgwekkend voor iemand die zware 
verantwoordelijkheden heeft bij de 
terrorismebestrijding. Nu komt 
langzaam het inzicht dat er in de 
grote steden toch wel wat meer 
‘gekken’ rondlopen. Daar moet je 
een antwoord op hebben.

Ik denk dat het multiculturalisme op 
de korrel genomen moet worden. 
Daar ligt ook een schone taak voor 
D66. De huidige partijleider heeft dat 
niet scherp op zijn netvlies staan. 
Lousewies van der Laan had wat dat 
betreft een betere politieke filosofie. 
Helaas zijn bijna alle partijen niet 
echt consistent op dit punt. Het 
drama van de hedendaagse 
partijpolitiek is dat een wisseling van 
de politiek leider de agenda 
volkomen kan omgooien. 

“Gesteld dat we 
een Joods-
christelijk 

verleden hebben, 
dan denk ik dat 

het voor de 
toekomst niet 

verstandig is om 
dat element als 

legitimerend 
kader te 

gebruiken.”
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Donner heeft heel veel steken laten 
vallen op dit dossier. Het is begonnen 
met de moord op van Gogh, toen 
Donner vlak na die moord op een 
CDA-bijeenkomst aandrong op het 
revitaliseren van de wet op 
Godslastering. Dat is bijna een 
afzegening van de brute moord die 
zojuist had plaatsgevonden, en een 
signaal naar terroristen dat 
terrorisme best helpt, omdat de 
Nederlandse regering bereid is om in 
te schikken. Ik ben bang dat Donner 
daarmee terroristen valse hoop geeft. 
Daarmee roepen we ook die 
geweldsdreiging over ons zelf af. 
Terrorisme werkt.

We moeten pal staan voor 
vrijheid?
Als je als terrorist geconfronteerd 
wordt met een sterke, daadkrachtige 
elite, en een bevolking die ronduit 
zegt: ‘Wij buigen niet voor terreur. 
Wij gaan door met kunst hangen in 
musea die daar altijd gehangen 
heeft, en wij gaan door met het 
opvoeren van toneelstukken die altijd 
zijn opgevoerd of met het publiceren 
van romans die er altijd zijn geweest 

en we gaan een Kamerlid niet laten 
verbannen naar de VS, omdat het u 
toevallig welgevallig is.’ Als die 
houding er zou zijn, zou het 
terrorisme veel minder voet aan de 
grond krijgen. 

Waarom binden we zo 
gemakkelijk in, volgens u?
Het is de voortdurende bereidheid 

tot schuldbekentenis. De gedachte 
dat we misschien wel te ver zijn 
gegaan, of misschien te provocerend 
zijn geweest. De toon van het debat 
zou ook zo verhard zijn de laatste 
tijd, maar volgens mij is dat helemaal 
niet zo. Als je kijkt wat Gerard Reve 
schreef ten tijde van zijn 
ezeltjesproces, dan was dat veel 
forser. De ongelofelijke slechtheid 
van het Opperwezen van Karel van 
het Reve zou nu niet gepubliceerd 
kunnen worden. Risky Business is het 
geworden. Sinds de Rushdie affaire 
(Schrijver Salman Rushdie kreeg in 
1989 een fatwa van de Iraanse 
geestelijke Khomeini vanwege zijn 
boek The Satanic Verses, red.) en de 
Deense cartoonaffaire zijn we 
gecapituleerd voor intimidatie en 
geweldsdreiging, en dat vind ik een 
buitengewoon zorgwekkende 
tendens. 

U stopte als columnist bij 
Buitenhof toen u bedreigd werd. 
Het is een beetje anders: wat mij erg 
stoorde was dat de 
veiligheidsdiensten, een half jaar voor 
de moord op Theo van Gogh, met 

een rapport kwamen 
waarin stond dat er 
nogal wat 
opgeschoten 
jongeren, jihadisten, 
waren die aanstoot 
namen aan wat er 
hier en daar werd 
geschreven. Wat ik 
verkeerd vond was 
dat de 
veiligheidsdiensten 
met een dergelijk 
rapport naar buiten 
kwamen. De 
boodschap was dat 
je voor je eigen 
risico dingen stond 
te vertellen op de 
televisie. Daar heb ik 
op dat moment 
vriendelijk voor 

bedankt. De Nederlandse staat was 
niet klaar voor de terrorismedreiging. 
Toen van Gogh vermoord werd 
bewees dat ook hoe zwak de 
Nederlandse staat was. Alle 
gebeurtenissen die daarna plaats 
vonden hebben mij gesterkt in die 
overtuiging, onder andere ook de 
houding van de intelligentsia die 
voortdurend aandrong op ‘matiging 

van toon’. Ik dacht toen: ‘weet je 
wat, helemaal geen toon meer, dat is 
nog beter; laten anderen nu maar 
eens hun nek uitsteken’.

U hebt uw VVD-lidmaatschap 
opgezegd vanwege het 
gesteggel rond de beveiliging 
van Ayaan Hirsi Ali. 
Het waren vanaf het allereerste begin 
van terroristische dreiging 
beschamende discussies over wie 
haar beveiliging moest betalen. De 
gemeente Amsterdam of de 
gemeente Leiden? Ik vond dat 
gênant. Op het moment dat je je op 
het grondgebied van de Nederlandse 
staat bevindt en bedreigd wordt, is 
het aan de overheid om het 
geweldsmonopolie te handhaven. 
Daar moet die overheid garant voor 
staan. Op het moment dat iemand 
bedreigd wordt om uitspraken die 
binnen de grenzen van de wet vallen, 
dan hoort de hele samenleving en in 
het bijzonder de politie en 
veiligheidsdiensten als een cordon 
rond die persoon te staan om dat 
monopolie te handhaven. Maar wat 
gebeurt er in Nederland? Daar vroeg 
iedereen zich af of het wel zo nodig 
was dat Ayaan dergelijke uitspraken 
deed.

Nog even over de grenzen van 
die wet. Wat vond u van de 
uitspraken van Mark Rutte over 
het oprekken van de vrijheid van 
meningsuiting? 
Het enige dat Rutte wilde zeggen 
was dat we gecapituleerd hebben 
voor terreur en daar heeft hij gelijk 
in. De politieke correctheid is veel 
onzuiverder gemotiveerd dan door 
louter fatsoensoverwegingen. We 
moeten weer terug naar de situatie 
waarin de grenzen van de vrijheid 
van meningsuiting door de 
Nederlandse rechtsorde worden 
getrokken en niet door terroristische 
groeperingen. De volgende vraag is 
dan wat een goed criterium zou zijn 
voor de begrenzing van die vrijheid 
van meningsuiting. Er zijn mensen 
die zeggen dat je een ander niet 
zinloos mag beledigen. 

Het is lastig om ‘zinloos’ te 
definiëren. 
Exact! Galilei en Darwin hebben 
natuurlijk massa’s mensen 
gechoqueerd met hun opvattingen. 

Bezoek voor meer informatie over Paul Cliteur en een overzicht van zijn 
publicaties  
http://www.law.leidenuniv.nl/org/metajuridica/
encyclopedieenfilosofierecht/encyclopedie/medewerkers/cliteurpb.html

Het criterium dat je niet iets 
mag zeggen waardoor een 
ander of een groep beledigd 
kan worden, is wat mij betreft 
volstrekt onhoudbaar. In 1976 
is dat zelfs al nadrukkelijk 
afgewezen door het Europese 
hof van de rechten van de 
mens, waarbij gezegd werd 
dat er een right to offend 
bestaat: Je hebt het recht om 
aanstoot te geven. Als je dat 
niet zou erkennen dan geef je 
mensen met de langste tenen 
de vrijheid om alles wat hen 
niet welgevallig is onder tafel 
te schuiven. 

Er is een verschil tussen 
moraliteit en het recht.  
Onaardige dingen zeggen is 
niet verboden en in sommige 
opzichten zelfs moreel 
geboden. De vrijheid van 
meningsuiting heeft juridisch 
gezien bepaalde 
begrenzingen. Die 
begrenzingen kunnen niet 
liggen in het recht van 
anderen om niet beledigd te 
worden, want dan konden we 
de musea wel sluiten en de 
werken van grote denkers uit 
de bibliotheken halen. Dat 
kan dus niet. Wat is wel een goed 
criterium? Dat je niet mag oproepen 
tot fysiek geweld. Op het moment 
dat je indirect oproept tot geweld 
overtreed je wat mij betreft ook de 
grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting. Wanneer doe je dat? 
Wanneer je vergaande vergelijkingen 
gaat maken tussen een levende 
persoon en Hitler of Mussolini. De 
wijze waarop Fortuyn is neergezet of 
de vergelijking van Wilders met de 
jaren ’30, dat is sowieso moreel 
verwerpelijk, maar wat mij betreft 
ligt daar ook een juridische grens. Er 
wordt veel gekletst over aanzetten 
tot haat, maar dat is zelfs het 
aanzetten tot geweld.

Een rechter mag dus absoluut 
uitspraken blijven doen over de 
grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting?
Natuurlijk mag dat; de vraag is alleen 
op welke gronden je dat doet. Er is 
niemand die zegt dat de vrijheid van 
meningsuiting absoluut is. Dan zou 
Ayatollah Khomeini iemand dood 
mogen wensen. John Stuart Mill zei 
in 1859 al dat wanneer er een 
woedende menigte klaar staat om 
iemand te lynchen, dat je die 
menigte dan niet mag aansporen, al 
is het slechts met woorden.

Rutte kreeg een hoop over zich heen 

over zijn behandeling van de 
Holocaust, maar hij had en heeft in 
wezen gewoon gelijk. Hij had 
misschien wat kou uit de lucht 
kunnen nemen door te zeggen dat 
het op dit moment in Nederland niet 
strafbaar is om de Holocaust te 
ontkennen. Zó schokkend waren zijn 
opvattingen over dit onderwerp dus 
niet. Het wel strafbaar stellen van de 
Holocaustontkenning zou ons als het 
liberale Westen ook in een kwetsbare 
positie manoeuvreren. Een type als 
Achmedinidjad zegt dan dat liberale 
democratieën vrij en open zijn, maar 
dat je er niet eens de Holocaust 
vrijelijk mag bediscussiëren. 
Strategisch gezien plaats je de 
Westerse wereld dan in een 
achterstandspositie. 

Rutte had de kritiek dus de kop 
in kunnen drukken. 
Zeker, maar ja, het is bijna niet 
mogelijk om over dit onderwerp 
nuchter te praten. Het is een erg 
beladen onderwerp met veel 
insinuerende vragen. Dat is trouwens 
ook het geval tegenwoordig met 
discussies over religie. 

“Sinds de Rushdie 
affaire en de 

Deense 
cartoonaffaire  zijn 
we gecapituleerd 

voor intimidatie en 
geweldsdreiging.”

Waar komt die gevoeligheid 
rond dergelijke thema’s 
vandaan?
Religie is voor de meeste politici 
een blinde vlek, afgezien van de 
confessionele politici. Ik denk 
dat religie voor het merendeel 
van de mensheid een 
belangrijke bron van motivatie 
is. Belangrijker dan de meeste 
mensen bij D66 of de VVD 
denken. Het verlicht volksdeel is 
eigenlijk oververlicht, door te 
denken dat Godsdienst geen rol 
meer speelt. Partijen als D66 en 
VVD missen de antenne 
daarvoor.

Wij gaan ervan uit dat 
iedereen zo redelijk denkt 
als wijzelf.
Exact, nog steeds! Wat ik 
probeer te laten zien in Moreel 
Esperanto is dat de 
samenleving in zekere zin 
steeds meer in de greep komt 
van religie en dat de identiteit 
van veel mensen voor een 
belangrijk deel religieus bepaald 
is. Sommige mensen zijn bereid 
daar heel erg ver in te gaan. De 
religieus terrorist is iemand die 
zegt ‘uw rechtsorde is de mijne 
niet’. De terrorist frame of mind 

is veel interessanter en belangrijker 
voor dit tijdsgewricht dan wij 
denken. Dat is ook de grote fout 
gemaakt door de politieke elite. 
Donner had het bij de moord op van 
Gogh over een enkele gek. Hij was 
dus erg slecht geïnformeerd. Dat is 
zorgwekkend voor iemand die zware 
verantwoordelijkheden heeft bij de 
terrorismebestrijding. Nu komt 
langzaam het inzicht dat er in de 
grote steden toch wel wat meer 
‘gekken’ rondlopen. Daar moet je 
een antwoord op hebben.

Ik denk dat het multiculturalisme op 
de korrel genomen moet worden. 
Daar ligt ook een schone taak voor 
D66. De huidige partijleider heeft dat 
niet scherp op zijn netvlies staan. 
Lousewies van der Laan had wat dat 
betreft een betere politieke filosofie. 
Helaas zijn bijna alle partijen niet 
echt consistent op dit punt. Het 
drama van de hedendaagse 
partijpolitiek is dat een wisseling van 
de politiek leider de agenda 
volkomen kan omgooien. 

“Gesteld dat we 
een Joods-
christelijk 

verleden hebben, 
dan denk ik dat 

het voor de 
toekomst niet 

verstandig is om 
dat element als 

legitimerend 
kader te 

gebruiken.”
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In de Amerikaanse beleving zijn de Declaration of 
Independence (4 juli 1776), overigens gebaseerd op 
de Unie van Utrecht uit 1579, en de grondwet van 
1787 de eerste stappen richting de huidige sociaal-

politieke vrijheden. De 
onafhankelijkheidsverklaring 
werd echter voornamelijk 
geschreven tegen de Engelse 
koning George als tiran. In de 
ogen van de kolonisten hield 
hij de democratische 
vertegenwoordiging van de 
koloniën in Engeland en de 
economische groei van die 
gebieden tegen. Dat daar 
expliciete vrijheden bij hoorden werd pas later duidelijk. 
Als we dan toch een (symbolische) datum willen aanwijzen 
als startpunt kan er beter gekozen worden voor 26 augustus 
1789. Op die dag keurde de Franse Assemblée Nationale 
namelijk de Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
goed. De basis van macht lag niet langer in Goddelijke 
handen, maar werd gebaseerd op volkssoevereiniteit. 
Daarnaast verloren adel en geestelijkheid hun privileges: 
iedereen werd gelijk voor de wet. De verklaring van de 
rechten van de mens is één van de weinige historische 
documenten die heden ten dagen nog steeds actueel is. 
Een kleine tweehonderd jaar na dato werd het zelfs gebruikt 
om model te staan voor vergelijkbare documenten van de 
Europese Unie.

Begrippen zoals individuele vrijheid, individuele rechten en 
rede komen natuurlijk niet ineens uit de lucht vallen, maar 
kunnen herkend worden als exponenten van de verlichting. 
Geïnspireerd door de renaissance en de reformatie werd 
de Franse revolutie de uitbarsting van ideeën die al langer 
in de lucht hingen. Het spreekt voor zich dat de zo-even 
genoemde principes nog steeds van grote waarde zijn voor 
onze samenleving en daar een grote stempel op drukken. 

Denk bijvoorbeeld aan de scheiding der machten die sinds 
die tijd bestaat tussen de wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht: de basis van democratie. 

De strijd om vrijheid is dan 
echter nog niet gewonnen: de 
opkomst en nederlaag van 
Napoleon in 1810 betekent 
een restauratie van de oude 
situatie in Europa. Een kleine 
veertig jaar later slaat in 1848 
toch weer de vlam in de pan. 
Tijdens dat zogenaamde 
revolutiejaar werden overal in 
Europa monarchieën omver 

geworpen en republieken uitgeroepen. Geen bloedige 
schermutselingen in Nederland tussen betogers en leger, 
maar om die te voorkomen vroeg Willem II aan Johan 
Thorbecke om een grondwet voor zijn kikkerlandje te 
schrijven. In deze grondwet werden bijvoorbeeld vrijheid 
van onderwijs en vrijheid van vereniging en vergadering 
vastgelegd. In 1983 worden echter pas grondrechten aan 
de grondwet toegevoegd die we al eerder zagen bij de 
Franse verklaring van de rechten van de mens, zoals vrijheid 
van meningsuiting, maar ook bescherming van burgers 
tegen discriminatie.

Een grondwet zegt natuurlijk niet alles over de notie van 
vrijheid binnen een samenleving. Het laat echter wel zien 
dat de maatschappij op bepaalde momenten dusdanig 
van gedachten veranderd is en deze gedachten zo hoog 
waardeert dat ze geoormerkt dienen te worden als 
grondrechten voor de Nederlandse burger. Het is deze 
langzame ontwikkeling die het begrip vrijheid heeft 
doorgemaakt die het tot de vanzelfsprekendheid van vandaag 
heeft gemaakt. Maar voor hoe lang zij nog een 
vanzelfsprekendheid zal blijven?

Vrijheid: De historische bijsluiter

Tik het woord ‘vrijheid’ in bij één van de verschillende zoekmachines op het internet en 
miljoenen hits stellen zich in ordelijke tientallen voor u op. Dat is ook niet zo gek, want 
er zijn veel verschillende soorten van vrijheid: bijvoorbeeld filosofische vrijheid (is er 
vrije wil?) en vrijheid van staten (zelfbeschikkingsrecht of onafhankelijkheid). De meest 
alledaagse vorm van vrijheid is echter wat Wikipedia sociologische vrijheid noemt ofwel 
de maatschappelijke en politieke variant. Hier vallen rechten onder als vrijheid van 
godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering. Voor de meeste westerlingen zijn 
dit zulke vanzelfsprekendheden geworden dat we vaak met een mengeling van verwondering 
en medelij neerkijken op tweede en derde wereldlanden waar deze rechten niet gegarandeerd 
zijn. Maar hoe vanzelfsprekend zijn deze rechten eigenlijk voor ons? Vrijheid is, hoe 
raar het ook klinkt, een moderne uitvinding. 

Door Jorg van Velzen

Jorg van Velzen studeert Geschiedenis aan 
de Universiteit Utrecht.

“Hoe lang zal  
Vrijheid nog een 

vanzelfsprekendheid 
blijven?”

Maar wat is vrijheid nu 
eigenlijk? Een schijnbaar 
eenvoudig antwoord is “de 
mogelijkheid om alles te 

doen wat je blieft”. Ik denk -en ik vermoed 
velen met mij- dat het antwoord 
genuanceerder ligt. Maar voor we 
überhaupt een zinvolle discussie kunnen 
voeren over vrijheid moeten we uiteraard 
eerst duidelijk voor ogen hebben wat 
we met vrijheid eigenlijk bedoelen. De 
illusie dat een sluitend antwoord kan 
worden gevonden op de vraag wat 
vrijheid moet inhouden, klinkt enigszins 
naïef in het licht van een discussie die 
al op z’n minst twee eeuwen woedt. 
Hoe dit ook zij, in het onderstaande 
stuk zal ik een aantal concepties van 
vrijheid van verschillende denkers 
bespreken, in het bijzonder het idee 
van “negatieve vrijheid” en haar blijvende 
waarde voor het liberalisme.

Het zelfvertrouwen waarmee het woord 
vrijheid tegenwoordig wordt gebruikt 
doet soms vergeten dat het begrip 
nimmer eenduidig is geweest. De Franse 
filosoof Benjamin Constant (1767-1830) 
onderscheidde twee vormen van vrijheid: 
“vrijheid van de modernen” en “vrijheid 
van de Antieken”.  De moderne mens 
verstaat onder vrijheid individuele vrijheid, 
waar vrij van enig inmengen van de 
overheid of enig ander een leven kan 
worden geleid volgens eigen principes. 
In de Oudheid verstond men daarentegen 
onder vrijheid de mogelijkheid van de 
burger om deel te nemen aan het 
politieke leven. Volgens Constant is het 
doel van vrijheid voor de moderne mens 
om onafhankelijk een leven na te streven 
dat is ingericht naar eigen keuze. Voor 
de vrijheid in de Oudheid bestond dit 

doel in elke burger (het 
begrip burger werd 
uiteraard een stuk 
nauwer geïnterpreteerd 
dan thans het geval is) zijn 
aandeel te geven van de 
collectieve politieke macht. 
De Britse filosoof Isaiah Berlin 
(1907-1997) beweert zelfs 
dat het moderne idee van 
individuele vrijheid een product 
is van de moderne kapitalistische 
maatschappij. Noties die nu 
centraal staan in de huidige 
Westerse liberale staten (het belang 
van het individu, privacy, bepaalde 
politieke vrijheden etc.) waren zeer 
zeker aanwezig in de Oudheid, ze hadden 
echter nog niet als aparte noties hun 
plaats verkregen in het Griekse denken, 
aldus Berlin. Naast een historicus van 
de filosofie was Berlin ook een gelauwerd 
filosoof. Zijn denken bestrijkt voornamelijk 
het liberalisme en veel moderne denkers, 
waaronder de Britse filosoof John Gray, 
vinden in het werk van Berlin een grote 
inspiratiebron. In zijn bekendste essay 
over vrijheid “Two concepts of liberty” 
onderscheidt Berlin twee typen vrijheden: 
“positieve” en “negatieve” vrijheid. 
Negatieve vrijheid is kort gezegd de 
vrijheid om met rust gelaten te worden. 
Ieder mens moet een bepaald terrein 
hebben waarop hij of zij heer en meester 
kan zijn zonder inmenging van enig 
ander. Voor Berlin is de onmogelijkheid 
van een bepaalde gewilde actie, door 
bijvoorbeeld sociaaleconomische 
omstandigheden, geen gebrek aan 
vrijheid. Een dakloze en een miljonair 
hebben beide de vrijheid om een luxe 
auto aan te schaffen, echter voor de 
eerste zal het niet te realiseren zijn. 

Positieve 
vrijheid houdt verband met het idee 
van zelfrealisatie. De wens om heer en 
meester te zijn over je eigen leven, om 
onafhankelijkheid van externe factoren 
(die bijvoorbeeld kunnen bestaan in 
beperkte financiële middelen) een eigen 
conceptie van “het goede leven” na te 
streven. Hoewel deze twee concepties 
van vrijheid op het eerste oog niet veel 
lijken te verschillen zit er een wereld 
van verschil tussen de twee. Volgens 
Berlin schuilt een groot gevaar in het 
idee van positieve vrijheid. Door de 
geschiedenis heen zijn er verschillende 
regimes geweest waar onder het vaandel 
van vrijheid de grootste misdaden zijn 
begaan. In totalitaire regimes zijn 
verschillende autoriteiten die zich precies 
een beeld hebben gevormd van wat 
een deugdelijk leven is, de burgers die 
hier sceptisch tegenover staan moeten 
echter nog “overtuigd” worden, helaas 
altijd via dwangmiddelen. Een werkelijke 
zelfrealisatie is niet mogelijk want het 
gros van de mensen is verblind door 

Vrijheid: De filosofische bijsluiter

 
Na het tekenen van de Decleration of Independence op 4 juli 1776 in Philadelphia 
merkte Benjamin Harrison, een van de Founding Fathers, op tegen zijn 
medeondertekenaar Elbridge Gerry, dat de laatstgenoemde een groot voordeel 
had boven zichzelf. Hij was immers een stuk zwaarder en dit zou tot een 
snellere dood leiden wanneer ze gehangen zouden worden door de Engelsen. 
Niet alleen toont dit gesprek moed, wat altijd bewonderenswaardig is in een 
mens, maar het geeft ook het belang aan dat mensen hechten aan vrijheid. Er 
wordt wel eens vergeten hoe moedig de ondertekenaars van de Decleration 
of Independence waren. Niet alleen was het zeer onwaarschijnlijk dat de 
revolutionairen in staat zouden zijn om de Engelse legers te verslaan, maar 
de mannen die de moed hadden om hun handtekening te zetten zouden zonder 
meer gehangen worden. Het begrip vrijheid vervult een belangrijke retorische 
functie in revoluties. Het is een idee waar mensen voor bereid zijn te strijden 
en desnoods te sterven. Het is zonder meer een idee dat hevige emoties in 
mensen losmaakt.

Door Stephan Sattler

“Freedom for 
the wolves has 

often meant 
death to the 

sheep.”
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In de Amerikaanse beleving zijn de Declaration of 
Independence (4 juli 1776), overigens gebaseerd op 
de Unie van Utrecht uit 1579, en de grondwet van 
1787 de eerste stappen richting de huidige sociaal-

politieke vrijheden. De 
onafhankelijkheidsverklaring 
werd echter voornamelijk 
geschreven tegen de Engelse 
koning George als tiran. In de 
ogen van de kolonisten hield 
hij de democratische 
vertegenwoordiging van de 
koloniën in Engeland en de 
economische groei van die 
gebieden tegen. Dat daar 
expliciete vrijheden bij hoorden werd pas later duidelijk. 
Als we dan toch een (symbolische) datum willen aanwijzen 
als startpunt kan er beter gekozen worden voor 26 augustus 
1789. Op die dag keurde de Franse Assemblée Nationale 
namelijk de Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
goed. De basis van macht lag niet langer in Goddelijke 
handen, maar werd gebaseerd op volkssoevereiniteit. 
Daarnaast verloren adel en geestelijkheid hun privileges: 
iedereen werd gelijk voor de wet. De verklaring van de 
rechten van de mens is één van de weinige historische 
documenten die heden ten dagen nog steeds actueel is. 
Een kleine tweehonderd jaar na dato werd het zelfs gebruikt 
om model te staan voor vergelijkbare documenten van de 
Europese Unie.

Begrippen zoals individuele vrijheid, individuele rechten en 
rede komen natuurlijk niet ineens uit de lucht vallen, maar 
kunnen herkend worden als exponenten van de verlichting. 
Geïnspireerd door de renaissance en de reformatie werd 
de Franse revolutie de uitbarsting van ideeën die al langer 
in de lucht hingen. Het spreekt voor zich dat de zo-even 
genoemde principes nog steeds van grote waarde zijn voor 
onze samenleving en daar een grote stempel op drukken. 

Denk bijvoorbeeld aan de scheiding der machten die sinds 
die tijd bestaat tussen de wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht: de basis van democratie. 

De strijd om vrijheid is dan 
echter nog niet gewonnen: de 
opkomst en nederlaag van 
Napoleon in 1810 betekent 
een restauratie van de oude 
situatie in Europa. Een kleine 
veertig jaar later slaat in 1848 
toch weer de vlam in de pan. 
Tijdens dat zogenaamde 
revolutiejaar werden overal in 
Europa monarchieën omver 

geworpen en republieken uitgeroepen. Geen bloedige 
schermutselingen in Nederland tussen betogers en leger, 
maar om die te voorkomen vroeg Willem II aan Johan 
Thorbecke om een grondwet voor zijn kikkerlandje te 
schrijven. In deze grondwet werden bijvoorbeeld vrijheid 
van onderwijs en vrijheid van vereniging en vergadering 
vastgelegd. In 1983 worden echter pas grondrechten aan 
de grondwet toegevoegd die we al eerder zagen bij de 
Franse verklaring van de rechten van de mens, zoals vrijheid 
van meningsuiting, maar ook bescherming van burgers 
tegen discriminatie.

Een grondwet zegt natuurlijk niet alles over de notie van 
vrijheid binnen een samenleving. Het laat echter wel zien 
dat de maatschappij op bepaalde momenten dusdanig 
van gedachten veranderd is en deze gedachten zo hoog 
waardeert dat ze geoormerkt dienen te worden als 
grondrechten voor de Nederlandse burger. Het is deze 
langzame ontwikkeling die het begrip vrijheid heeft 
doorgemaakt die het tot de vanzelfsprekendheid van vandaag 
heeft gemaakt. Maar voor hoe lang zij nog een 
vanzelfsprekendheid zal blijven?

Vrijheid: De historische bijsluiter

Tik het woord ‘vrijheid’ in bij één van de verschillende zoekmachines op het internet en 
miljoenen hits stellen zich in ordelijke tientallen voor u op. Dat is ook niet zo gek, want 
er zijn veel verschillende soorten van vrijheid: bijvoorbeeld filosofische vrijheid (is er 
vrije wil?) en vrijheid van staten (zelfbeschikkingsrecht of onafhankelijkheid). De meest 
alledaagse vorm van vrijheid is echter wat Wikipedia sociologische vrijheid noemt ofwel 
de maatschappelijke en politieke variant. Hier vallen rechten onder als vrijheid van 
godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering. Voor de meeste westerlingen zijn 
dit zulke vanzelfsprekendheden geworden dat we vaak met een mengeling van verwondering 
en medelij neerkijken op tweede en derde wereldlanden waar deze rechten niet gegarandeerd 
zijn. Maar hoe vanzelfsprekend zijn deze rechten eigenlijk voor ons? Vrijheid is, hoe 
raar het ook klinkt, een moderne uitvinding. 

Door Jorg van Velzen

Jorg van Velzen studeert Geschiedenis aan 
de Universiteit Utrecht.

“Hoe lang zal  
Vrijheid nog een 

vanzelfsprekendheid 
blijven?”

Maar wat is vrijheid nu 
eigenlijk? Een schijnbaar 
eenvoudig antwoord is “de 
mogelijkheid om alles te 

doen wat je blieft”. Ik denk -en ik vermoed 
velen met mij- dat het antwoord 
genuanceerder ligt. Maar voor we 
überhaupt een zinvolle discussie kunnen 
voeren over vrijheid moeten we uiteraard 
eerst duidelijk voor ogen hebben wat 
we met vrijheid eigenlijk bedoelen. De 
illusie dat een sluitend antwoord kan 
worden gevonden op de vraag wat 
vrijheid moet inhouden, klinkt enigszins 
naïef in het licht van een discussie die 
al op z’n minst twee eeuwen woedt. 
Hoe dit ook zij, in het onderstaande 
stuk zal ik een aantal concepties van 
vrijheid van verschillende denkers 
bespreken, in het bijzonder het idee 
van “negatieve vrijheid” en haar blijvende 
waarde voor het liberalisme.

Het zelfvertrouwen waarmee het woord 
vrijheid tegenwoordig wordt gebruikt 
doet soms vergeten dat het begrip 
nimmer eenduidig is geweest. De Franse 
filosoof Benjamin Constant (1767-1830) 
onderscheidde twee vormen van vrijheid: 
“vrijheid van de modernen” en “vrijheid 
van de Antieken”.  De moderne mens 
verstaat onder vrijheid individuele vrijheid, 
waar vrij van enig inmengen van de 
overheid of enig ander een leven kan 
worden geleid volgens eigen principes. 
In de Oudheid verstond men daarentegen 
onder vrijheid de mogelijkheid van de 
burger om deel te nemen aan het 
politieke leven. Volgens Constant is het 
doel van vrijheid voor de moderne mens 
om onafhankelijk een leven na te streven 
dat is ingericht naar eigen keuze. Voor 
de vrijheid in de Oudheid bestond dit 

doel in elke burger (het 
begrip burger werd 
uiteraard een stuk 
nauwer geïnterpreteerd 
dan thans het geval is) zijn 
aandeel te geven van de 
collectieve politieke macht. 
De Britse filosoof Isaiah Berlin 
(1907-1997) beweert zelfs 
dat het moderne idee van 
individuele vrijheid een product 
is van de moderne kapitalistische 
maatschappij. Noties die nu 
centraal staan in de huidige 
Westerse liberale staten (het belang 
van het individu, privacy, bepaalde 
politieke vrijheden etc.) waren zeer 
zeker aanwezig in de Oudheid, ze hadden 
echter nog niet als aparte noties hun 
plaats verkregen in het Griekse denken, 
aldus Berlin. Naast een historicus van 
de filosofie was Berlin ook een gelauwerd 
filosoof. Zijn denken bestrijkt voornamelijk 
het liberalisme en veel moderne denkers, 
waaronder de Britse filosoof John Gray, 
vinden in het werk van Berlin een grote 
inspiratiebron. In zijn bekendste essay 
over vrijheid “Two concepts of liberty” 
onderscheidt Berlin twee typen vrijheden: 
“positieve” en “negatieve” vrijheid. 
Negatieve vrijheid is kort gezegd de 
vrijheid om met rust gelaten te worden. 
Ieder mens moet een bepaald terrein 
hebben waarop hij of zij heer en meester 
kan zijn zonder inmenging van enig 
ander. Voor Berlin is de onmogelijkheid 
van een bepaalde gewilde actie, door 
bijvoorbeeld sociaaleconomische 
omstandigheden, geen gebrek aan 
vrijheid. Een dakloze en een miljonair 
hebben beide de vrijheid om een luxe 
auto aan te schaffen, echter voor de 
eerste zal het niet te realiseren zijn. 

Positieve 
vrijheid houdt verband met het idee 
van zelfrealisatie. De wens om heer en 
meester te zijn over je eigen leven, om 
onafhankelijkheid van externe factoren 
(die bijvoorbeeld kunnen bestaan in 
beperkte financiële middelen) een eigen 
conceptie van “het goede leven” na te 
streven. Hoewel deze twee concepties 
van vrijheid op het eerste oog niet veel 
lijken te verschillen zit er een wereld 
van verschil tussen de twee. Volgens 
Berlin schuilt een groot gevaar in het 
idee van positieve vrijheid. Door de 
geschiedenis heen zijn er verschillende 
regimes geweest waar onder het vaandel 
van vrijheid de grootste misdaden zijn 
begaan. In totalitaire regimes zijn 
verschillende autoriteiten die zich precies 
een beeld hebben gevormd van wat 
een deugdelijk leven is, de burgers die 
hier sceptisch tegenover staan moeten 
echter nog “overtuigd” worden, helaas 
altijd via dwangmiddelen. Een werkelijke 
zelfrealisatie is niet mogelijk want het 
gros van de mensen is verblind door 

Vrijheid: De filosofische bijsluiter

 
Na het tekenen van de Decleration of Independence op 4 juli 1776 in Philadelphia 
merkte Benjamin Harrison, een van de Founding Fathers, op tegen zijn 
medeondertekenaar Elbridge Gerry, dat de laatstgenoemde een groot voordeel 
had boven zichzelf. Hij was immers een stuk zwaarder en dit zou tot een 
snellere dood leiden wanneer ze gehangen zouden worden door de Engelsen. 
Niet alleen toont dit gesprek moed, wat altijd bewonderenswaardig is in een 
mens, maar het geeft ook het belang aan dat mensen hechten aan vrijheid. Er 
wordt wel eens vergeten hoe moedig de ondertekenaars van de Decleration 
of Independence waren. Niet alleen was het zeer onwaarschijnlijk dat de 
revolutionairen in staat zouden zijn om de Engelse legers te verslaan, maar 
de mannen die de moed hadden om hun handtekening te zetten zouden zonder 
meer gehangen worden. Het begrip vrijheid vervult een belangrijke retorische 
functie in revoluties. Het is een idee waar mensen voor bereid zijn te strijden 
en desnoods te sterven. Het is zonder meer een idee dat hevige emoties in 
mensen losmaakt.

Door Stephan Sattler

“Freedom for 
the wolves has 

often meant 
death to the 

sheep.”
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allerlei mensonwaardige passies, mensen 
moeten “verlicht” worden zodat zij 
werkelijke vrijheid kunnen ervaren, is 
dan het motto. Het verschil tussen wat 
een mens wil en wat hij eigenlijk zou 
moeten willen als hij ook het licht zou 
hebben gezien, is een idee dat vaak 
sterk aanwezig is in autoritaire regimes. 
Men denke bijvoorbeeld aan de 
Cambodjaanse Kmher Rouge. Mensen 
moeten gedwongen worden om vrij te 
zijn zei Rousseau eens, een uitspraak 
die vanaf dat moment door velen als 
rechtvaardiging is gebruikt voor het 
terroriseren van een land of bevolking, 
waarvan de bekendste uiteraard de 
fransman Maximilien Robespierre (1758-
1794) is.

De conceptie van vrijheid die Berlin in 
zijn werk verdedigd stuit sommige 
mensen tegen de borst, het komt als 
veel te absoluut voor. Het kan bijvoorbeeld 
gerechtvaardigd zijn om ongebreidelde 
vrijheid op te offeren om schrijnende 
ongelijkheid in een samenleving glad 
te strijken. “Freedom for the wolves 
has often meant death to the sheep”, 
zei Berlin zelf al eens. Echter, zijn 
conceptie van vrijheid is niet goed te 
begrijpen zonder een ander belangrijk 
idee van Berlin te bespreken, namelijk 
moreel pluralisme. Volgens Berlin zijn 
er verschillende waarden in een 
maatschappij die niet met elkaar te 
verenigen zijn, bepaalde waarden zijn 
inherent tegenstrijdig. Eenvoudig gesteld: 
vrijheid is vrijheid, en geen gelijkheid. 
Wanneer bijvoorbeeld de vrijheid van 
ouders om een school te kiezen voor 
hun kinderen wordt beperkt ter 
voorkoming van segregatie, komt zonder 
meer de vrijheid van de ouders in het 
geding. Hoe nobel het na te streven 
doel ook moge zijn, het blijft in principe 
een inbreuk op de vrijheid van de ouders. 
Berlin is het met de Britse filosoof, 
hervormer, liberaal en grondlegger van 
het Utilisme, Jeremy Bentham (1748-
1832) eens dat elke wet in principe 
inbreuk op de vrijheid is en daarom 
rechtvaardiging behoeft.

De Amerikaanse rechtsfilosoof Ronald 
Dworkin maakt een interessant 
aantekening bij het werk van Berlin. 
Wanneer een inbreuk op een vrijheid 
gerechtvaardigd is, dan is er ook geen 
sprake van een daadwerkelijk conflict 
tussen verschillende waarden. Aangezien 
de inbreuk een waarde dient die in dat 
specifieke geval zwaarder weegt, 
ondervindt geen enkele burger enig 
nadeel. De inbreuk is immers 
gerechtvaardigd overheidsoptreden, 
iets waar wij allen achter kunnen staan. 
Ik denk dat deze kritiek misplaatst is. 
Negatieve vrijheid is door Berlin nimmer 
bedoelt als een conceptie van vrijheid 
die in een staat geïmplementeerd zou 
moeten worden. Het is inderdaad zo 

dat de staat met  een gerechtvaardigde 
inbreuk op de vrijheid haar burgers niet 
tekort doet. Echter, mijns inziens wil 
Berlin met zijn concept van negatieve 
vrijheid de staat, en haar burgers, op 
het gevaar wijzen van een onduidelijk 
vrijheidsbegrip. Een staat die een 
rechtvaardiging moet leveren voor haar 
optreden  is een staat die makkelijk 
verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor haar daden. Zolang we een heldere 
conceptie hanteren van wat vrijheid 
daadwerkelijk inhoudt, kan een staat 
zich niet achter retorische rookgordijnen 
van het woord “vrijheid” verschuilen.  

Negatieve vrijheid is dus totale vrijheid 
van enig inmenging. Dit is uiteraard 
geen recept voor een succesvolle staat. 
Soms zal enige overheidsinmenging 
zeker geboden zijn om een einde te 
maken aan schrijnende sociale 
misstanden. Berlin vraagt in zijn werk 
in zekere zin om een helderheid van 
denken. Zolang we duidelijk voor ogen 
houden dat we soms genoodzaakt zijn 
om vrijheid op te offeren om aan andere 
waarden in een maatschappij voorrang 
te geven, blijven we er bewust van dat 
dit altijd een offer is, hoe 
nastrevenswaardig het doel ook moge 
zijn. De schoonheid van Berlin’s denken 
ligt in zijn erkenning van het feit dat 
keuzes maken in een menselijk leven 
soms tragisch kan zijn. We kunnen nu 

eenmaal niet alles hebben in het leven, 
wanneer we een deur openen, sluiten 
we wellicht voorgoed een andere deur. 
Het zoeken naar een overkoepelende 
conceptie van vrijheid waarin alle 
waarden liggen die wij van belang achten 
in ons leven, is volgens Berlin een 
overblijfsel van politieke en morele 
onvolwassenheid van een maatschappij 
die zoekt naar overkoepelende eeuwig 
geldende metafysische principes. Hoe 
dit ook zij, Berlin vraagt ons om een 
zuiverheid van denken over vrijheid en 
geeft ons de waarschuwing mee dat 
wanneer we langs een pad een berg 
afdalen, we niet meer langs het andere 
pad kunnen afdalen. Dit is een 
waarschuwing die wij in een democratie 
onder druk ter harte moeten nemen.  

Stephan Sattler studeerde 
Rechtsfilosofie aan de University of 
Cambridge en studeert momenteel 
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit 
Utrecht.

Om dat staan zo sterk mogelijk 
te maken zijn de keuzes die 
men komend jaar maakt van 
essentieel belang. Onze 

vereniging staat of valt met het aantal 
actieve leden en de mate waarin deze 
leden zijn opgeleid. “Het gaat om 
mensen” zou hiervoor een mooie slogan 
kunnen zijn. Hier ligt dan ook een 
belangrijke taak voor het Landelijk Bestuur 
(LB). 

Het huidige bestuur is baanbrekend 
bezig, en verricht dan ook goede zaken. 
De financiële boekhouding is weer op 
orde, we pakken zaken op die tijden 
op de planken hebben gelegen en het 
volgende bestuur zal hier de vruchten 
van kunnen plukken. Toch zou ik graag 
een discussie zien over de primaire taak 
van het LB. De voorzet die ik zou willen 
geven is dat het de primaire taak van 
het LB is haar leden een zo waardevolle 
invulling van het lidmaatschap te geven. 
Echter, we kunnen niet in zeven sloten 
tegelijk lopen en het lidmaatschap van 
alle 3000 JD’ers op ons nemen. Sterke 
en nieuwe afdelingen zijn daarbij de 
oplossing. Het is dan ook zonde dat 
het proces van ledenactivering zo 
langzaam verloopt. Nieuwe afdelingen 
worden mondjesmaat opgericht en 
daarna meestal meteen aan hun lot 
over gelaten. Een gemiste kans! Om 
een nieuwe afdeling uit te laten groeien 
tot een volwassen afdeling, moeten we 
haar bijstaan zonder betutteling. 
Opvoeden is leren loslaten.

Omdat het LB zich niet op alles kan 
focussen zal zij keuzes moeten maken 
en vooral prioriteiten moeten stellen. 
In mijn ogen vallen visitekaartjes, het 
maken van leuke internationale reisjes 
en het bijwonen van debatten en tv-
uitzendingen in het hele land daar niet 
onder. Ook bij een te actieve deelname 
aan D66 activiteiten omtrent 
verkiezingscampagnes of het organiseren 

van een Internationaal congres waar 
slechts tien JD’ers heen kunnen heb ik 
zo mijn twijfels. Zeker als het gaat om 
de vraag wat onze leden daar aan 
hebben. 

Daarbij moet binnen de JD voorkomen 
worden dat men tijd verspild met het 
samen problemen oplossen die men 
alleen niet zou hebben. Zo kan afdeling 
Amsterdam prima zelf bepalen of ze 
een paar tientjes uit willen geven aan 
een DJ voor de welkomstborrel van het 
nieuwe jaar. Enschede moet zelf mogen 
bepalen of ze hun zomeroffensiefbudget 
willen besteden aan groene ranja, zoals 
Rotterdam dat moet mogen voor een 
megafoon. 

Dit geldt ook voor het LB zelf. We hebben 
mensen in een functie zitten vanwege 
bepaalde kwaliteiten. Laten we niet 
verwachten dat ieder bestuurslid een 
formidabel secretaris is en vertrouwen 
uitspreken naar diegene die voor die 
functie democratisch verkozen is. Soms 
is wat advies of kritiek van de voorzitter 
en/of een ander bestuurslid die met 
dat onderwerp te maken heeft effectiever 
dan wachten tot vergaderingen om de 
zo veel tijd.

We moeten toe naar een bestuur met 
een Internationaal Secretaris die gewoon 
weer (ook de nieuwere) leden mee kan 
nemen de internationale politiek in. Een 
Secretaris Politiek die leden betrekt bij 
de politiek en de werkgroepen 

ondersteund, nieuw leven in blaast of 
opricht. Een Secretaris Promotie die niet 
alleen contributiebetalers werft, maar 
leden die wat aan hun lidmaatschap 
hebben. Een Secretaris Pers die ook de 
jongere afdelingsbesturen helpt met 
het opzetten van een effectieve lokale 
media-actie. Een Secretaris Scholing en 
Vorming die minder ervaren leden helpt 
uitgroeien tot een goed bestuurder, 
portefeuillehouder of wie weet zelfs tot 
gemeenteraadslid. En tot slot een 
voorzitter die het beste uit deze 
bestuursleden naar boven weet te halen.

Willen we over een jaar stevig in onze 
schoenen staan dan moet het bestuur 
weer primair besturen, moeten functies 
weer functies zijn en moeten leden meer 
zijn dan opvulling van de ledenlijst.

Tot slot mag de sfeer binnen de 
organisatie ook wel anders. 
Afdelingsbestuurders zijn geen 
werknemers die in een bepaald profiel 
moeten vallen of die je kunt bellen om 
die-en-die promotieactie morgen uit te 
voeren. Ik verbaas me soms over kritiek 
op de ‘alles-van-boven-af-praktijken’ 
van de SP terwijl onze eigen structuur 
daar trekjes van vertoont. Zoals de 
afdelingen er voor haar leden zijn moet 
het LB er voor haar afdelingen zijn. Een 
goed bestuur dient de wensen van haar 
leden, en niet andersom. Enthousiasmeren, 
motiveren, informeren, scholen en 
steunen is niet een kwestie van zeggen 
te doen, maar doen!

Focussen op alles is focussen op niets

Het jaar 2011 wordt niet alleen een belangrijk jaar voor D66, maar ook voor 
onze vereniging. Behalve dat het zetelaantal van D66 van invloed is op de 
hoeveelheid subsidie die wij krijgen, is een verkiezingsjaar ook bij uitstek 
een jaar waarin we onze boodschap aan de kiezer moeten overbrengen. Overal 
in het land zullen er mensen benaderd worden om zich in te zetten in 
campagneteams. In alle grote steden zullen afdelingsvoorzitters en politiek 
secretarissen gevraagd worden debatten te voeren en zullen leden hun 
keuze voor D66 goed onderbouwd moeten kunnen overbrengen. Ook zal de 
politieke ‘honger’ onder jongeren groter worden. Hoe kunnen zij daar 
beter invulling aan geven dan door actief te worden in onze vereniging? 
Het moge duidelijk zijn: in 2011 moeten we er staan. 

Door Chris-Jan Kamminga

Chris-Jan Kamminga is Secretaris 
Promotie in het Landelijk Bestuur. 
Hij schreef bovenstaand artikel op 
persoonlijke titel.

“Het 
gaat om 
mensen”
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allerlei mensonwaardige passies, mensen 
moeten “verlicht” worden zodat zij 
werkelijke vrijheid kunnen ervaren, is 
dan het motto. Het verschil tussen wat 
een mens wil en wat hij eigenlijk zou 
moeten willen als hij ook het licht zou 
hebben gezien, is een idee dat vaak 
sterk aanwezig is in autoritaire regimes. 
Men denke bijvoorbeeld aan de 
Cambodjaanse Kmher Rouge. Mensen 
moeten gedwongen worden om vrij te 
zijn zei Rousseau eens, een uitspraak 
die vanaf dat moment door velen als 
rechtvaardiging is gebruikt voor het 
terroriseren van een land of bevolking, 
waarvan de bekendste uiteraard de 
fransman Maximilien Robespierre (1758-
1794) is.

De conceptie van vrijheid die Berlin in 
zijn werk verdedigd stuit sommige 
mensen tegen de borst, het komt als 
veel te absoluut voor. Het kan bijvoorbeeld 
gerechtvaardigd zijn om ongebreidelde 
vrijheid op te offeren om schrijnende 
ongelijkheid in een samenleving glad 
te strijken. “Freedom for the wolves 
has often meant death to the sheep”, 
zei Berlin zelf al eens. Echter, zijn 
conceptie van vrijheid is niet goed te 
begrijpen zonder een ander belangrijk 
idee van Berlin te bespreken, namelijk 
moreel pluralisme. Volgens Berlin zijn 
er verschillende waarden in een 
maatschappij die niet met elkaar te 
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Focussen op alles is focussen op niets

Het jaar 2011 wordt niet alleen een belangrijk jaar voor D66, maar ook voor 
onze vereniging. Behalve dat het zetelaantal van D66 van invloed is op de 
hoeveelheid subsidie die wij krijgen, is een verkiezingsjaar ook bij uitstek 
een jaar waarin we onze boodschap aan de kiezer moeten overbrengen. Overal 
in het land zullen er mensen benaderd worden om zich in te zetten in 
campagneteams. In alle grote steden zullen afdelingsvoorzitters en politiek 
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keuze voor D66 goed onderbouwd moeten kunnen overbrengen. Ook zal de 
politieke ‘honger’ onder jongeren groter worden. Hoe kunnen zij daar 
beter invulling aan geven dan door actief te worden in onze vereniging? 
Het moge duidelijk zijn: in 2011 moeten we er staan. 

Door Chris-Jan Kamminga
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aan een totalitair socialistisch regime 
wil onderwerpen daarentegen, is even 
duidelijk als dat hij persoonlijk je foetus 
wil komen aborteren. De enige verdediger 
van de gezondheidszorg die deze zomer 
aandacht heeft gekregen in de media 
is congreslid Barney Frank. Hij brulde 
een bezoekster die over Tweede 
Wereldoorlogpraktijken begon toe dat 
ze van een andere planeet kwam, en 
hij geen zin had om een gesprek met 
haar aan te gaan. Frank is de enige 
gezondheidszorgaanhanger die als 
winnaar uit het mediaspektakel rond 
de buurthuisronde kwam. 

Lekker schreeuwen helpt, niet alleen in 
de Verenigde Staten. Het is de effectiefste 
manier om een discussie te winnen, en 
voor vrijwel iedere sterveling haalbaar. 
Eenieder die over een paar geoefende 
stembanden en een bescheiden 
hoeveelheid schaamte beschikt, kan 
door harder te praten dan zijn 
tegenstander zich beter verstaanbaar 
maken en zo zijn boodschap duidelijker 
overbrengen. Kennis van zaken en uren 
van studie om een dichtgetimmerde, 
afgewogen argumentatie te construeren 
zijn niet nodig, en zelfs ongewenst. Je 
hoeft geen idee te hebben waar je precies 
over praat, zolang je maar vóelt waar 
je het over hebt. Zolang je maar een 
schurend buikgevoel hebt dat alleen 
verlicht kan worden door je grief de 
wereld in te laten galmen. Hoe harder 
de ander overschreeuwd wordt, hoe 
verwarder hij raakt over zijn naar klassiek 
Grieks gebruik opgestelde argumentatie. 
Hoe verwarder hij is, hoe gelijker jij hebt.

Overschreeuw dus zonder gêne je 
tegenstander met irrationele oneliners. 
Hef je vuist of, indien mogelijk, een 
afbeelding van je tegenstander met 
beladen gezichtbeharing ten hemel en 
eis je gelijk op. Voor de geoefende bruller 
bestaat de mogelijkheid om de 
tegenstander niet alleen onverstaanbaar 
te maken, maar hem ook van zijn 
geloofwaardigheid te ontdoen. Beticht 

Wiegertje Postma studeert Taal- en 
Cultuurstudies aan de Universiteit 
Utrecht en werkt momenteel in New 
York. Eerder publiceerde zij de roman 
‘Vijf strippen’.  

“Schreeuwen is 
de effectiefste 

manier om een 
discussie te 

winnen, en voor 
vrijwel iedere 

sterveling 
haalbaar.”

Die doorbraak is vooral te 
danken aan de resultaten 
die er de voorgaande 
maanden in Amerika mee 

geboekt zijn. President Obama, in zijn 
onuitputtelijke drang naar bevestiging, 
besloot zijn plannen voor het veranderen 
van de gezondheidszorg naar het 
Amerikaanse volk te brengen. Dat 
betekende dat zijn afgezanten de 
buurthuizen afgingen om een 
welbespraakte toelichting te geven bij 
het beoogde systeem. Tijdens die 
voorlichtingspresentaties stuitten de 
democraten echter op Echte Amerikanen. 
Het soort Amerikanen dat zou kunnen 
profiteren van het nieuwe systeem, maar 
daar helemaal geen zin in heeft. Echte 
mensen uit het echte Amerika, mensen 
met echte matjes, echte pick-up trucks, 
echte spijkerbroeken met een echte 
elastiekband, echte trek in gefrituurde 
oreo’s en een echte mening over hun 
grondrechten en hoe Barack Obama 
- Hitlereske sovjetfascist als hij is - daar 
met zijn totalitaire bemoeizucht overheen 
aan het kotsen is. Daar hebben ze geen 
zin in, want hun land is niet gesticht 
zodat een - laten we eerlijk zijn - 
waarschijnlijk in Afrika geboren halfbloed 
de belastingen verhoogt en vervolgens 
in het nieuwe systeem het recht heeft 
om oma te laten inslapen, als oma wat 
ziekjes is. Dat laten ze niet zomaar 
gebeuren, de echte Amerikanen, met 
hun echte gebitsproblemen, echte 
vlaggen in hun tuin, en echte posters 
van hun president versierd met een snor 
zoals bijvoorbeeld Hitler die ooit had. 
Een statement met ballen. Echte ballen.

Of er nou andere gezondheidszorg komt 
of niet, de echte Amerikanen hebben 
gewonnen waar het op het overbrengen 
van de boodschap aan komt. Hoewel 
de uitgezonden democraten bij iedere 
bijeenkomst op beschaafde toon het 
nieuwe systeem hebben proberen uit 
te leggen, begrijpt niemand hoe het in 
elkaar steekt. Dat Obama een nazi-
communist is die het Amerikaanse volk 

Retorica met ballen. 
Echte ballen.

Lekker schreeuwen helpt. Niet alleen om uit een benarde situatie gered 
te worden of om sporadisch de nodige frustratie te externaliseren, 
maar ook om een discussie te winnen. De goede zaak ondersteunen met 
indrukwekkende decibellen heeft de laatste jaren langzamerhand aan 
populariteit gewonnen, maar de afgelopen zomer mag toch de definitieve 
doorbraak van het irrationele gillen genoemd worden.

Door Wiegertje Postma

hem of haar er bijvoorbeeld van een 
aangeboren geestelijke afwijking te 
hebben, of concentratiekampen in ere 
te willen herstellen. Alles wat iemand 
niet meer serieus te nemen maakt is 
geoorloofd: het beledigen van ouders, 
voorouders, huidskleur, seksuele voorkeur, 
sekse en/of kinderschaar, het twijfelen 
aan ‘s mans mannelijkheid en ‘s vrouws 
bekwaamheid tijdens haar tijd van de 
maand. De mogelijkheden zijn eindeloos, 
zolang er maar één ding buiten de 
discussie gehouden wordt: constructieve 
oplossingen. Constructieve oplossingen 
hebben hun beste tijd gehad. Als de 
puinzooi van de geschiedenis ons iets 
geleerd heeft, is het dat een opbouwende 
mentaliteit de wereld niet verder helpt. 
Alleen hippies geloven nog in 
constructieve oplossingen, en iedereen 
weet dat hippies stinken. Zwaai de vuist 
en schraap de keel: het is hoog tijd dat 
we ze eens even de waarheid vertellen. 
Lekker hard.
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in uw hoofd. Big brother is watching 
you. 

Een ander veelgehoord argument voor 
databanken is dat ze helpen criminelen 
op te sporen en dat de successen groot 
zijn. Als dit een geldig argument is 
moeten we de discussie over martelen 
ook maar eens opengooien. Maar soit, 
stel dat die databanken verdomd handig 
blijken, dan rest nog de vraag naar de 
betrouwbaarheid van de beveiliging en 
de mate waarin ze aan elkaar gelinkt 
mogen worden. 

Beveiliging blijkt niet echt een hoge 
prioriteit te hebben als het gaat om 
privacygevoelige informatie. De OV-
chipkaart was zo gekraakt en ook 
overheidsinstellingen geven niet het 
goede voorbeeld. Dan liggen er 

staatsgeheime defensiepapieren op 
straat en even later blijkt dat een of 
andere snuggere officier van justitie zijn 
oude pc zo bij het grof vuil zet. Met 
die beveiliging zou het wel goed zitten. 
Nee, absoluut niet dus. 

En dan het gevaar dat al die databanken 
aan elkaar gelinkt worden tot een Alziend 
Systeem. Sommige databanken mogen 
alleen ingezien worden na een rechterlijke 
toestemming, anderen zijn in te zien 
voor bijvoorbeeld medisch personeel. 
Ik vraag me af of met de tijd die restricties 
op inzage niet verslappen en agenten 
in staat zullen zijn hun nieuwe 
schoonzoon helemaal door te lichten 
alvorens dochterlief ermee thuiskomt. 
En wat te denken van een medische 
databank? 
Zorgverzekeringsmaatschappijen zullen 

Willem-Jan Hilderink studeert 
Geschiedenis en Filosofie in Groningen 
en is co-auteur van de website www.
damokletiaantjes.com

veel over hebben voor de informatie 
dat de vrouw die zo graag een 
zorgverzekering wil 50% kans heeft op 
kanker. Het grootste doemscenario is 
echter nóg een door het CDA geleid 
kabinet. De haren rijzen me ook te berge 
bij de gedachte aan de wetsvoorstellen 
die het zal doen. Wetsvoorstellen om 
zoveel mogelijk databanken aan elkaar 
te linken: medische, justitiële, fiscale 
en zo verder, en wat een fantastische 
daderprofielen gaat dat opleveren. Het 
is haast jammer dat niet iedere burger 
crimineel is, want dan zou de efficiëntie 
van het systeem nog beter gedemonstreerd 
kunnen worden.

Een epilogische afsluiting voor de lezers 
die denken dat ze hier onmiskenbaar 
met een doemdenker te maken hebben 
die de werkelijkheid negeert. In 1949 
publiceerde George Orwell ‘Nineteen 
Eighty-Four’. Orwell beschrijft de ultieme 
dystopie; een horrorscenario waarin 
mensen al hun vrijheid zijn kwijtgeraakt, 
doordat hun de privacy is afgenomen 
en daarmee het recht op zelfbeschikking. 
Na publicatie was de publieke opinie, 
naast applaus voor het literaire niveau, 
vol ongeloof. Dit kon toch helemaal 
niet. Volgens Orwell wel. Sterker: hij 
stelde in 1949 dat de totale controle 
van het systeem al aan de gang was. 
Hij verwees naar de Sovjet Unie en naar 
het zojuist verslagen nazi-Duitsland. In 
1984 was er niemand meer die twijfelde 
aan de waarheid en de vooruitziende 
blik van Orwell, de DDR diende als 
voorbeeld van bewijs. 

De kans is niet gering dat het nu weer 
zo zal gaan. Nu worden mensen die 
beweren dat de massieve databanken 
ooit aan elkaar gelinkt worden, eerst 
gerustgesteld door te zeggen dat 
daarvoor allerlei democratische processen 
nodig zijn. Een parlement zou zoiets 
nooit toestaan, zo impliceren ze. Plaatst 
er iemand dan nog vraagtekens bij die 
garantie en bij de betrouwbaarheid van 
die databanken in het algemeen, dan 
wordt hij voor zwartkijker uitgemaakt. 
Die databanken zouden nooit zo 
uitgebreid en gelinkt worden, dat een 
kleine groep mensen de macht zal krijgen 
over de rest, steunend op de kennis uit 
de databanken. Onmogelijk, zeggen 
we in 2009.

Privacy hangt nauw samen met 
vrijheid. Privacy is het recht de 
persoonlijke levenssfeer af te 
schermen. Het recht dus, om 

als persoon vrij te zijn wat betreft je 
persoonlijke leven. Aantasting van de 
privacy is de directe aantasting van veel 
van onze andere vrijheden. Immers, als 
onze privacy niet gewaarborgd is, zullen 
wij veel minder snel gebruik maken van 
onze andere vrijheden, zoals de vrijheid 
van meningsuiting. Deze vrijheid, een 
Recht van de Mens, zal een individu 
zonder privacy niet gebruiken. Hij kan 
zichzelf immers (bij onwelgevallige 
reacties) niet afschermen. Hij is niet 
veilig zonder zijn privacy.

In de Nederlandse politiek is er nauwelijks 
weerstand tegen de verregaande 
inperking van de privacy en de grove 
inbraak in het privéleven van burgers. 
Het huidige kabinet is een drijvende 
kracht achter de oorlog tegen privacy. 
Vooral bij Hirsch Ballin dient men zich 
af te vragen hoe lang het nog duurt 
voordat hij met ‘kameraad’ zal worden 
aangesproken. 

Alleen een nu nog kleine partij biedt 
dapper weerstand; de driekoppige 
Kamerfractie van D66. Hopelijk zijn er 
na de volgende verkiezingen meer 
mensen die de privacy en vrijheid in het 
algemeen een warm hart toedragen. 
Ik heb alleen wel slecht nieuws voor de 
D66’ers die blij verrukt zijn door al die 
nieuwe leden en potentiële stemmers 
die kennelijk onze ideeën delen. De 
meesten van hen hebben niet zo enorm 
veel met D66, maar kunnen het vooral 
niet meer vinden bij de PvdA en enkele 
andere partijen. Daarnaast vinden ze 
het ook bevorderlijk voor de nachtrust 
dat er iemand consequent van leer trekt 
tegen Wilders. Het is dus niet zo dat 
privacybescherming, één van de 
speerpunten van D66, een 
maatschappelijke kwestie met groot 
draagvlak is. Privacybescherming kun 
je niet eten, het levert je geen honderd 

euro meer per maand op en het doet 
ook niets tegen reljeugd. Knap 
waardeloos, die privacybescherming. 

Hoewel dit meer een kwinkslag dan 
een serieus argument lijkt, is de abstracte 
betekenis van privacy wel degelijk een 
struikelblok op de weg naar meer 
aandacht. Daar springt de overheid 
handig op in. Volgens de overheid, ook 
wel Het Systeem, betekent privacy zaken 
achterhouden, getuige de propaganda-
achtige uitspraken van sommige 
politiecommissarissen. Zij stellen dat als 
je niets te verbergen hebt, je ook geen 
privacy nodig hebt. Wie onschuldig is 
zou er immers geen bezwaar tegen 
hebben dat zijn hele handel en wandel 
in een databank verdwijnt, omdat hij 
toch niets te verbergen heeft. 

Er zijn twee elementen fundamenteel 
fout aan deze gedachtegang. Ten eerste 
is het een loze assumptie dat iemand 
die niets te verbergen heeft, er dan ook 
maar mee in zou stemmen dat zoveel 
mogelijk van zijn persoonlijke informatie 
in een databank wordt opgeslagen. Een 
redenering die uitgaat van mensen die 
gewillig hun persoonlijke informatie 
afstaan aan een controlerend 
overheidsorgaan, heeft zijn wortels in 
de maakbaarheidsidealen van totalitaire 
staten. Om mensen zover te krijgen dat 
ze ‘inzien dat ze het fout hadden’, 
waarop ze in correct en burgerlijk 
Nederlands de overheid vragen hen te 
tuchtigen, vraagt toch echt wat meer 
hersenspoelen dan we tot nu toe gewend 
zijn. 

Ten tweede is er een nog veel dieper 
liggend probleem voor degenen die 
declameren dat je gerust al je gegevens 
kunt afstaan als je niets te verbergen 
hebt. Hierin speelt een typisch geval 
van bewuste semantische verwarring, 
Newspeak, en de daaruit getrokken 
conclusie een rol. ‘Niets te verbergen 
hebben’ is niet hetzelfde als ‘geen 
misdaad of misdrijf gepleegd hebben’. 

Toch zien de overheid en diverse 
antivrijheidsstrijders een zogenaamde 
strict implication tussen deze twee: de 
één impliceert de ander en vice versa. 
Dit heeft tot gevolg dat volgens hen 
‘iets te verbergen hebben’ hetzelfde is 
als ‘een misdaad of misdrijf hebben 
gepleegd’. Dit is niet alleen onzinnig, 
maar ook gevaarlijk. Goedgelovige 
mensen denken dat zij, om te bewijzen 
dat ze niets gedaan hebben, maar beter 
hun gegevens zonder protest kunnen 
afstaan. Daarnaast zullen ze ook menen 
dat het beter is om geen weerstand te 
bieden aan dergelijke praktijken, omdat 
hen dat ook verdacht maakt. Dit is een 
aanloop naar een cultuur van de angst. 

Afgezien van het semantische gegoochel, 
speelt - je zou het haast vergeten als 
ingenieur van de ziel - de werkelijkheid 
ook nog mee. Die is weerbarstig voor 
de voorstanders van databanken en hun 
argumentaties. Zij gaan er steevast vanuit 
dat goede mensen niets te verbergen 
hebben. Dat is een kolossale misvatting. 
Veel mensen hebben iets te verbergen. 
Zaken die ze liever alleen voor zichzelf 
of intimi houden. Zaken waar de overheid 
helemaal niets mee te maken heeft. 
Denkt een minister Hirsch Ballin of een 
Rouvoet dat zij gerust achter de voordeur, 
de slaapkamerdeur en in de kinderkamer 
kunnen gluren, dan gunnen ze zich 
hoogstwaarschijnlijk ook wel een kijkje 

Tegen de vrijheid
 
Vrijheid is uit. Niet echt een stelling die je succesvol zou kunnen verdedigen, 
zo lijkt het op het eerste gezicht, en al helemaal geen stelling waar je veel 
medestanders mee wint. Er zullen wellicht wat stemmen opgaan die ook 
vinden dat vrijheid uit de mode is geraakt en dat we onze vrijheden aan het 
verkwanselen zijn. Deze stemmen zullen dit echter dikwijls doen terwijl ze 
verwijzen naar de lange tenen der gelovigen, en dat terwijl we toch echt 
een vrijheidsstrijd tegen onze eigen overheid aan het verliezen zijn. De 
overheid kleedt in rap tempo onze vrijheid uit door onze privacy te schenden.

Door Willem-Jan Hilderink 
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in uw hoofd. Big brother is watching 
you. 

Een ander veelgehoord argument voor 
databanken is dat ze helpen criminelen 
op te sporen en dat de successen groot 
zijn. Als dit een geldig argument is 
moeten we de discussie over martelen 
ook maar eens opengooien. Maar soit, 
stel dat die databanken verdomd handig 
blijken, dan rest nog de vraag naar de 
betrouwbaarheid van de beveiliging en 
de mate waarin ze aan elkaar gelinkt 
mogen worden. 

Beveiliging blijkt niet echt een hoge 
prioriteit te hebben als het gaat om 
privacygevoelige informatie. De OV-
chipkaart was zo gekraakt en ook 
overheidsinstellingen geven niet het 
goede voorbeeld. Dan liggen er 

staatsgeheime defensiepapieren op 
straat en even later blijkt dat een of 
andere snuggere officier van justitie zijn 
oude pc zo bij het grof vuil zet. Met 
die beveiliging zou het wel goed zitten. 
Nee, absoluut niet dus. 

En dan het gevaar dat al die databanken 
aan elkaar gelinkt worden tot een Alziend 
Systeem. Sommige databanken mogen 
alleen ingezien worden na een rechterlijke 
toestemming, anderen zijn in te zien 
voor bijvoorbeeld medisch personeel. 
Ik vraag me af of met de tijd die restricties 
op inzage niet verslappen en agenten 
in staat zullen zijn hun nieuwe 
schoonzoon helemaal door te lichten 
alvorens dochterlief ermee thuiskomt. 
En wat te denken van een medische 
databank? 
Zorgverzekeringsmaatschappijen zullen 
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dat de vrouw die zo graag een 
zorgverzekering wil 50% kans heeft op 
kanker. Het grootste doemscenario is 
echter nóg een door het CDA geleid 
kabinet. De haren rijzen me ook te berge 
bij de gedachte aan de wetsvoorstellen 
die het zal doen. Wetsvoorstellen om 
zoveel mogelijk databanken aan elkaar 
te linken: medische, justitiële, fiscale 
en zo verder, en wat een fantastische 
daderprofielen gaat dat opleveren. Het 
is haast jammer dat niet iedere burger 
crimineel is, want dan zou de efficiëntie 
van het systeem nog beter gedemonstreerd 
kunnen worden.

Een epilogische afsluiting voor de lezers 
die denken dat ze hier onmiskenbaar 
met een doemdenker te maken hebben 
die de werkelijkheid negeert. In 1949 
publiceerde George Orwell ‘Nineteen 
Eighty-Four’. Orwell beschrijft de ultieme 
dystopie; een horrorscenario waarin 
mensen al hun vrijheid zijn kwijtgeraakt, 
doordat hun de privacy is afgenomen 
en daarmee het recht op zelfbeschikking. 
Na publicatie was de publieke opinie, 
naast applaus voor het literaire niveau, 
vol ongeloof. Dit kon toch helemaal 
niet. Volgens Orwell wel. Sterker: hij 
stelde in 1949 dat de totale controle 
van het systeem al aan de gang was. 
Hij verwees naar de Sovjet Unie en naar 
het zojuist verslagen nazi-Duitsland. In 
1984 was er niemand meer die twijfelde 
aan de waarheid en de vooruitziende 
blik van Orwell, de DDR diende als 
voorbeeld van bewijs. 

De kans is niet gering dat het nu weer 
zo zal gaan. Nu worden mensen die 
beweren dat de massieve databanken 
ooit aan elkaar gelinkt worden, eerst 
gerustgesteld door te zeggen dat 
daarvoor allerlei democratische processen 
nodig zijn. Een parlement zou zoiets 
nooit toestaan, zo impliceren ze. Plaatst 
er iemand dan nog vraagtekens bij die 
garantie en bij de betrouwbaarheid van 
die databanken in het algemeen, dan 
wordt hij voor zwartkijker uitgemaakt. 
Die databanken zouden nooit zo 
uitgebreid en gelinkt worden, dat een 
kleine groep mensen de macht zal krijgen 
over de rest, steunend op de kennis uit 
de databanken. Onmogelijk, zeggen 
we in 2009.

Privacy hangt nauw samen met 
vrijheid. Privacy is het recht de 
persoonlijke levenssfeer af te 
schermen. Het recht dus, om 

als persoon vrij te zijn wat betreft je 
persoonlijke leven. Aantasting van de 
privacy is de directe aantasting van veel 
van onze andere vrijheden. Immers, als 
onze privacy niet gewaarborgd is, zullen 
wij veel minder snel gebruik maken van 
onze andere vrijheden, zoals de vrijheid 
van meningsuiting. Deze vrijheid, een 
Recht van de Mens, zal een individu 
zonder privacy niet gebruiken. Hij kan 
zichzelf immers (bij onwelgevallige 
reacties) niet afschermen. Hij is niet 
veilig zonder zijn privacy.

In de Nederlandse politiek is er nauwelijks 
weerstand tegen de verregaande 
inperking van de privacy en de grove 
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Het huidige kabinet is een drijvende 
kracht achter de oorlog tegen privacy. 
Vooral bij Hirsch Ballin dient men zich 
af te vragen hoe lang het nog duurt 
voordat hij met ‘kameraad’ zal worden 
aangesproken. 

Alleen een nu nog kleine partij biedt 
dapper weerstand; de driekoppige 
Kamerfractie van D66. Hopelijk zijn er 
na de volgende verkiezingen meer 
mensen die de privacy en vrijheid in het 
algemeen een warm hart toedragen. 
Ik heb alleen wel slecht nieuws voor de 
D66’ers die blij verrukt zijn door al die 
nieuwe leden en potentiële stemmers 
die kennelijk onze ideeën delen. De 
meesten van hen hebben niet zo enorm 
veel met D66, maar kunnen het vooral 
niet meer vinden bij de PvdA en enkele 
andere partijen. Daarnaast vinden ze 
het ook bevorderlijk voor de nachtrust 
dat er iemand consequent van leer trekt 
tegen Wilders. Het is dus niet zo dat 
privacybescherming, één van de 
speerpunten van D66, een 
maatschappelijke kwestie met groot 
draagvlak is. Privacybescherming kun 
je niet eten, het levert je geen honderd 

euro meer per maand op en het doet 
ook niets tegen reljeugd. Knap 
waardeloos, die privacybescherming. 

Hoewel dit meer een kwinkslag dan 
een serieus argument lijkt, is de abstracte 
betekenis van privacy wel degelijk een 
struikelblok op de weg naar meer 
aandacht. Daar springt de overheid 
handig op in. Volgens de overheid, ook 
wel Het Systeem, betekent privacy zaken 
achterhouden, getuige de propaganda-
achtige uitspraken van sommige 
politiecommissarissen. Zij stellen dat als 
je niets te verbergen hebt, je ook geen 
privacy nodig hebt. Wie onschuldig is 
zou er immers geen bezwaar tegen 
hebben dat zijn hele handel en wandel 
in een databank verdwijnt, omdat hij 
toch niets te verbergen heeft. 

Er zijn twee elementen fundamenteel 
fout aan deze gedachtegang. Ten eerste 
is het een loze assumptie dat iemand 
die niets te verbergen heeft, er dan ook 
maar mee in zou stemmen dat zoveel 
mogelijk van zijn persoonlijke informatie 
in een databank wordt opgeslagen. Een 
redenering die uitgaat van mensen die 
gewillig hun persoonlijke informatie 
afstaan aan een controlerend 
overheidsorgaan, heeft zijn wortels in 
de maakbaarheidsidealen van totalitaire 
staten. Om mensen zover te krijgen dat 
ze ‘inzien dat ze het fout hadden’, 
waarop ze in correct en burgerlijk 
Nederlands de overheid vragen hen te 
tuchtigen, vraagt toch echt wat meer 
hersenspoelen dan we tot nu toe gewend 
zijn. 

Ten tweede is er een nog veel dieper 
liggend probleem voor degenen die 
declameren dat je gerust al je gegevens 
kunt afstaan als je niets te verbergen 
hebt. Hierin speelt een typisch geval 
van bewuste semantische verwarring, 
Newspeak, en de daaruit getrokken 
conclusie een rol. ‘Niets te verbergen 
hebben’ is niet hetzelfde als ‘geen 
misdaad of misdrijf gepleegd hebben’. 

Toch zien de overheid en diverse 
antivrijheidsstrijders een zogenaamde 
strict implication tussen deze twee: de 
één impliceert de ander en vice versa. 
Dit heeft tot gevolg dat volgens hen 
‘iets te verbergen hebben’ hetzelfde is 
als ‘een misdaad of misdrijf hebben 
gepleegd’. Dit is niet alleen onzinnig, 
maar ook gevaarlijk. Goedgelovige 
mensen denken dat zij, om te bewijzen 
dat ze niets gedaan hebben, maar beter 
hun gegevens zonder protest kunnen 
afstaan. Daarnaast zullen ze ook menen 
dat het beter is om geen weerstand te 
bieden aan dergelijke praktijken, omdat 
hen dat ook verdacht maakt. Dit is een 
aanloop naar een cultuur van de angst. 

Afgezien van het semantische gegoochel, 
speelt - je zou het haast vergeten als 
ingenieur van de ziel - de werkelijkheid 
ook nog mee. Die is weerbarstig voor 
de voorstanders van databanken en hun 
argumentaties. Zij gaan er steevast vanuit 
dat goede mensen niets te verbergen 
hebben. Dat is een kolossale misvatting. 
Veel mensen hebben iets te verbergen. 
Zaken die ze liever alleen voor zichzelf 
of intimi houden. Zaken waar de overheid 
helemaal niets mee te maken heeft. 
Denkt een minister Hirsch Ballin of een 
Rouvoet dat zij gerust achter de voordeur, 
de slaapkamerdeur en in de kinderkamer 
kunnen gluren, dan gunnen ze zich 
hoogstwaarschijnlijk ook wel een kijkje 

Tegen de vrijheid
 
Vrijheid is uit. Niet echt een stelling die je succesvol zou kunnen verdedigen, 
zo lijkt het op het eerste gezicht, en al helemaal geen stelling waar je veel 
medestanders mee wint. Er zullen wellicht wat stemmen opgaan die ook 
vinden dat vrijheid uit de mode is geraakt en dat we onze vrijheden aan het 
verkwanselen zijn. Deze stemmen zullen dit echter dikwijls doen terwijl ze 
verwijzen naar de lange tenen der gelovigen, en dat terwijl we toch echt 
een vrijheidsstrijd tegen onze eigen overheid aan het verliezen zijn. De 
overheid kleedt in rap tempo onze vrijheid uit door onze privacy te schenden.

Door Willem-Jan Hilderink 
 

“Het 
doemscenario is 

een door het 
CDA geleid 

kabinet.”



DEMO
Nummer 2, Zomer 2009

16

DEMO
Nummer 2, Zomer 2009                                                         

17

Vrijzinnigheid

Het politieke spel 
leek best aantrekkelijk
loom bewoog ik destijds
door stille straten, omringd
door hoge herenhuizen
met in de gevels gegraveerde letters:
Hier huist vrijzinnigheid

Ik aanschouwde het even 
en beschouwde dit stilleven 
al snel als vertrouwd 
waarop ik er binnentrad

Vol overgave speelde ik
met het schouwspel mee
“Pak me dan, pak me dan!” 
riep ik;

en ik werd ook gegrepen
Gewillig volgde ik 
Gaf mijn leven een richting
en sprak, een preek van verlichting

Nu ben ik Verlicht
Gevangen, door de vrijheid
Gewillig op zoek naar betekenis
“Wat een bekentenis”.

Politieke Poëzie

Leonie Kuhlman is Secretaris Politiek  bij 
de afdeling Utrecht. Daarnaast studeert 
ze Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
aan de Universiteit van Utrecht.

Ook bijdragen aan Politieke Poëzie?
Mail je bijdrage naar 
demo@jiongedemocraten.nl
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Ook wij kunnen zoveel beter
 
De afgelopen Europese verkiezingen verliepen voortreffelijk en D66 oogstte 
veel ontzag. Daar waar de moederpartij de klim naar boven heeft ingezet, 
kampt de Jonge Democraten nog met interne problemen en een ideologische 
verstarring. Het is tijd dat we meeprofiteren en inzetten op onze vrijzinnige 
idealen.

Door Boyd van Dijk

In 2005 publiceerde Wouter Bos 
zijn visie op Nederland in ‘Dit land 
kan zoveel beter’. De tijden waren 
gunstig voor Bos en de zijnen: De 

PvdA stond in de peilingen boven de 
vijftig zetels, terwijl D66 moest vechten 
voor haar bestaan. De laatste anderhalf 
jaar is het tij gekeerd. De PvdA (en ook 
andere partijen), die vele kiezers ziet 
vertrekken naar de flanken van het 
politieke spectrum, heeft daarom haar 
pijlen gericht op D66. Zoals onlangs 
bleek uit de ingezonden brief van Bos 
in de Volkskrant (17 juni jl.), waarin hij 
Pechtold betichtte van het maken van 
oude (‘multiculti’) fouten uit de jaren 
van Paars. D66 wordt serieus genomen 
en blijkt onder leiding van de eloquentie 
zelve wederom een (kleine) machtsfactor 
te vormen, onder meer in Brussel en 
omstreken. 

Overigens wist de JD de terugval van 
D66 niet te ontlopen en kreeg te maken 
met dalende aantallen leden, afnemende 
inkomsten als ook teruglopende 
belangstelling van de media en fractie. 
Invloed op de besluitvorming leek 
soms verder weg dan ooit. Ten 
tijde van het congres in Breda 
werd al heftig 
gedebatteerd over de 
vraag of de Jonge 

Democraten bij 
een politieke 

faillissement van de 
moederpartij misschien moest 

samengaan met een andere 
jongerenorganisatie. In de 

wandelgangen werd al gretig 
gespeculeerd over een nieuw op te 

richten partij met de naam ‘Vrijzinnig-
Democratisch Partij’ -een weinig originele 
verwijzing naar de vooroorlogse 
Vrijzinnig-Democratische Bond. Ondanks 
alle malheur bleef de JD bestaan, is de 
VDP er niet gekomen, werd Balkenende 
premier, en heeft D66 in de laatste polls 

zelfs de sociaaldemocraten voorbij 
gestreefd.  
  
De Jonge Democraten boekt ook steeds 
meer progressie, zoals bijvoorbeeld blijkt 
uit de gestage ledengroei (voornamelijk 
combi-leden, JD-leden dalen) en de vele 
mediamomentjes die ons het afgelopen 
jaar zijn gegund. Het progressieve geluid 
dat de JD liet horen tijdens de crisis 
dwong respect af. Het getuigde van 
inzicht in de gevolgen van de crisis voor 
de jongere generaties en de noodzaak 
van het hervormen van de sociale 
zekerheid en, in bredere zin, de 
overheidsfinanciën. Tegelijkertijd 
profiteert de JD nog te weinig van de 
ommekeer van de politieke verhoudingen 
waarin de moederpartij een sleutelpositie 
voor zichzelf probeert op te eisen. En 
belangrijker, het politieke debat blijft 
zich soms nog in een ideologische 
impasse begeven.

Eerst de organisatie. Er lijken problemen 
te bestaan bij het verkiezen van nieuwe 
bestuursleden. Sommigen blijken na 

verloop van tijd onbekwaam 
te zijn of trekken zich 

op het laatste 
moment 

-met 
soms goede 
redenen- terug. 
Dat zijn uiteraard 
mankementen die horen bij het 
democratische spel van verkiezing en 
verantwoording. Niettemin roepen zij 
cruciale vragen op over het kiesstelsel. 
Wanneer bijvoorbeeld mensen zich vlak 
voor de verkiezing terugtrekken, kan 
dat er voor zorgen dat kandidaten 
verkozen worden omwille van het idee 
dat ‘iets beter is dan niets’. 

Een veronderstelling die vaker gebaseerd 
lijkt te zijn op een illusie dan de realiteit. 
De praktijk laat zien dat een klein, maar 
competent bestuur (‘niets’) in geval van 

nood prima in staat blijkt om met kortere 
communicatielijnen de taken onderling 
te verdelen en het geheel tot een goed 
einde te brengen. Dit in tegenstelling 
tot de chaos die incompetentie kan 
veroorzaken en door de opvolger(s) 
moet worden opgeruimd. Met deze 
wetenschap is ‘niets’ soms een 
verstandigere keuze dan ‘iets’.  

Mede om deze redenen zijn er steeds 
sterkere geluiden binnen de JD om enige 
selectie aan te brengen voordat het 
congres zich mag uitspreken over de 
kandidaat in kwestie. Een experiment 
met selectie, liefst per functie in plaats 
van een geheel bestuur, in 
bijvoorbeeld een afdeling is het 
proberen waard (wat daar 
overigens soms al gebeurd). 
Ondanks dat je onbekwaamheid 
nooit kan uitsluiten, zo blijkt 
uit ervaring bij verenigingen 
waar wel vooraf wordt 

geselecteerd, 
kan 

enige 
vorentscheidung 

bijdragen aan een betere 
keuzemogelijkheid voor het congres. 
Een andere verbetering zou zijn dat 
kandidaten zich vroegtijdig moeten 
aanmelden voor hun kandidaatstelling, 
zodat het congres genoeg tijd heeft 
om te komen tot een evenwichtig 
oordeel. 

Tegelijkertijd liggen er bij ‘selectie aan 
de poort’ problemen op de loer. Het 
congres zal slechts incidenteel een heel 
bestuur wegstemmen. Ook is onduidelijk 
welke motieven ten grondslag liggen 
aan de voorkeuren van een 
selectiecommissie. Een meer 
transparantere verantwoording voor de 
gemaakte keuzes van een commissie 
kan soelaas bieden, maar heeft als nadeel 
dat deze afwijzing naar buiten komt 

en in geuren en kleuren staat beschreven 
op het internet. Dat maakt het krijgen 
van je gewenste stage of (toekomstige) 
baan bepaald niet eenvoudiger, en, van 
groter belang, daarmee een 
bestuursfunctie wellicht onaantrekkelijker. 
Ondanks dat gevaren bij selectie op de 
loer liggen, kunnen deze met 
professionele middelen en op een 
vertrouwelijke manier ongetwijfeld 
onschadelijk worden gemaakt. 

Mocht (voor)selectie niet werken, dan 
is het initiatief van het landelijk bestuur 
om een beleidsplan op te stellen en het 
daarvoor verantwoording afleggen aan 
het congres een stok achter de deur 
tegen onbekwaam bestuur. Althans, 
dat is de veronderstelling die schuil gaat 
achter het verantwoordingsuurtje. 
Daarentegen stemt het gebrek aan 
ervaring en reflectie binnen de eigen 
gelederen tot ontevredenheid. Waar 
beloftes worden gedaan gedurende 

de verkiezingen en leden 
optimistisch raken van 

de geboden 

vooruitzichten, 
maakt dat de teleurstelling een half 
of één jaar later des te groter zal zijn. 
Dat heeft niet zozeer te maken met 
naïviteit, maar veeleer met een (te) snelle 
doorstroming van leden naar D66 en 
de dip die de JD heeft doorgemaakt na 
de desastreuze verkiezingen in 2006. 
De aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen waarbij vele 
JD’ers gevraagd zullen worden om op 
de lijst te staan voor D66, in combinatie 
met het perspectief van goede peilingen, 
maakt dat het waarborgen van enige 
continuïteit binnen de vereniging moeilijk 
zal zijn. De mogelijkheden om een 
zelfreinigend denkwerk te ontwikkelen 
zijn summier. Wat past is een appèl op 
het realisme van de JD’er, of eerder, de 
aantrekkingskracht van de vereniging 
te bewaren en daarmee leden langer 
actief te houden. 

Dan het debat binnen de vereniging. 
Gedurende de afgelopen anderhalf jaar 
is hard ingezet op de strijd tegen het 
paternalisme en inperking van 
burgerrechten. Die ontwikkeling is gezien 
de politieke verhoudingen begrijpelijk 
en noodzakelijk, maar weinig vernieuwend 
of inspirerend. Bovendien getuigt het 
van een ideologische verstarring die 
onze blik doet vernauwen en de politieke 
boodschap laat verharden ten gunste 
van een robuuste positie in een 
geradicaliseerd debat. 

Laten we als voorbeeld de polariserende 
discussie rond het afschaffen van het 
bijzonder onderwijs nemen. Een complex 
onderwerp dat aan de ene kant de 
vrijheid van onderwijs behelst en voor 
ouders van Buitenveldert tot in de 
Biblebelt - maar ook in vrijzinnige milieus 
- een recht van betekenis blijft. 
Anderzijds roept diezelfde vrijheid 

vraagtekens op 
wanneer intolerantie 
jegens (seksuele) minderheden en 
slecht onderwijs troef blijken te zijn. 
Neemt niet weg dat de dagelijkse praktijk 
laat zien dat het bijzonder onderwijs 
over het geheel genomen weinig te 
wensen over laat, buiten de structurele 
problemen over de gehele breedte in 
het onderwijs. Een vrijheid dus die er 
zorg voor draagt dat in een diep verdeelde 
samenleving - zie laatste Europese 
verkiezingen - een ieder recht heeft op 
een eigen levenssfeer en daarmee 
botsingen in de samenleving uit de weg 
kan gaan.  

Opmerkelijk genoeg lijkt de JD bij 
religiegerelateerde aangelegenheden, 
de neiging te hebben om het door velen 
geprezen ideaal van pragmatisme in te 
wisselen voor een sterk ideologische 
gevormde stellingname. Of zoals 
sommigen met regelmaat in het debat 
de drogreden gebruiken: ‘Wij zijn toch 
liberaal?’ Daar waar slecht onderwijs 
wordt gegeven en/of (seksuele) 
minderheden worden gestigmatiseerd, 
moet de onderwijsinspectie ingrijpen 
en zijn aanvullende toetsingsmechanismen 
noodzakelijk. Helaas is dat laatste weinig 
waarschijnlijk met een stevige christelijke 
minderheid in het parlement en de 
senaat. Wel biedt de proactieve houding 
van de inspectie uitzicht op verbetering. 
De recentelijk gedwongen sluiting van 
de drie (‘zeer zwakke’) islamitische 
scholen in Amsterdam is ondanks de 
treurnis ervan, een begin van strenger 
optreden tegen wanbeleid en gebrekkig 
onderwijs.

De voorstanders van afschaffing van 
het bijzonder onderwijs 
baseren zich op een 

eigenaardige redenering 
dat hun alternatief van een 

‘neutraal’ en niet-religieus 
geïnspireerd staatsonderwijs 

de leerling een open en breed 
beeld schept van de samenleving. 

Als doorgewinterde existentialist 
- of noem het postmodernist - kan 

je vraagtekens plaatsen bij het ideaal 
van ‘neutraliteit’. Een overheid is juist 
per definitie partijdig en vaak ook sterk 
moraliserend. Hetgeen overigens past 
binnen de Bildung van het kind in het 
onderwijs. Bovendien is het ‘bijzondere’ 
van het onderwijs inmiddels door de 
secularisering gedegradeerd tot het vak 
katechismus of levensbeschouwing, 
waarin vaak menig levensovertuiging 
de revue passeert en les wordt gegeven 
door docenten die er afwijkende 
opvattingen op na houden. Wat is nu 
precies het probleem? Het ‘bijzondere’ 
of het ‘onderwijs’?

Een impasse, tekenend voor het debat 
binnen de JD, dat intussen bol staat 
van utopische gedachte-experimenten 
en zich laat kenmerken door een sterk 
geloof in de maakbaarheid van de 
samenleving. Het bijzonder onderwijs 
zal in de komende decennia van religieus 
reveil en oplevend nationalisme blijven 
bestaan. Afschaffing is daarmee politiek 
gezien ondoenlijk - en zelfs onwenselijk, 
bovendien draagt het niet bij aan het 
realiseren van beter onderwijs en de 
maatschappelijke acceptatie van 
(seksuele) minderheden. Dat laatste is 
waar het de tegenstanders, en ook mij, 
vaak om gaat. De gestigmatiseerde 
moslim, jood, vrouw, homoseksueel of 
andere groep help je namelijk niet door 
de grondslag van een school af te 
schaffen. Het resultaat daarvan zou 
eerder betekenen dat kinderen van 
bijvoorbeeld orthodoxe huize het 
thuisonderwijs worden ingestuurd, zoals 
bijvoorbeeld toenemend gebruik is 
binnen de orthodoxe sferen in de 
Verenigde Staten. Een omgeving waar 
controle van de inspectie ontbreekt en 
regels falen of ondoorzichtig zijn. Het 
verbeteren van het onderwijs behoeft 

“Invloed op de 
besluitvorming 

ligt voor ons 
binnen 

handbereik”
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Ook wij kunnen zoveel beter
 
De afgelopen Europese verkiezingen verliepen voortreffelijk en D66 oogstte 
veel ontzag. Daar waar de moederpartij de klim naar boven heeft ingezet, 
kampt de Jonge Democraten nog met interne problemen en een ideologische 
verstarring. Het is tijd dat we meeprofiteren en inzetten op onze vrijzinnige 
idealen.

Door Boyd van Dijk

In 2005 publiceerde Wouter Bos 
zijn visie op Nederland in ‘Dit land 
kan zoveel beter’. De tijden waren 
gunstig voor Bos en de zijnen: De 

PvdA stond in de peilingen boven de 
vijftig zetels, terwijl D66 moest vechten 
voor haar bestaan. De laatste anderhalf 
jaar is het tij gekeerd. De PvdA (en ook 
andere partijen), die vele kiezers ziet 
vertrekken naar de flanken van het 
politieke spectrum, heeft daarom haar 
pijlen gericht op D66. Zoals onlangs 
bleek uit de ingezonden brief van Bos 
in de Volkskrant (17 juni jl.), waarin hij 
Pechtold betichtte van het maken van 
oude (‘multiculti’) fouten uit de jaren 
van Paars. D66 wordt serieus genomen 
en blijkt onder leiding van de eloquentie 
zelve wederom een (kleine) machtsfactor 
te vormen, onder meer in Brussel en 
omstreken. 

Overigens wist de JD de terugval van 
D66 niet te ontlopen en kreeg te maken 
met dalende aantallen leden, afnemende 
inkomsten als ook teruglopende 
belangstelling van de media en fractie. 
Invloed op de besluitvorming leek 
soms verder weg dan ooit. Ten 
tijde van het congres in Breda 
werd al heftig 
gedebatteerd over de 
vraag of de Jonge 

Democraten bij 
een politieke 

faillissement van de 
moederpartij misschien moest 

samengaan met een andere 
jongerenorganisatie. In de 

wandelgangen werd al gretig 
gespeculeerd over een nieuw op te 

richten partij met de naam ‘Vrijzinnig-
Democratisch Partij’ -een weinig originele 
verwijzing naar de vooroorlogse 
Vrijzinnig-Democratische Bond. Ondanks 
alle malheur bleef de JD bestaan, is de 
VDP er niet gekomen, werd Balkenende 
premier, en heeft D66 in de laatste polls 

zelfs de sociaaldemocraten voorbij 
gestreefd.  
  
De Jonge Democraten boekt ook steeds 
meer progressie, zoals bijvoorbeeld blijkt 
uit de gestage ledengroei (voornamelijk 
combi-leden, JD-leden dalen) en de vele 
mediamomentjes die ons het afgelopen 
jaar zijn gegund. Het progressieve geluid 
dat de JD liet horen tijdens de crisis 
dwong respect af. Het getuigde van 
inzicht in de gevolgen van de crisis voor 
de jongere generaties en de noodzaak 
van het hervormen van de sociale 
zekerheid en, in bredere zin, de 
overheidsfinanciën. Tegelijkertijd 
profiteert de JD nog te weinig van de 
ommekeer van de politieke verhoudingen 
waarin de moederpartij een sleutelpositie 
voor zichzelf probeert op te eisen. En 
belangrijker, het politieke debat blijft 
zich soms nog in een ideologische 
impasse begeven.

Eerst de organisatie. Er lijken problemen 
te bestaan bij het verkiezen van nieuwe 
bestuursleden. Sommigen blijken na 

verloop van tijd onbekwaam 
te zijn of trekken zich 

op het laatste 
moment 

-met 
soms goede 
redenen- terug. 
Dat zijn uiteraard 
mankementen die horen bij het 
democratische spel van verkiezing en 
verantwoording. Niettemin roepen zij 
cruciale vragen op over het kiesstelsel. 
Wanneer bijvoorbeeld mensen zich vlak 
voor de verkiezing terugtrekken, kan 
dat er voor zorgen dat kandidaten 
verkozen worden omwille van het idee 
dat ‘iets beter is dan niets’. 

Een veronderstelling die vaker gebaseerd 
lijkt te zijn op een illusie dan de realiteit. 
De praktijk laat zien dat een klein, maar 
competent bestuur (‘niets’) in geval van 

nood prima in staat blijkt om met kortere 
communicatielijnen de taken onderling 
te verdelen en het geheel tot een goed 
einde te brengen. Dit in tegenstelling 
tot de chaos die incompetentie kan 
veroorzaken en door de opvolger(s) 
moet worden opgeruimd. Met deze 
wetenschap is ‘niets’ soms een 
verstandigere keuze dan ‘iets’.  

Mede om deze redenen zijn er steeds 
sterkere geluiden binnen de JD om enige 
selectie aan te brengen voordat het 
congres zich mag uitspreken over de 
kandidaat in kwestie. Een experiment 
met selectie, liefst per functie in plaats 
van een geheel bestuur, in 
bijvoorbeeld een afdeling is het 
proberen waard (wat daar 
overigens soms al gebeurd). 
Ondanks dat je onbekwaamheid 
nooit kan uitsluiten, zo blijkt 
uit ervaring bij verenigingen 
waar wel vooraf wordt 

geselecteerd, 
kan 

enige 
vorentscheidung 

bijdragen aan een betere 
keuzemogelijkheid voor het congres. 
Een andere verbetering zou zijn dat 
kandidaten zich vroegtijdig moeten 
aanmelden voor hun kandidaatstelling, 
zodat het congres genoeg tijd heeft 
om te komen tot een evenwichtig 
oordeel. 

Tegelijkertijd liggen er bij ‘selectie aan 
de poort’ problemen op de loer. Het 
congres zal slechts incidenteel een heel 
bestuur wegstemmen. Ook is onduidelijk 
welke motieven ten grondslag liggen 
aan de voorkeuren van een 
selectiecommissie. Een meer 
transparantere verantwoording voor de 
gemaakte keuzes van een commissie 
kan soelaas bieden, maar heeft als nadeel 
dat deze afwijzing naar buiten komt 

en in geuren en kleuren staat beschreven 
op het internet. Dat maakt het krijgen 
van je gewenste stage of (toekomstige) 
baan bepaald niet eenvoudiger, en, van 
groter belang, daarmee een 
bestuursfunctie wellicht onaantrekkelijker. 
Ondanks dat gevaren bij selectie op de 
loer liggen, kunnen deze met 
professionele middelen en op een 
vertrouwelijke manier ongetwijfeld 
onschadelijk worden gemaakt. 

Mocht (voor)selectie niet werken, dan 
is het initiatief van het landelijk bestuur 
om een beleidsplan op te stellen en het 
daarvoor verantwoording afleggen aan 
het congres een stok achter de deur 
tegen onbekwaam bestuur. Althans, 
dat is de veronderstelling die schuil gaat 
achter het verantwoordingsuurtje. 
Daarentegen stemt het gebrek aan 
ervaring en reflectie binnen de eigen 
gelederen tot ontevredenheid. Waar 
beloftes worden gedaan gedurende 

de verkiezingen en leden 
optimistisch raken van 

de geboden 

vooruitzichten, 
maakt dat de teleurstelling een half 
of één jaar later des te groter zal zijn. 
Dat heeft niet zozeer te maken met 
naïviteit, maar veeleer met een (te) snelle 
doorstroming van leden naar D66 en 
de dip die de JD heeft doorgemaakt na 
de desastreuze verkiezingen in 2006. 
De aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen waarbij vele 
JD’ers gevraagd zullen worden om op 
de lijst te staan voor D66, in combinatie 
met het perspectief van goede peilingen, 
maakt dat het waarborgen van enige 
continuïteit binnen de vereniging moeilijk 
zal zijn. De mogelijkheden om een 
zelfreinigend denkwerk te ontwikkelen 
zijn summier. Wat past is een appèl op 
het realisme van de JD’er, of eerder, de 
aantrekkingskracht van de vereniging 
te bewaren en daarmee leden langer 
actief te houden. 

Dan het debat binnen de vereniging. 
Gedurende de afgelopen anderhalf jaar 
is hard ingezet op de strijd tegen het 
paternalisme en inperking van 
burgerrechten. Die ontwikkeling is gezien 
de politieke verhoudingen begrijpelijk 
en noodzakelijk, maar weinig vernieuwend 
of inspirerend. Bovendien getuigt het 
van een ideologische verstarring die 
onze blik doet vernauwen en de politieke 
boodschap laat verharden ten gunste 
van een robuuste positie in een 
geradicaliseerd debat. 

Laten we als voorbeeld de polariserende 
discussie rond het afschaffen van het 
bijzonder onderwijs nemen. Een complex 
onderwerp dat aan de ene kant de 
vrijheid van onderwijs behelst en voor 
ouders van Buitenveldert tot in de 
Biblebelt - maar ook in vrijzinnige milieus 
- een recht van betekenis blijft. 
Anderzijds roept diezelfde vrijheid 

vraagtekens op 
wanneer intolerantie 
jegens (seksuele) minderheden en 
slecht onderwijs troef blijken te zijn. 
Neemt niet weg dat de dagelijkse praktijk 
laat zien dat het bijzonder onderwijs 
over het geheel genomen weinig te 
wensen over laat, buiten de structurele 
problemen over de gehele breedte in 
het onderwijs. Een vrijheid dus die er 
zorg voor draagt dat in een diep verdeelde 
samenleving - zie laatste Europese 
verkiezingen - een ieder recht heeft op 
een eigen levenssfeer en daarmee 
botsingen in de samenleving uit de weg 
kan gaan.  

Opmerkelijk genoeg lijkt de JD bij 
religiegerelateerde aangelegenheden, 
de neiging te hebben om het door velen 
geprezen ideaal van pragmatisme in te 
wisselen voor een sterk ideologische 
gevormde stellingname. Of zoals 
sommigen met regelmaat in het debat 
de drogreden gebruiken: ‘Wij zijn toch 
liberaal?’ Daar waar slecht onderwijs 
wordt gegeven en/of (seksuele) 
minderheden worden gestigmatiseerd, 
moet de onderwijsinspectie ingrijpen 
en zijn aanvullende toetsingsmechanismen 
noodzakelijk. Helaas is dat laatste weinig 
waarschijnlijk met een stevige christelijke 
minderheid in het parlement en de 
senaat. Wel biedt de proactieve houding 
van de inspectie uitzicht op verbetering. 
De recentelijk gedwongen sluiting van 
de drie (‘zeer zwakke’) islamitische 
scholen in Amsterdam is ondanks de 
treurnis ervan, een begin van strenger 
optreden tegen wanbeleid en gebrekkig 
onderwijs.

De voorstanders van afschaffing van 
het bijzonder onderwijs 
baseren zich op een 

eigenaardige redenering 
dat hun alternatief van een 

‘neutraal’ en niet-religieus 
geïnspireerd staatsonderwijs 

de leerling een open en breed 
beeld schept van de samenleving. 

Als doorgewinterde existentialist 
- of noem het postmodernist - kan 

je vraagtekens plaatsen bij het ideaal 
van ‘neutraliteit’. Een overheid is juist 
per definitie partijdig en vaak ook sterk 
moraliserend. Hetgeen overigens past 
binnen de Bildung van het kind in het 
onderwijs. Bovendien is het ‘bijzondere’ 
van het onderwijs inmiddels door de 
secularisering gedegradeerd tot het vak 
katechismus of levensbeschouwing, 
waarin vaak menig levensovertuiging 
de revue passeert en les wordt gegeven 
door docenten die er afwijkende 
opvattingen op na houden. Wat is nu 
precies het probleem? Het ‘bijzondere’ 
of het ‘onderwijs’?

Een impasse, tekenend voor het debat 
binnen de JD, dat intussen bol staat 
van utopische gedachte-experimenten 
en zich laat kenmerken door een sterk 
geloof in de maakbaarheid van de 
samenleving. Het bijzonder onderwijs 
zal in de komende decennia van religieus 
reveil en oplevend nationalisme blijven 
bestaan. Afschaffing is daarmee politiek 
gezien ondoenlijk - en zelfs onwenselijk, 
bovendien draagt het niet bij aan het 
realiseren van beter onderwijs en de 
maatschappelijke acceptatie van 
(seksuele) minderheden. Dat laatste is 
waar het de tegenstanders, en ook mij, 
vaak om gaat. De gestigmatiseerde 
moslim, jood, vrouw, homoseksueel of 
andere groep help je namelijk niet door 
de grondslag van een school af te 
schaffen. Het resultaat daarvan zou 
eerder betekenen dat kinderen van 
bijvoorbeeld orthodoxe huize het 
thuisonderwijs worden ingestuurd, zoals 
bijvoorbeeld toenemend gebruik is 
binnen de orthodoxe sferen in de 
Verenigde Staten. Een omgeving waar 
controle van de inspectie ontbreekt en 
regels falen of ondoorzichtig zijn. Het 
verbeteren van het onderwijs behoeft 

“Invloed op de 
besluitvorming 

ligt voor ons 
binnen 
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daarom eerder onze interesse dan het 
zogenaamd ‘neutraliseren’ ervan.

Dat de JD dikwijls op de opiniepagina’s 
verschijnt van het Reformatorisch 
dagblad, waarin wij inmiddels door 
tegenstanders worden ge(dis)kwalificeerd 
als ‘jongeren met een atheïstische 
seksagenda’ (?), getuigt niet zozeer van 
een geslepen tong maar bewijst veeleer 
dat het ideaal van vrijheid door ons 
wordt verheven tot een liberaal dogma. 
Wat maakt ons nog anders dan de 
dogmatici die wij al decennialang met 
recht zó verafschuwd hebben? De strijd 
aangaan met de vertrutting is van evident 
belang, zo ook noodzakelijk gezien het 
huidige politieke klimaat. Het is echter 
een debat dat een te karige basis vormt 
om een brede en vrijzinnige politiek 
mee te bedrijven. 

Debatten over andere zaken, zoals de 
inrichting van de nationale en Europese 
sociaaleconomische structuren blijven 
hierdoor uit. En juist dergelijke 
onderwerpen zijn van belang in tijden 
van de financiële en economische crisis, 
van klimaatverandering, groeiende 
staatsschuld en vergrijzing. De JD is 

meer dan een vereniging die opkomt 
voor gelijke rechten maar moet evenzeer 
een vrijzinnige stroming zijn die de blik 
op morgen verenigt met een begrip 
van pragmatisch denken. 

Dat wij zoveel beter kunnen, hebben 
wij in het verleden met verve bewezen. 
En wees niet getreurd, de mogelijkheden 
daartoe zijn er met de huidige generatie, 
ondanks de geschetste problemen, in 
overvloed. Die erfenis mag echter niet 
verloren gaan aan een achterhoede 
gevecht op de opiniepagina’s van een 
gereformeerd huis-aan-huisblaadje. 
Zoals D66 zich heeft weten te ontplooien 
tot een brede, liberale partij met een 
omvangrijke hervormingsagenda, zo 
behoort de JD zich te ontwikkelen tot 
een vrijzinnige stroming die zich met 
gezond verstand openstelt voor 
progressieve ideeën. Dat past ons als 
democraten beter.    

Tot slot is er met recht lof voor D66, in 
het bijzonder aan het adres van Pechtold, 
gezien de opleving van de partij en in 
bredere zin de opleving van de 
vrijzinnigheid ten opzichte van het 
opkomende populisme in de Nederlandse 

politiek. Een hoogtij dat hopelijk wordt 
uitbetaald met mooie uitslagen bij de 
komende gemeenteraads- en 
parlementsverkiezingen, en evenzeer 
bij de daarop volgende 
coalitieonderhandelingen. Ook voor de 
Jonge Democraten verandert het politieke 
landschap. De inkomsten zullen gaan 
groeien, de uitnodigingen voor debatten 
vaker binnenkomen en de media zal 
eerder het oor bij ons te luister leggen. 
Evenzeer zal de D66-fractie met meer 
huiver luisteren naar het geluid dat wij 
ten gehore brengen - want daar is het 
ook de hoogste tijd voor. Invloed op 
de besluitvorming ligt voor ons binnen 
handbereik. In een periode waarin twee 
belangrijke verkiezingen voor de deur 
staan kan en moet je als Jonge 
Democraten een frisse wind durven 
laten waaien door je eigen organisatie 
en door de boodschap die je uitdraagt 
naar buiten toe.  

Door Manuel Buitenhuis

Ik wil beginnen met een aantal 
vragen over je vroegere leven: ik 
begreep bijvoorbeeld dat je een 
moeilijke jeugd had? Hoe zat het 
met je ouders?
Ouders? Ik ben niet geboren, ik was 
er al. Iedereen is toch in essentie een 
vrij wezen? Toegegeven, ik kwam 
weinig tot uiting in een wereld die 
gerund werd door monopolistische, 
intolerante religies en feodale 
stelsels. Maar na eeuwen 
ondergedoken te zijn hadden ik en 
mijn broertjes (Gelijkheid, 
Broederschap, red.) het geluk 
geadopteerd te worden door enkele 
verlichtingsdenkers.  

En je latere jeugd?
Dat liep wel. Toen ik eenmaal mijn 
eigen evangelisten had, kon ik het 
zelf wat rustiger aandoen. Ik zag dat 
er in Noordwest-Europa mooie 
dingen gebeurden in mijn naam en 
ook in de Nieuwe Wereld was het 
genieten. Life, Liberty and the Pursuit 
of Happiness, prachtig toch?

In de loop der tijd ben je een 
populaire inspiratiebron 
geworden. Merk je dat als je 
over straat loopt?
Ik merk dat mensen mij denken te 
herkennen, zonder dat ze überhaupt 
weten hoe ik eruit zie. Neem het 
communisme. In het communistisch 
manifest stelden Karl Marx en 
Friedrich Engels dat zij revolutie 
propageerden om de onvrijheid van 
het proletariaat te beëindigen. Maar 
de vrijheid die zij voorstonden, was 
helemaal geen vrijheid, dat hebben 
we gemerkt. Goed, misschien was 
het een nobel voornemen. Maar is 
het überhaupt gerechtvaardigd om 
onvrijheid te gebruiken om vrijheid 
na te streven?

Goede vraag. Mag dat?
Het ligt natuurlijk voor de hand te 
zeggen dat dat afhangt van de 
casus. Belangrijker is denk ik dat de 
afweging vooral een persoonlijke is. 
Wie is de Vrijheid om mensen te 
dwingen een bepaalde invulling te 
geven aan vrijheid? Omgekeerd kan 
het in ieder geval niet: Intolerantie 

Boyd van Dijk studeert Ge-
schiedenis en Politicologie aan 
de Universiteit van Amsterdam 
en is oud landelijk bestuurslid

kan geen aanspraak maken op 
tolerantie. 

Waar moet het heen met de 
wereld als je sterft? 
Stel dat dat gebeurt, dan wordt het 
softdrugsbeleid afgebouwd en de 
privacy aangetast. Abortus wordt 
weer een criminele daad, en aan 
winkelen op zondag hoef je al 
helemaal niet te denken. Ministers 
zullen voorstellen de vrijheid van 
meningsuiting in te perken, en 
cartoonisten worden ‘s ochtends 
vroeg door de Staat van hun bed 
gelicht en meegenomen. Eigenlijk 
voel ik me niet zo lekker de laatste 
tijd.

Dank voor je tijd, Vrijheid. Een 
laatste vraag: wat zijn je plannen 
voor de komende tijd? 
Vooralsnog ben ik verwikkeld in een 
rechtszaak met Geert Wilders, over 
de benaming van zijn Partij voor de 
‘Vrijheid’. Ik vind het niet kunnen dat 
iemand die oproept om boeken te 
verbieden tegelijkertijd stelt mij na te 
streven. Dat is hypocriet. 

Vragen aan Vrijheid
“Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, prachtig toch?”
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Want wat is ‘vrijheid’ eigenlijk? 
De liberaal J.S. Mill 
karakteriseerde het ooit 
als volgt: “De enige vrijheid 

die deze naam verdient, is die om ons 
eigen welzijn op onze eigen manier na 
te streven, zo lang wij niet trachten 
anderen het hunne te ontnemen, of 
hun pogingen om dit te bereiken in de 
weg staan.” Deze omschrijving van 
vrijheid lijkt mij voor een progressief-
liberale politiek nog steeds de meest 
vruchtbare. En het weerlegt twee vaak 
gehoorde verwijten aan liberalen; die 
van egoïsme en onverschilligheid.

Het verwijt dat liberalisme tot egoïsme 
zou leiden, is met deze definitie in 
gedachten ironisch. Het draait immers 
niet in de eerste plaats om de ik-persoon, 
maar juist om jij – oftewel ‘de ander’. 
Mensen worden uitgenodigd over hun 
smalle eigenbelang heen te stappen en 
anderen toe te staan wat hun zelf niet 
aanstaat of zelfs tegenstaat. Dus niet: 
“Ik wil niet winkelen op zondag, dus 
niemand mag winkelen op zondag.” 
Maar: “Ik slik zelf geen XTC, maar dat 
betekent niet dat ik dit andere 
volwassenen wil verbieden.” Hetzelfde 
geldt voor het trouwen met iemand 
van hetzelfde geslacht, het dragen van 
een boerka of het bijwonen van het 
World Congress of Families. Juist 
pleidooien voor een verbod op de Grote 
Donorshow of de Koran zijn uitingen 
van het dikke ‘ik’ en getuigen vaak van 
selectieve verontwaardiging. Het liberale 
element in de maatschappij is in feite 
het meest tolerante; uit overtuiging, 
niet uit onverschilligheid.

Tegelijkertijd moeten liberalen duidelijk 
durven aangeven waar de grenzen van 
het toelaatbare liggen: bij geweld of 
aanzetten tot haat en geweld. Die 
beperkingen liggen vast in de wet, 
worden door politie en justitie zonder 
onderscheid tussen personen 

gehandhaafd en achteraf door de rechter 
getoetst. Daarbuiten dient de overheid 
zo terughoudend mogelijk te zijn bij 
het beperken van individuele vrijheden. 
Dat is echter geen vrijbrief om alles wat 
mag ook daadwerkelijk te doen. Net 
zo min als het betekent dat mensen 
geen waardeoordeel mogen uitspreken 
over legaal gedrag van anderen. Sterker, 
in een open en vrije samenleving is het 
– indien nodig op het scherpst van de 
snede gevoerde - maatschappelijke debat 
cruciaal.

De vraag blijft dan waarom vrijheid 
wenselijk is. Vrijheid omwille van de 
vrijheid is immers hol; het mist een 
rechtvaardiging of een doel. Een tweede 
opdracht voor progressieven is dan ook 
hun conceptie van vrijheid van 
hernieuwde legitimatie te voorzien. Een 
voorzet: een progressief-liberale 
samenleving biedt mensen maximale 
ruimte om hun leven naar eigen smaak, 
voorkeur, overtuiging of geloof in te 
richten. En creëert daarmee vanuit het 
besef dat niemand de waarheid in pacht 
heeft de optimale omstandigheden voor 
individuele ontplooiing. Daar worden 
we uiteindelijk allemaal beter van. In 
de eerste plaats omdat we allemaal wel 

eens tot een minderheid behoren. Maar 
ook omdat zo creativiteit en veerkracht 
gestimuleerd worden en menselijk 
potentieel ontsloten wordt. Naast de 
voor de hand liggende economische 
voordelen, is deze vrijheid noodzakelijk 
voor maatschappelijke vernieuwing en 
vooruitgang. Of, wederom in de woorden 
van Mill: “De mensheid wint er meer 
bij, wanneer zij ieder laat leven zoals 
het hemzelf goeddunkt dan wanneer 
zij iedereen dwingt om te leven zoals 
anderen dat goed vinden.”

Er hangt de komende jaren veel vanaf 
of progressief-liberaal Nederland het 
begrip ‘vrijheid’ terug kan claimen. 
Daarvoor moet dit concept krachtiger 
worden ingevuld en uitgedragen. Dat 
brengt ook met zich dat wij anderen 
hun vrijheid gunnen en aangeven waar 
de grenzen liggen. Ondertussen moeten 
we onze verworven vrijheden koesteren. 
Dat betekent waakzaam blijven tegen 
uitholling daarvan; als die voortkomt 
uit een doorgeschoten geloof in de 
maakbaarheid van veiligheid maar ook 
als angst voor het vreemde of misplaatst 
moralisme de drijfveer is. Progressieven 
zouden zich daarbij niet moeten beperken 
tot beklag over xenofobie of 
zedenprekerei, maar hun eigen idealen 
explicieter in stelling brengen. 

Tijd voor een progressief-liberaal reveil

Iedere generatie moet haar vrijheid opnieuw bevechten. Na een relatief voorspoedige 
periode heeft ook onze generatie de afgelopen jaren ondervonden dat de 
verwezenlijking van dit progressieve ideaal allesbehalve vanzelfsprekend is. 
Het begrip ‘vrijheid’ wordt gegijzeld door conservatieve – en soms uitgesproken 
intolerante – partijen. Van verschillende kanten staan onze liberale verworvenheden 
onder druk. De hoogste tijd voor progressieve politici en denkers om het 
initiatief weer naar zich toe te trekken. Hiervoor moeten zij hun concept van 
vrijheid nadrukkelijker vormgeven en overtuigender beargumenteren waaróm 
die vrijheid wenselijk is.

Door Joost Sneller

Joost Sneller is beleidsmedewerker 
bij de Tweede Kamerfractie van D66 
en aspirant-kandidaat voor de 
gemeenteraad van Den Haag.

“De vraag 
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daarom eerder onze interesse dan het 
zogenaamd ‘neutraliseren’ ervan.

Dat de JD dikwijls op de opiniepagina’s 
verschijnt van het Reformatorisch 
dagblad, waarin wij inmiddels door 
tegenstanders worden ge(dis)kwalificeerd 
als ‘jongeren met een atheïstische 
seksagenda’ (?), getuigt niet zozeer van 
een geslepen tong maar bewijst veeleer 
dat het ideaal van vrijheid door ons 
wordt verheven tot een liberaal dogma. 
Wat maakt ons nog anders dan de 
dogmatici die wij al decennialang met 
recht zó verafschuwd hebben? De strijd 
aangaan met de vertrutting is van evident 
belang, zo ook noodzakelijk gezien het 
huidige politieke klimaat. Het is echter 
een debat dat een te karige basis vormt 
om een brede en vrijzinnige politiek 
mee te bedrijven. 

Debatten over andere zaken, zoals de 
inrichting van de nationale en Europese 
sociaaleconomische structuren blijven 
hierdoor uit. En juist dergelijke 
onderwerpen zijn van belang in tijden 
van de financiële en economische crisis, 
van klimaatverandering, groeiende 
staatsschuld en vergrijzing. De JD is 

meer dan een vereniging die opkomt 
voor gelijke rechten maar moet evenzeer 
een vrijzinnige stroming zijn die de blik 
op morgen verenigt met een begrip 
van pragmatisch denken. 

Dat wij zoveel beter kunnen, hebben 
wij in het verleden met verve bewezen. 
En wees niet getreurd, de mogelijkheden 
daartoe zijn er met de huidige generatie, 
ondanks de geschetste problemen, in 
overvloed. Die erfenis mag echter niet 
verloren gaan aan een achterhoede 
gevecht op de opiniepagina’s van een 
gereformeerd huis-aan-huisblaadje. 
Zoals D66 zich heeft weten te ontplooien 
tot een brede, liberale partij met een 
omvangrijke hervormingsagenda, zo 
behoort de JD zich te ontwikkelen tot 
een vrijzinnige stroming die zich met 
gezond verstand openstelt voor 
progressieve ideeën. Dat past ons als 
democraten beter.    

Tot slot is er met recht lof voor D66, in 
het bijzonder aan het adres van Pechtold, 
gezien de opleving van de partij en in 
bredere zin de opleving van de 
vrijzinnigheid ten opzichte van het 
opkomende populisme in de Nederlandse 

politiek. Een hoogtij dat hopelijk wordt 
uitbetaald met mooie uitslagen bij de 
komende gemeenteraads- en 
parlementsverkiezingen, en evenzeer 
bij de daarop volgende 
coalitieonderhandelingen. Ook voor de 
Jonge Democraten verandert het politieke 
landschap. De inkomsten zullen gaan 
groeien, de uitnodigingen voor debatten 
vaker binnenkomen en de media zal 
eerder het oor bij ons te luister leggen. 
Evenzeer zal de D66-fractie met meer 
huiver luisteren naar het geluid dat wij 
ten gehore brengen - want daar is het 
ook de hoogste tijd voor. Invloed op 
de besluitvorming ligt voor ons binnen 
handbereik. In een periode waarin twee 
belangrijke verkiezingen voor de deur 
staan kan en moet je als Jonge 
Democraten een frisse wind durven 
laten waaien door je eigen organisatie 
en door de boodschap die je uitdraagt 
naar buiten toe.  

Door Manuel Buitenhuis

Ik wil beginnen met een aantal 
vragen over je vroegere leven: ik 
begreep bijvoorbeeld dat je een 
moeilijke jeugd had? Hoe zat het 
met je ouders?
Ouders? Ik ben niet geboren, ik was 
er al. Iedereen is toch in essentie een 
vrij wezen? Toegegeven, ik kwam 
weinig tot uiting in een wereld die 
gerund werd door monopolistische, 
intolerante religies en feodale 
stelsels. Maar na eeuwen 
ondergedoken te zijn hadden ik en 
mijn broertjes (Gelijkheid, 
Broederschap, red.) het geluk 
geadopteerd te worden door enkele 
verlichtingsdenkers.  

En je latere jeugd?
Dat liep wel. Toen ik eenmaal mijn 
eigen evangelisten had, kon ik het 
zelf wat rustiger aandoen. Ik zag dat 
er in Noordwest-Europa mooie 
dingen gebeurden in mijn naam en 
ook in de Nieuwe Wereld was het 
genieten. Life, Liberty and the Pursuit 
of Happiness, prachtig toch?

In de loop der tijd ben je een 
populaire inspiratiebron 
geworden. Merk je dat als je 
over straat loopt?
Ik merk dat mensen mij denken te 
herkennen, zonder dat ze überhaupt 
weten hoe ik eruit zie. Neem het 
communisme. In het communistisch 
manifest stelden Karl Marx en 
Friedrich Engels dat zij revolutie 
propageerden om de onvrijheid van 
het proletariaat te beëindigen. Maar 
de vrijheid die zij voorstonden, was 
helemaal geen vrijheid, dat hebben 
we gemerkt. Goed, misschien was 
het een nobel voornemen. Maar is 
het überhaupt gerechtvaardigd om 
onvrijheid te gebruiken om vrijheid 
na te streven?

Goede vraag. Mag dat?
Het ligt natuurlijk voor de hand te 
zeggen dat dat afhangt van de 
casus. Belangrijker is denk ik dat de 
afweging vooral een persoonlijke is. 
Wie is de Vrijheid om mensen te 
dwingen een bepaalde invulling te 
geven aan vrijheid? Omgekeerd kan 
het in ieder geval niet: Intolerantie 
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kan geen aanspraak maken op 
tolerantie. 

Waar moet het heen met de 
wereld als je sterft? 
Stel dat dat gebeurt, dan wordt het 
softdrugsbeleid afgebouwd en de 
privacy aangetast. Abortus wordt 
weer een criminele daad, en aan 
winkelen op zondag hoef je al 
helemaal niet te denken. Ministers 
zullen voorstellen de vrijheid van 
meningsuiting in te perken, en 
cartoonisten worden ‘s ochtends 
vroeg door de Staat van hun bed 
gelicht en meegenomen. Eigenlijk 
voel ik me niet zo lekker de laatste 
tijd.

Dank voor je tijd, Vrijheid. Een 
laatste vraag: wat zijn je plannen 
voor de komende tijd? 
Vooralsnog ben ik verwikkeld in een 
rechtszaak met Geert Wilders, over 
de benaming van zijn Partij voor de 
‘Vrijheid’. Ik vind het niet kunnen dat 
iemand die oproept om boeken te 
verbieden tegelijkertijd stelt mij na te 
streven. Dat is hypocriet. 

Vragen aan Vrijheid
“Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, prachtig toch?”
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Want wat is ‘vrijheid’ eigenlijk? 
De liberaal J.S. Mill 
karakteriseerde het ooit 
als volgt: “De enige vrijheid 

die deze naam verdient, is die om ons 
eigen welzijn op onze eigen manier na 
te streven, zo lang wij niet trachten 
anderen het hunne te ontnemen, of 
hun pogingen om dit te bereiken in de 
weg staan.” Deze omschrijving van 
vrijheid lijkt mij voor een progressief-
liberale politiek nog steeds de meest 
vruchtbare. En het weerlegt twee vaak 
gehoorde verwijten aan liberalen; die 
van egoïsme en onverschilligheid.

Het verwijt dat liberalisme tot egoïsme 
zou leiden, is met deze definitie in 
gedachten ironisch. Het draait immers 
niet in de eerste plaats om de ik-persoon, 
maar juist om jij – oftewel ‘de ander’. 
Mensen worden uitgenodigd over hun 
smalle eigenbelang heen te stappen en 
anderen toe te staan wat hun zelf niet 
aanstaat of zelfs tegenstaat. Dus niet: 
“Ik wil niet winkelen op zondag, dus 
niemand mag winkelen op zondag.” 
Maar: “Ik slik zelf geen XTC, maar dat 
betekent niet dat ik dit andere 
volwassenen wil verbieden.” Hetzelfde 
geldt voor het trouwen met iemand 
van hetzelfde geslacht, het dragen van 
een boerka of het bijwonen van het 
World Congress of Families. Juist 
pleidooien voor een verbod op de Grote 
Donorshow of de Koran zijn uitingen 
van het dikke ‘ik’ en getuigen vaak van 
selectieve verontwaardiging. Het liberale 
element in de maatschappij is in feite 
het meest tolerante; uit overtuiging, 
niet uit onverschilligheid.

Tegelijkertijd moeten liberalen duidelijk 
durven aangeven waar de grenzen van 
het toelaatbare liggen: bij geweld of 
aanzetten tot haat en geweld. Die 
beperkingen liggen vast in de wet, 
worden door politie en justitie zonder 
onderscheid tussen personen 

gehandhaafd en achteraf door de rechter 
getoetst. Daarbuiten dient de overheid 
zo terughoudend mogelijk te zijn bij 
het beperken van individuele vrijheden. 
Dat is echter geen vrijbrief om alles wat 
mag ook daadwerkelijk te doen. Net 
zo min als het betekent dat mensen 
geen waardeoordeel mogen uitspreken 
over legaal gedrag van anderen. Sterker, 
in een open en vrije samenleving is het 
– indien nodig op het scherpst van de 
snede gevoerde - maatschappelijke debat 
cruciaal.

De vraag blijft dan waarom vrijheid 
wenselijk is. Vrijheid omwille van de 
vrijheid is immers hol; het mist een 
rechtvaardiging of een doel. Een tweede 
opdracht voor progressieven is dan ook 
hun conceptie van vrijheid van 
hernieuwde legitimatie te voorzien. Een 
voorzet: een progressief-liberale 
samenleving biedt mensen maximale 
ruimte om hun leven naar eigen smaak, 
voorkeur, overtuiging of geloof in te 
richten. En creëert daarmee vanuit het 
besef dat niemand de waarheid in pacht 
heeft de optimale omstandigheden voor 
individuele ontplooiing. Daar worden 
we uiteindelijk allemaal beter van. In 
de eerste plaats omdat we allemaal wel 

eens tot een minderheid behoren. Maar 
ook omdat zo creativiteit en veerkracht 
gestimuleerd worden en menselijk 
potentieel ontsloten wordt. Naast de 
voor de hand liggende economische 
voordelen, is deze vrijheid noodzakelijk 
voor maatschappelijke vernieuwing en 
vooruitgang. Of, wederom in de woorden 
van Mill: “De mensheid wint er meer 
bij, wanneer zij ieder laat leven zoals 
het hemzelf goeddunkt dan wanneer 
zij iedereen dwingt om te leven zoals 
anderen dat goed vinden.”

Er hangt de komende jaren veel vanaf 
of progressief-liberaal Nederland het 
begrip ‘vrijheid’ terug kan claimen. 
Daarvoor moet dit concept krachtiger 
worden ingevuld en uitgedragen. Dat 
brengt ook met zich dat wij anderen 
hun vrijheid gunnen en aangeven waar 
de grenzen liggen. Ondertussen moeten 
we onze verworven vrijheden koesteren. 
Dat betekent waakzaam blijven tegen 
uitholling daarvan; als die voortkomt 
uit een doorgeschoten geloof in de 
maakbaarheid van veiligheid maar ook 
als angst voor het vreemde of misplaatst 
moralisme de drijfveer is. Progressieven 
zouden zich daarbij niet moeten beperken 
tot beklag over xenofobie of 
zedenprekerei, maar hun eigen idealen 
explicieter in stelling brengen. 

Tijd voor een progressief-liberaal reveil

Iedere generatie moet haar vrijheid opnieuw bevechten. Na een relatief voorspoedige 
periode heeft ook onze generatie de afgelopen jaren ondervonden dat de 
verwezenlijking van dit progressieve ideaal allesbehalve vanzelfsprekend is. 
Het begrip ‘vrijheid’ wordt gegijzeld door conservatieve – en soms uitgesproken 
intolerante – partijen. Van verschillende kanten staan onze liberale verworvenheden 
onder druk. De hoogste tijd voor progressieve politici en denkers om het 
initiatief weer naar zich toe te trekken. Hiervoor moeten zij hun concept van 
vrijheid nadrukkelijker vormgeven en overtuigender beargumenteren waaróm 
die vrijheid wenselijk is.

Door Joost Sneller

Joost Sneller is beleidsmedewerker 
bij de Tweede Kamerfractie van D66 
en aspirant-kandidaat voor de 
gemeenteraad van Den Haag.

“De vraag 
blijft dan 
waarom 
vrijheid 

wenselijk 
is”
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Het was de splijtzwam in 
het publieke debat van de 
afgelopen weken: Was je 
vóór of was je tegen Tariq 

Ramadan, bruggenbouwer in dienst 
van de gemeente Rotterdam en 
hoogleraar Burgerschap en Identiteit 
aan de Erasmus Universiteit.

Een uitgebreid opinieonderzoek 
onder Jonge Democraten via Twitter 
wees uit dat 100% van de 
deelnemers aan het onderzoek van 
mening is dat het ontslag van de 
hoogleraar terecht is. Omdat wij een 
traditie van transparantie in ere 
moeten houden, vindt u hieronder 
de volledige uitkomsten van het 
onderzoek. 

Op 6 sept. 2009 nam Tariq Ramadan 
deel aan de Nexus-conferentie te 
Amsterdam. Tijd voor wat vragen.  

In hectische tijden doet een 
mens doorgaans nieuwe 
inzichten op. Wat is uw nieuwste 
ontdekking?
Het is een triest verhaal wanneer je 
door een periode gaat waarin zowel 
een universiteit als een gemeente 
geen respect tonen voor regels, 
fatsoensnormen en mensen in het 
algemeen. Maar in de laatste weken 
realiseerde ik me ook dat de mensen 
om me heen me niet lieten vallen en 
een standpunt voor mij innamen. 
Waar ik voor gekomen ben, het 
stimuleren van bewust burgerschap, 
is door de op zichzelf negatieve 
situatie toch tot stand gekomen. Dat 
is positief, het betekent dat er iets 
blijvends is nagelaten. 

Het debat dat is aangezwengeld 
door de commotie rond uw 
persoon is op zichzelf ook 
waardevol?
Er is nog veel werk te doen, en we 
zijn nog niet klaar. Maar het ging 
niet om mij als persoon, het gaat om 
de toekomst van dit land. Dat is ook 
waarom ik nu klaar ben om op te 
komen voor mijn rechten: om te 
laten zien dat de wijze waarop ik 
behandeld ben onacceptabel is. Het 
is alsof je een tweederangsburgers 
bent en dat mag niet geaccepteerd 
worden. 

Tijdens het debat rond uw 
aftreden zei u: ‘Ik ga, maar 
Wilders blijft, succes.’ Hoe 
Wilders aan te pakken in een 
debat dat nauwelijks draait om 
feiten, maar voornamelijk om 
emoties? Erkent u de emoties 
van een groot deel van het 
Nederlandse electoraat?
Ik erken en begrijp hun emoties, hun 
angsten. We zitten in een 
tijdsgewricht waarin veel veranderd, 
dat beangstigt mensen, en dat 
respecteer ik. Tegelijkertijd zijn er 
mensen die deze angst 
institutionaliseren, en deze mensen 
respecteer ik niet. De angstige burger 
moeten we op zijn gemak stellen, 
zaken uitleggen. De angstzaaiende 
politicus moeten we op zijn leugens 
wijzen met harde feiten.

Uw debatten gedurende het 
afgelopen jaar waren druk 
bezocht, voornamelijk met 
universitair opgeleide, seculiere 
Moslims die geen problemen 

ondervinden in het Westen. Dat 
is een andere groep dan de 
straatjochies in Rotterdam en 
Gouda die overlast veroorzaken.
Ik ben hier niet gekomen om met 
Moslims an sich te praten. Ik ben hier 
als intellectueel gekomen die de 
samenleving wil helpen om samen te 
leven. Het merendeel van de mensen 
die ik sprak waren geen Moslim en 
de rapporten die ik schreef gingen 
over onderwijs, werkgelegenheid, en 
dergelijke. Wel ben ik met sociale 
werkers naar zulk soort buurten en 
scholen gegaan, dus ik heb ze wel 
degelijk ontmoet. Je bereikt ze 
moeilijk, maar je moet een hele 
generatie bereiken. Hun omgeving 
op het juiste pad helpen, slaat ook 
weer terug op hen. Het is een proces 
van meerdere stappen.

John Gray, die ook deelnam aan 
de conferentie, sprak over het 
belang van een gedeelde mythe, 
een gedeelde Grand Narrative  
voor een samenleving. Welke 
mythe delen wij? 
Ik denk dat we nu in de tijd leven 
waarin deze narrative gecreëerd 
moet worden. We zijn nu de nieuwe 
‘wij’: een multiculturele samenleving. 
Het is dus van belang om samen te 
werken aan een verhaal, gebaseerd 
op gedeeld burgerschap en ons 
gezamenlijke verleden: bepaalde 
religies hebben tot dusver niet 
bijgedragen aan de Westerse 
identiteit. 

En als startpunt voor deze 
gezamenlijke narrative?
Pluralisme. 

Tariq Ramadan: ‘We zijn nu de nieuwe ‘wij’.’ 
Door Coen Brummer

Uitslagen van de eerste Demo-twitterpoll. Zoals u ziet heeft alleen Thijs Kleinpaste, uw Secretaris 
Politiek en tevens D66 beleidsmedewerker te Amsterdam op de stelling gereageerd. Gevolg hiervan 
is dat 100% van de ondervraagden het eens was met de stelling. Ook voor de volgende Demo is het 
weer mogelijk te reageren op een stelling. Houd de Demo-twitter in de gaten op twitter.com/demo_
magazine, want een enkele stem kan het verschil maken!

Veel politieke partijen hebben 
‘vrijheid’ in hun naam of 
minstens in hun politieke 
programma staan. Dat is niet 

verwonderlijk: vrijheid is een groot goed. 
Maar zij is ook een abstractie en daarom 
wordt vrijheid in de (politieke) praktijk 
veelal opgevat als ‘bevrijding’: bevrijding 
van staatsbemoeienis, van betutteling, 
van wat in de weg van vrijheid lijkt te 
staan.

Maar wat is vrijheid? Velen hebben in 
het ‘vrije Westen’ de houding zich ‘door 
niemand iets te laten voorschrijven’. 
Maar ook zij zijn niet de bron van hun 
eigen overtuigingen en hebben hun 
wijsheid van elders: wat de tv en internet 
voorschotelen, wat de heersende opinie 
is.

Vrijheden kunnen zelfs een persoonlijke 
dwangbuis worden. Neem de vrijheid 
van meningsuiting. Een grote 
verworvenheid, maar in de moderne 
maatschappij voor velen een zelf 
opgelegde terreur van altijd bereikbaar 
zijn: eindeloos sms’en en mobiel bellen, 
twitteren en weblogs die bijgehouden 
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moeten worden. Plus het gevoel altijd 
een mening te moeten geven, liefst op 
hoge toon en in de anonimiteit die het 
internet biedt.

In zekere zin is de moderne mens door 
de sterk gegroeide keuzevrijheid vrijer 
dan de burger in de 19de eeuw, maar 
de vraag is hoe sterk die vrijheid is. 
Tijdens een kredietcrisis nemen de keuzes, 
bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, snel 
af. En de verworven levensstandaard 
kan in tijden van tegenspoed een knellend 
keurslijf blijken. Het doet denken aan 
de uitspraak van de 18de-eeuwse filosoof 
Jean-Jacques Rousseau: “De mens is 
vrij geboren en toch ligt hij overal in 
ketenen.” 

Voor het maken van werkelijk vrije keuzes 
is zelfkennis nodig, een proces dat een 
leven lang duurt, voor zover je er al 
ooit mee klaar bent. Mensen denken 
nu op een bepaalde leeftijd alles te 
‘weten’, maar kunnen vervolgens geen 
keuzes maken. Met dat dilemma worstelt 
menig dertiger. En anders is er wel de 
midlife crisis, waarin de eerder gemaakte 
keuzes betwijfeld en betreurd worden. 
Er is dus een grote vrijheid aan de 

buitenkant terwijl de innerlijke vrijheid 
om echte keuzes te maken ontbreekt. 
Als je maar niet tot een keuze kunt 
komen, ben je de gevangene van je 
eigen besluiteloosheid.

Niet-gelovigen zien religie vaak als een 
zelfgekozen gevangenis, een verstikkend 
web van geboden en verboden waarin 
vrijheid ver te zoeken is. Maar zo ervaren 
gelovigen dat zelf allerminst. Ze hebben 
in vrijheid de radicale keuze gemaakt 
voor het evangelie. Dat evangelie is de 
waarheid omtrent God. Wie kiest voor 
de weg van Christus, kiest voor de 
moeilijke weg, zeker in de huidige tijd. 
Maar het Evangelie is de enige waarheid 
die je innerlijk vrij maakt en dat is nodig 
om aan je roeping, welke die ook is, te 
beantwoorden.

Jezus heeft gezegd: “Als u vasthoudt 
aan Mijn woord, dan bent u werkelijk 
leerlingen van Mij; dan zult u de waarheid 
leren kennen, en de waarheid zal u vrij 
maken” (Joh. 8, 31-32). Die vrijheid 
overstijgt de knellende banden van deze 
wereld en gaat een leven lang mee – en 
zelfs voorbij dit leven.

“Voor het maken van werkelijk vrije keuzes is zelfkennis nodig.”
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Het was de splijtzwam in 
het publieke debat van de 
afgelopen weken: Was je 
vóór of was je tegen Tariq 

Ramadan, bruggenbouwer in dienst 
van de gemeente Rotterdam en 
hoogleraar Burgerschap en Identiteit 
aan de Erasmus Universiteit.

Een uitgebreid opinieonderzoek 
onder Jonge Democraten via Twitter 
wees uit dat 100% van de 
deelnemers aan het onderzoek van 
mening is dat het ontslag van de 
hoogleraar terecht is. Omdat wij een 
traditie van transparantie in ere 
moeten houden, vindt u hieronder 
de volledige uitkomsten van het 
onderzoek. 

Op 6 sept. 2009 nam Tariq Ramadan 
deel aan de Nexus-conferentie te 
Amsterdam. Tijd voor wat vragen.  

In hectische tijden doet een 
mens doorgaans nieuwe 
inzichten op. Wat is uw nieuwste 
ontdekking?
Het is een triest verhaal wanneer je 
door een periode gaat waarin zowel 
een universiteit als een gemeente 
geen respect tonen voor regels, 
fatsoensnormen en mensen in het 
algemeen. Maar in de laatste weken 
realiseerde ik me ook dat de mensen 
om me heen me niet lieten vallen en 
een standpunt voor mij innamen. 
Waar ik voor gekomen ben, het 
stimuleren van bewust burgerschap, 
is door de op zichzelf negatieve 
situatie toch tot stand gekomen. Dat 
is positief, het betekent dat er iets 
blijvends is nagelaten. 

Het debat dat is aangezwengeld 
door de commotie rond uw 
persoon is op zichzelf ook 
waardevol?
Er is nog veel werk te doen, en we 
zijn nog niet klaar. Maar het ging 
niet om mij als persoon, het gaat om 
de toekomst van dit land. Dat is ook 
waarom ik nu klaar ben om op te 
komen voor mijn rechten: om te 
laten zien dat de wijze waarop ik 
behandeld ben onacceptabel is. Het 
is alsof je een tweederangsburgers 
bent en dat mag niet geaccepteerd 
worden. 

Tijdens het debat rond uw 
aftreden zei u: ‘Ik ga, maar 
Wilders blijft, succes.’ Hoe 
Wilders aan te pakken in een 
debat dat nauwelijks draait om 
feiten, maar voornamelijk om 
emoties? Erkent u de emoties 
van een groot deel van het 
Nederlandse electoraat?
Ik erken en begrijp hun emoties, hun 
angsten. We zitten in een 
tijdsgewricht waarin veel veranderd, 
dat beangstigt mensen, en dat 
respecteer ik. Tegelijkertijd zijn er 
mensen die deze angst 
institutionaliseren, en deze mensen 
respecteer ik niet. De angstige burger 
moeten we op zijn gemak stellen, 
zaken uitleggen. De angstzaaiende 
politicus moeten we op zijn leugens 
wijzen met harde feiten.

Uw debatten gedurende het 
afgelopen jaar waren druk 
bezocht, voornamelijk met 
universitair opgeleide, seculiere 
Moslims die geen problemen 

ondervinden in het Westen. Dat 
is een andere groep dan de 
straatjochies in Rotterdam en 
Gouda die overlast veroorzaken.
Ik ben hier niet gekomen om met 
Moslims an sich te praten. Ik ben hier 
als intellectueel gekomen die de 
samenleving wil helpen om samen te 
leven. Het merendeel van de mensen 
die ik sprak waren geen Moslim en 
de rapporten die ik schreef gingen 
over onderwijs, werkgelegenheid, en 
dergelijke. Wel ben ik met sociale 
werkers naar zulk soort buurten en 
scholen gegaan, dus ik heb ze wel 
degelijk ontmoet. Je bereikt ze 
moeilijk, maar je moet een hele 
generatie bereiken. Hun omgeving 
op het juiste pad helpen, slaat ook 
weer terug op hen. Het is een proces 
van meerdere stappen.

John Gray, die ook deelnam aan 
de conferentie, sprak over het 
belang van een gedeelde mythe, 
een gedeelde Grand Narrative  
voor een samenleving. Welke 
mythe delen wij? 
Ik denk dat we nu in de tijd leven 
waarin deze narrative gecreëerd 
moet worden. We zijn nu de nieuwe 
‘wij’: een multiculturele samenleving. 
Het is dus van belang om samen te 
werken aan een verhaal, gebaseerd 
op gedeeld burgerschap en ons 
gezamenlijke verleden: bepaalde 
religies hebben tot dusver niet 
bijgedragen aan de Westerse 
identiteit. 

En als startpunt voor deze 
gezamenlijke narrative?
Pluralisme. 

Tariq Ramadan: ‘We zijn nu de nieuwe ‘wij’.’ 
Door Coen Brummer

Uitslagen van de eerste Demo-twitterpoll. Zoals u ziet heeft alleen Thijs Kleinpaste, uw Secretaris 
Politiek en tevens D66 beleidsmedewerker te Amsterdam op de stelling gereageerd. Gevolg hiervan 
is dat 100% van de ondervraagden het eens was met de stelling. Ook voor de volgende Demo is het 
weer mogelijk te reageren op een stelling. Houd de Demo-twitter in de gaten op twitter.com/demo_
magazine, want een enkele stem kan het verschil maken!

Veel politieke partijen hebben 
‘vrijheid’ in hun naam of 
minstens in hun politieke 
programma staan. Dat is niet 

verwonderlijk: vrijheid is een groot goed. 
Maar zij is ook een abstractie en daarom 
wordt vrijheid in de (politieke) praktijk 
veelal opgevat als ‘bevrijding’: bevrijding 
van staatsbemoeienis, van betutteling, 
van wat in de weg van vrijheid lijkt te 
staan.

Maar wat is vrijheid? Velen hebben in 
het ‘vrije Westen’ de houding zich ‘door 
niemand iets te laten voorschrijven’. 
Maar ook zij zijn niet de bron van hun 
eigen overtuigingen en hebben hun 
wijsheid van elders: wat de tv en internet 
voorschotelen, wat de heersende opinie 
is.

Vrijheden kunnen zelfs een persoonlijke 
dwangbuis worden. Neem de vrijheid 
van meningsuiting. Een grote 
verworvenheid, maar in de moderne 
maatschappij voor velen een zelf 
opgelegde terreur van altijd bereikbaar 
zijn: eindeloos sms’en en mobiel bellen, 
twitteren en weblogs die bijgehouden 

Mgr. dr. W.J. Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht

Gastcolumn aartsbisschop Eijk

moeten worden. Plus het gevoel altijd 
een mening te moeten geven, liefst op 
hoge toon en in de anonimiteit die het 
internet biedt.

In zekere zin is de moderne mens door 
de sterk gegroeide keuzevrijheid vrijer 
dan de burger in de 19de eeuw, maar 
de vraag is hoe sterk die vrijheid is. 
Tijdens een kredietcrisis nemen de keuzes, 
bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, snel 
af. En de verworven levensstandaard 
kan in tijden van tegenspoed een knellend 
keurslijf blijken. Het doet denken aan 
de uitspraak van de 18de-eeuwse filosoof 
Jean-Jacques Rousseau: “De mens is 
vrij geboren en toch ligt hij overal in 
ketenen.” 

Voor het maken van werkelijk vrije keuzes 
is zelfkennis nodig, een proces dat een 
leven lang duurt, voor zover je er al 
ooit mee klaar bent. Mensen denken 
nu op een bepaalde leeftijd alles te 
‘weten’, maar kunnen vervolgens geen 
keuzes maken. Met dat dilemma worstelt 
menig dertiger. En anders is er wel de 
midlife crisis, waarin de eerder gemaakte 
keuzes betwijfeld en betreurd worden. 
Er is dus een grote vrijheid aan de 

buitenkant terwijl de innerlijke vrijheid 
om echte keuzes te maken ontbreekt. 
Als je maar niet tot een keuze kunt 
komen, ben je de gevangene van je 
eigen besluiteloosheid.

Niet-gelovigen zien religie vaak als een 
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voor het evangelie. Dat evangelie is de 
waarheid omtrent God. Wie kiest voor 
de weg van Christus, kiest voor de 
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Nederland is de kleinste van de grote landen. Die titel heeft niet alleen 
te maken met wereldwijde invloed op het gebied van handel en economie, 
maar vooral met onze reputatie op het gebied van vrijheid. Wij hebben 

hard gevochten voor onze individuele en collectieve vrijheden. Met succes, 
want in Nederland kun je zijn wie je bent en zijn wie je wilt zijn.

Vrijheid is iets waar je voor vecht, maar waar je vooral ook voor moet blijven 
vechten. Achterover leunen en slechts toekijken werkt eerder beknellend dan 
bevredigend. Het bewijs daarvan levert ons huidige rooms-rode kabinet. Erger 
nog, dit kabinet probeert ons zelfs vrijheden en verworvenheden af te pakken. 
Het recht op abortus, rechten van homo’s en een gezonde scheiding van kerk 
en staat zijn bij de christelijke partijen in de coalitie verre van veilig.

De combinatie van de partijen die tot ‘paars’ leiden (VVD, PvdA en D66) levert 
een interessant beeld op. Al deze partijen hebben namelijk op zijn minst een 
liberale of sociaal-liberale onderstroom die elkaar kunnen versterken. Dat biedt 
perspectief voor een vrijer Nederland, zowel in economisch opzicht als wat 
betreft de persoonlijke vrijheden.

Paars II was aan het einde van haar periode zeer impopulair. Jammer genoeg 
is dat het enige beeld van de paarse kabinetten dat bij veel mensen is blijven 
hangen. Op het gebied van persoonlijke vrijheden hebben paars I en II namelijk 
ontzettend goed en baanbrekend werk verzet. Zo is in die tijd onder andere 
de euthanasiewetgeving versoepeld.

Ook op economisch gebied biedt paars interessante perspectieven. Meer ruimte 
voor het individu, hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en zo min mogelijk 
betutteling door de overheid.

Natuurlijk zal er onder andere wat dat laatste betreft nog wel een appeltje te 
schillen zijn met de PvdA. Ik ben er echter van overtuigd dat paars meer 
perspectief voor de toekomst biedt dan doormodderen met kabinetten geregeerd 
door een teveel aan achteruitgang, christelijke bezorgdheid en bemoeizucht 
en een gebrek aan daadkracht. Er is nog meer werk aan de winkel, op naar 
Paars III wat mij betreft!

Jeroen Diepemaat, Voorzitter JOVD.

Het eerste paarse kabinet was een 
doorbraak: eindelijk een regering 
zonder de machiavellisten van het 

CDA. De paarse kabinetten hebben zelf ook 
doorbraken tot stand gebracht. Zo zijn een 
aantal zaken doorgevoerd (o.a. homohuwelijk, 
euthanasie) die met het CDA ondenkbaar 
waren geweest.   

Momenteel is er opnieuw een doorbraak 
nodig. Het kabinet is vooral bezig met politieke 
vechtsporten. De PvdA-judoka’s en de CU-
worstelaartjes worden helaas vaak geplet door 
de CDA-sumoworstelaars, wiens enige gebod 
“gij zult aan de macht blijven” lijkt te zijn. 
Gevolg: de stappen die worden gezet, gaan 
in het tempo van de sumoworstelaar.   

Ook inhoudelijk is er een doorbraak nodig. 
Hervormingen zijn nodig om de AOW en de 
gezondheidszorg ook in het vergrijsde 
Nederland van 2040 betaalbaar te 
houden. Tevens dreigt het land verscheurd 
te worden in twee kampen: de bezorgde 
middenklasse die zich zorgen maakt over 
veiligheid, integratie en baanbehoud enerzijds 
en de kansrijke, hoogopgeleide wereldburgers 
die onbezorgd de wereld rondflexen anderzijds. 
Een paars kabinet zou vast een redelijk antwoord 
op deze problemen kunnen bieden. Ik zou 
alleen liever regeren met een andere VVD en 
een ander D66 dan nu.  

Op zich is regeren met D66 heel wenselijk. 
D66 waait toch met alle winden mee. Wel 
vind ik dat D66 wat meer met de blote poten 
in de modder mag staan en wat minder met 
de ultrahippe schoenen in het Concertgebouw. 
Dat grachtengordeliaanse multiculti gezever 
over wat voor een feest de multiculturele 
samenleving wel niet is, staat buiten de realiteit. 
Als je buiten de grachtengordel kijkt, zie je 
dat Nieuwe Nederlanders oververtegenwoordigd 
zijn in de criminaliteitsstatistieken, vrouwen 
soms onderdrukt worden en autochtonen 
zich vaak ontheemd voelen. Wat is het antwoord 
van D66? Dat Wilders een sufferd is? Dat 
integratie vanzelf gaat? 

Van de VVD kan ik al helemaal geen hoogte 
van krijgen. Zo zingt Fred Teeven momenteel 
mee uit de libretto van de ChristenUnie als 
het gaat om allerhande drugsverboden en 
claimen ze de echte Partij van de Arbeid te 
zijn. Voorts lijkt de VVD de vrije markt, in mijn 
ogen een middel, nog steeds tot ideaal verheven 
te hebben. 

Concluderend: een paarse regering is best 
okay, maar dan wel met een down-to-earth 
D66 en een VVD die liberaler is over drugs 
en verstandiger over de markt.

Jelle Menges, Vicevoorzitter Jonge Socialisten

In 1994 kwam het eerste Paarse kabinet tot stand. Het eerste kabinet zonder 
het CDA sinds de oprichting van de partij in 1980. Onder aanvoering van 
D66 kwam de volgende acht jaar belangrijke ethische wetgeving tot stand. 

De euthanasiewetgeving bijvoorbeeld en als kers op de slagroom het homohuwelijk 
in 1999.

Nu moet er opnieuw een Paars kabinet komen. De dogmatische houding van 
het CDA met betrekking tot de zondagsopenstelling van winkels, nieuwe ethische 
kwesties als embryoselectie of het invriezen van eicellen en respect voor de 
rechtstaat (zoals het uitruilen van het parlementaire recht op informatie) maken 
de noodzaak voor een nieuw kabinet waarin D66 de brug vormt noodzakelijker 
dan ooit. Helaas doen de mogelijke coalitiepartners van D66 het niet zo best 
in de meest recente peilingen. De PvdA heeft ongeveer tegelijk met de zonnebril 
van Wouter Bos haar geloofwaardigheid verloren, en de VVD lijkt zich meer 
en meer te ontwikkelen tot een soort seculier zusje van het CDA waarin niet 
liberaal denken, maar conservatisme de boventoon voert.

Ondanks latere kritiek op de privatiseringsgolf in de jaren ’90 heeft marktwerking 
in de zorg en in de telefoonsector consumenten veel voordeel opgeleverd. 
Nieuw Paars kan opnieuw hervormen. Dat kabinet moet dan wel een aantal 
hobbels nemen. De PvdA moet haar verzet tegen ontslagrechthervorming 
staken, zodat buitenstaanders meer kansen krijgen. De VVD zou er goed aan 
doen Henk Kamps integratienota bij het vuil te zetten. Als het politieke tij dan 
nog mee zit, staat niets een nieuw Paars kabinet nog in de weg.

Thijs Kleinpaste, Secretaris Politiek  Jonge  Democraten

Stelling: 
Er moet een nieuw Paars kabinet komen

De Paarse Krokodil

Maurits Hekking is politiek assistent 
van D66 Rotterdam en liep in het 
verleden stage bij Simon Hughes, 
een Brits Parlementslid voor de Liberal 
Democrats in Londen

Maar als de bonnetjesaffaire 
iets heeft duidelijk gemaakt 
is het dat het bovenstaande 
slechts de verpakking 

betreft, en dat de daadwerkelijke inhoud 
van de Britse politiek een bijna 
tegenovergesteld karakter heeft. Op 
meedogenloze wijze worden politici 
onder vuur genomen door pers en kiezer, 
bij wiens gratie hun reputatie bestaat. 
Een kleine misstap blijkt genoeg om 
een ware vendetta teweeg te brengen. 
Niet slechts tegen ‘de politiek’ in z’n 
algemeenheid, maar keihard op de 
persoon.  

Wat dat betreft is de vrijheid om te 
handelen voor de Britse politicus met 
de ambitie om naam en carrière te 
behouden een relatief begrip. In de 
eerste plaats heeft de politicus te maken 
met de media. Terwijl Nederlandse 
Tweede Kamerleden recent gemoedelijk 
met het Haagse journaille op de foto 
gingen om hun innige band te bevestigen, 
kenmerkt de dynamiek tussen politiek 
en pers in Groot-Brittannië zich als een 
kat-en-muisspel, waarin voor de 
journalisten, die de rol van kat vertolken, 
alles geoorloofd is om de politicus in 
de val te lokken. Binnen dit spel bestaat 
er overigens geen spelregel die een grens 
trekt bij het infiltreren van het privéleven 
van politici. Het gebruik van prostituees 
als lokaas, of het doorspitten van 
vuilniszakken, zijn aan de orde van de 
dag. In het geval van het 

bonnetjesschandaal 
was het de krant de 
Daily Telegraph die 
succesvol politici in het 
nauw dreef. Gedurende 
enkele weken nagelde 
de krant bijna dagelijks 
met een nieuwe 

‘exclusive’ een politicus aan de 
schandpaal, waarna de schandaalpers 
er vaak nog een schepje bovenop deed 
door politici als varkens af te beelden, 
die met hun snuiten diep in de staatstrog 
het duur verdiende belastinggeld van 
de hardwerkende burger verschransde. 
Dat enkele politici daarna ook nog eens 
het lef hadden om zichzelf en hun 
collega’s te verdedigen, schoot bij de 
kranten in het verkeerde keelgat: van 
de opiniepagina’s werden ze geweerd. 
Waar een vrije pers zich kenmerkt door 
hoor en wederhoor en vrijheid van 
meningsuiting, worden deze begrippen 
in Groot-Brittannië nog wel eens aan 
de kant geschoven ten behoeve van 
een ongenuanceerde vendetta.  

Maar niet alleen het mediaklimaat wordt 
door politici zo nu en dan als verstikkend 
ervaren. Ook tegenover de kiezer moet 
de Britse politicus zijn gedrag continu 
rechtvaardigen. Ook dit werd tijdens 
het bonnetjesschandaal eens te meer 
duidelijk. Het is belangrijk om hierbij 
stil te staan bij het kiessysteem. Groot-
Brittannie kent een districtenstelsel. Het 
land is in 646 districten opgeknipt, die 
elk één lid van het Lagerhuis verkiezen. 
Een gevolg van dit systeem is dat voor 
Britse burgers de politiek in eerste 
instantie te reduceren valt tot één 
persoon, op wie alle woede botgevierd 
kan worden. Terwijl de pakweg nummer 
elf op de lijst van het CDA zijn plekje 
in de Tweede Kamer behoudt dankzij 
zijn reputatie binnen de partij, moeten 
alle 646 leden zich bij elke verkiezing 
aan voordeuren 
en op lokale 
bijeenkomsten 
verantwoorden 
tegenover een 
wellicht veel 

kritischer rechter: de door de media 
opgezweepte kiezer. Tijdens het recente 
bonnetjesschandaal, waarbij politici 
veelvuldig vals bleken te declareren, 
bleek hoe de kiezer het vuur aan de 
schenen van politici kan leggen. Enkele 
politici die beschuldigd waren van 
declaratiefraude begaven zich alleen 
nog onder politiebegeleiding binnen 
hun kiesdistrict, terwijl anderen eieren 
voor hun geld kozen door na immense 
publieke druk af te treden. Degenen 
die koppig bleven zitten kunnen fluiten 
naar een herverkiezing. 

Dat de media in het geval van het 
bonnetjesschandaal een onrecht aan 
het licht bracht moge duidelijk zijn. 
Verschillende politici werden terecht op 
basis van hun losbandige declaratiegedrag 
publiekelijk veroordeeld. Tegelijkertijd 
legde het bonnetjesschandaal eens 
te meer bloot hoe het de Britse 
politieke anatomie pers en kiezer 
in staat stelt om tezamen een 
tornado van publieke 
verontwaardiging tot stand te 
brengen, waarin het declareren 
van een onbenullige stoel wordt 
opgeblazen tot een politieke 
misdaad. En waarin politici 
slechts vrij zijn zolang ze 
voldoen aan de strikte mores 
van pers en kiezer. Zo niet, 
dan worden ze vogelvrij 
verklaard.   

Het Bonnetjesschandaal:  
Hoe vrij is de Britse politicus?
De gevatte humor, het luide “hear hear” dat van de tribunes rolt en het met 
traditie doorvlochten Westminster: op het eerste oog ademt de Britse politiek 
beschaving en heerst er een ouderwetse kostschoolsfeer. Leden van het Lagerhuis 
zitten bil aan bil in de smalle bankjes en spreken elkaar aan met ‘edelachtbare 
vriend’. Voor de zetel van de voorzitter zit een gordijntje voor het geval hij 
zin heeft in een borreltje tijdens een lange vergadering, en ook de gewone 
leden hoeven niet verstoken te blijven van een gemoedelijke pint lager of ale: 
de kelder van Westminster huisvest een ware pub. 

Door Maurits Hekking
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Nederland is de kleinste van de grote landen. Die titel heeft niet alleen 
te maken met wereldwijde invloed op het gebied van handel en economie, 
maar vooral met onze reputatie op het gebied van vrijheid. Wij hebben 

hard gevochten voor onze individuele en collectieve vrijheden. Met succes, 
want in Nederland kun je zijn wie je bent en zijn wie je wilt zijn.

Vrijheid is iets waar je voor vecht, maar waar je vooral ook voor moet blijven 
vechten. Achterover leunen en slechts toekijken werkt eerder beknellend dan 
bevredigend. Het bewijs daarvan levert ons huidige rooms-rode kabinet. Erger 
nog, dit kabinet probeert ons zelfs vrijheden en verworvenheden af te pakken. 
Het recht op abortus, rechten van homo’s en een gezonde scheiding van kerk 
en staat zijn bij de christelijke partijen in de coalitie verre van veilig.

De combinatie van de partijen die tot ‘paars’ leiden (VVD, PvdA en D66) levert 
een interessant beeld op. Al deze partijen hebben namelijk op zijn minst een 
liberale of sociaal-liberale onderstroom die elkaar kunnen versterken. Dat biedt 
perspectief voor een vrijer Nederland, zowel in economisch opzicht als wat 
betreft de persoonlijke vrijheden.

Paars II was aan het einde van haar periode zeer impopulair. Jammer genoeg 
is dat het enige beeld van de paarse kabinetten dat bij veel mensen is blijven 
hangen. Op het gebied van persoonlijke vrijheden hebben paars I en II namelijk 
ontzettend goed en baanbrekend werk verzet. Zo is in die tijd onder andere 
de euthanasiewetgeving versoepeld.

Ook op economisch gebied biedt paars interessante perspectieven. Meer ruimte 
voor het individu, hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en zo min mogelijk 
betutteling door de overheid.

Natuurlijk zal er onder andere wat dat laatste betreft nog wel een appeltje te 
schillen zijn met de PvdA. Ik ben er echter van overtuigd dat paars meer 
perspectief voor de toekomst biedt dan doormodderen met kabinetten geregeerd 
door een teveel aan achteruitgang, christelijke bezorgdheid en bemoeizucht 
en een gebrek aan daadkracht. Er is nog meer werk aan de winkel, op naar 
Paars III wat mij betreft!

Jeroen Diepemaat, Voorzitter JOVD.

Het eerste paarse kabinet was een 
doorbraak: eindelijk een regering 
zonder de machiavellisten van het 

CDA. De paarse kabinetten hebben zelf ook 
doorbraken tot stand gebracht. Zo zijn een 
aantal zaken doorgevoerd (o.a. homohuwelijk, 
euthanasie) die met het CDA ondenkbaar 
waren geweest.   

Momenteel is er opnieuw een doorbraak 
nodig. Het kabinet is vooral bezig met politieke 
vechtsporten. De PvdA-judoka’s en de CU-
worstelaartjes worden helaas vaak geplet door 
de CDA-sumoworstelaars, wiens enige gebod 
“gij zult aan de macht blijven” lijkt te zijn. 
Gevolg: de stappen die worden gezet, gaan 
in het tempo van de sumoworstelaar.   

Ook inhoudelijk is er een doorbraak nodig. 
Hervormingen zijn nodig om de AOW en de 
gezondheidszorg ook in het vergrijsde 
Nederland van 2040 betaalbaar te 
houden. Tevens dreigt het land verscheurd 
te worden in twee kampen: de bezorgde 
middenklasse die zich zorgen maakt over 
veiligheid, integratie en baanbehoud enerzijds 
en de kansrijke, hoogopgeleide wereldburgers 
die onbezorgd de wereld rondflexen anderzijds. 
Een paars kabinet zou vast een redelijk antwoord 
op deze problemen kunnen bieden. Ik zou 
alleen liever regeren met een andere VVD en 
een ander D66 dan nu.  

Op zich is regeren met D66 heel wenselijk. 
D66 waait toch met alle winden mee. Wel 
vind ik dat D66 wat meer met de blote poten 
in de modder mag staan en wat minder met 
de ultrahippe schoenen in het Concertgebouw. 
Dat grachtengordeliaanse multiculti gezever 
over wat voor een feest de multiculturele 
samenleving wel niet is, staat buiten de realiteit. 
Als je buiten de grachtengordel kijkt, zie je 
dat Nieuwe Nederlanders oververtegenwoordigd 
zijn in de criminaliteitsstatistieken, vrouwen 
soms onderdrukt worden en autochtonen 
zich vaak ontheemd voelen. Wat is het antwoord 
van D66? Dat Wilders een sufferd is? Dat 
integratie vanzelf gaat? 

Van de VVD kan ik al helemaal geen hoogte 
van krijgen. Zo zingt Fred Teeven momenteel 
mee uit de libretto van de ChristenUnie als 
het gaat om allerhande drugsverboden en 
claimen ze de echte Partij van de Arbeid te 
zijn. Voorts lijkt de VVD de vrije markt, in mijn 
ogen een middel, nog steeds tot ideaal verheven 
te hebben. 

Concluderend: een paarse regering is best 
okay, maar dan wel met een down-to-earth 
D66 en een VVD die liberaler is over drugs 
en verstandiger over de markt.

Jelle Menges, Vicevoorzitter Jonge Socialisten

In 1994 kwam het eerste Paarse kabinet tot stand. Het eerste kabinet zonder 
het CDA sinds de oprichting van de partij in 1980. Onder aanvoering van 
D66 kwam de volgende acht jaar belangrijke ethische wetgeving tot stand. 

De euthanasiewetgeving bijvoorbeeld en als kers op de slagroom het homohuwelijk 
in 1999.

Nu moet er opnieuw een Paars kabinet komen. De dogmatische houding van 
het CDA met betrekking tot de zondagsopenstelling van winkels, nieuwe ethische 
kwesties als embryoselectie of het invriezen van eicellen en respect voor de 
rechtstaat (zoals het uitruilen van het parlementaire recht op informatie) maken 
de noodzaak voor een nieuw kabinet waarin D66 de brug vormt noodzakelijker 
dan ooit. Helaas doen de mogelijke coalitiepartners van D66 het niet zo best 
in de meest recente peilingen. De PvdA heeft ongeveer tegelijk met de zonnebril 
van Wouter Bos haar geloofwaardigheid verloren, en de VVD lijkt zich meer 
en meer te ontwikkelen tot een soort seculier zusje van het CDA waarin niet 
liberaal denken, maar conservatisme de boventoon voert.

Ondanks latere kritiek op de privatiseringsgolf in de jaren ’90 heeft marktwerking 
in de zorg en in de telefoonsector consumenten veel voordeel opgeleverd. 
Nieuw Paars kan opnieuw hervormen. Dat kabinet moet dan wel een aantal 
hobbels nemen. De PvdA moet haar verzet tegen ontslagrechthervorming 
staken, zodat buitenstaanders meer kansen krijgen. De VVD zou er goed aan 
doen Henk Kamps integratienota bij het vuil te zetten. Als het politieke tij dan 
nog mee zit, staat niets een nieuw Paars kabinet nog in de weg.

Thijs Kleinpaste, Secretaris Politiek  Jonge  Democraten

Stelling: 
Er moet een nieuw Paars kabinet komen

De Paarse Krokodil

Maurits Hekking is politiek assistent 
van D66 Rotterdam en liep in het 
verleden stage bij Simon Hughes, 
een Brits Parlementslid voor de Liberal 
Democrats in Londen

Maar als de bonnetjesaffaire 
iets heeft duidelijk gemaakt 
is het dat het bovenstaande 
slechts de verpakking 

betreft, en dat de daadwerkelijke inhoud 
van de Britse politiek een bijna 
tegenovergesteld karakter heeft. Op 
meedogenloze wijze worden politici 
onder vuur genomen door pers en kiezer, 
bij wiens gratie hun reputatie bestaat. 
Een kleine misstap blijkt genoeg om 
een ware vendetta teweeg te brengen. 
Niet slechts tegen ‘de politiek’ in z’n 
algemeenheid, maar keihard op de 
persoon.  

Wat dat betreft is de vrijheid om te 
handelen voor de Britse politicus met 
de ambitie om naam en carrière te 
behouden een relatief begrip. In de 
eerste plaats heeft de politicus te maken 
met de media. Terwijl Nederlandse 
Tweede Kamerleden recent gemoedelijk 
met het Haagse journaille op de foto 
gingen om hun innige band te bevestigen, 
kenmerkt de dynamiek tussen politiek 
en pers in Groot-Brittannië zich als een 
kat-en-muisspel, waarin voor de 
journalisten, die de rol van kat vertolken, 
alles geoorloofd is om de politicus in 
de val te lokken. Binnen dit spel bestaat 
er overigens geen spelregel die een grens 
trekt bij het infiltreren van het privéleven 
van politici. Het gebruik van prostituees 
als lokaas, of het doorspitten van 
vuilniszakken, zijn aan de orde van de 
dag. In het geval van het 

bonnetjesschandaal 
was het de krant de 
Daily Telegraph die 
succesvol politici in het 
nauw dreef. Gedurende 
enkele weken nagelde 
de krant bijna dagelijks 
met een nieuwe 

‘exclusive’ een politicus aan de 
schandpaal, waarna de schandaalpers 
er vaak nog een schepje bovenop deed 
door politici als varkens af te beelden, 
die met hun snuiten diep in de staatstrog 
het duur verdiende belastinggeld van 
de hardwerkende burger verschransde. 
Dat enkele politici daarna ook nog eens 
het lef hadden om zichzelf en hun 
collega’s te verdedigen, schoot bij de 
kranten in het verkeerde keelgat: van 
de opiniepagina’s werden ze geweerd. 
Waar een vrije pers zich kenmerkt door 
hoor en wederhoor en vrijheid van 
meningsuiting, worden deze begrippen 
in Groot-Brittannië nog wel eens aan 
de kant geschoven ten behoeve van 
een ongenuanceerde vendetta.  

Maar niet alleen het mediaklimaat wordt 
door politici zo nu en dan als verstikkend 
ervaren. Ook tegenover de kiezer moet 
de Britse politicus zijn gedrag continu 
rechtvaardigen. Ook dit werd tijdens 
het bonnetjesschandaal eens te meer 
duidelijk. Het is belangrijk om hierbij 
stil te staan bij het kiessysteem. Groot-
Brittannie kent een districtenstelsel. Het 
land is in 646 districten opgeknipt, die 
elk één lid van het Lagerhuis verkiezen. 
Een gevolg van dit systeem is dat voor 
Britse burgers de politiek in eerste 
instantie te reduceren valt tot één 
persoon, op wie alle woede botgevierd 
kan worden. Terwijl de pakweg nummer 
elf op de lijst van het CDA zijn plekje 
in de Tweede Kamer behoudt dankzij 
zijn reputatie binnen de partij, moeten 
alle 646 leden zich bij elke verkiezing 
aan voordeuren 
en op lokale 
bijeenkomsten 
verantwoorden 
tegenover een 
wellicht veel 

kritischer rechter: de door de media 
opgezweepte kiezer. Tijdens het recente 
bonnetjesschandaal, waarbij politici 
veelvuldig vals bleken te declareren, 
bleek hoe de kiezer het vuur aan de 
schenen van politici kan leggen. Enkele 
politici die beschuldigd waren van 
declaratiefraude begaven zich alleen 
nog onder politiebegeleiding binnen 
hun kiesdistrict, terwijl anderen eieren 
voor hun geld kozen door na immense 
publieke druk af te treden. Degenen 
die koppig bleven zitten kunnen fluiten 
naar een herverkiezing. 

Dat de media in het geval van het 
bonnetjesschandaal een onrecht aan 
het licht bracht moge duidelijk zijn. 
Verschillende politici werden terecht op 
basis van hun losbandige declaratiegedrag 
publiekelijk veroordeeld. Tegelijkertijd 
legde het bonnetjesschandaal eens 
te meer bloot hoe het de Britse 
politieke anatomie pers en kiezer 
in staat stelt om tezamen een 
tornado van publieke 
verontwaardiging tot stand te 
brengen, waarin het declareren 
van een onbenullige stoel wordt 
opgeblazen tot een politieke 
misdaad. En waarin politici 
slechts vrij zijn zolang ze 
voldoen aan de strikte mores 
van pers en kiezer. Zo niet, 
dan worden ze vogelvrij 
verklaard.   

Het Bonnetjesschandaal:  
Hoe vrij is de Britse politicus?
De gevatte humor, het luide “hear hear” dat van de tribunes rolt en het met 
traditie doorvlochten Westminster: op het eerste oog ademt de Britse politiek 
beschaving en heerst er een ouderwetse kostschoolsfeer. Leden van het Lagerhuis 
zitten bil aan bil in de smalle bankjes en spreken elkaar aan met ‘edelachtbare 
vriend’. Voor de zetel van de voorzitter zit een gordijntje voor het geval hij 
zin heeft in een borreltje tijdens een lange vergadering, en ook de gewone 
leden hoeven niet verstoken te blijven van een gemoedelijke pint lager of ale: 
de kelder van Westminster huisvest een ware pub. 

Door Maurits Hekking
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Enige tijd geleden kocht ik in de uitverkoop een leuke 
bundeling met brieven van Voltaire: Fransman in 
Londen; Brieven uit Engeland. Het bevat Voltaires 
ervaringen die hij opschreef tijdens de drie jaar die 

hij in London verbleef. Waarom Londen? Omdat Frankrijk 
hem te heet onder de voeten werd. Zijn vrije geest en scherpe 
kritiek werden hem in Frankrijk niet in dank afgenomen. Hij 
voelde zich genoodzaakt het land de rug toe te keren en 
nam de boot naar de overkant van het kanaal. Dat Frankrijk 
haar eigen enfant terrible weg liet jagen vanwege zijn provocaties 
en geschriften is als het slachten van de kip met de gouden 
eieren. Een progressieve en succesvolle samenleving kan niet 
zonder onafhankelijke geesten en een noodzakelijke portie 
religiekritiek. Ik weet niet hoe het Frankrijk van de achttiende 
eeuw dacht over Voltaires beslissing om te vertrekken, maar 
ik hoop dat ze zich schaamden.

Waarom ik een recensie van Mijn vrijheid van Ayaan Hirsi Ali 
begin met een verhandeling over een acttiende-eeuwse 
verlichtingsfilosoof? Omdat Mijn vrijheid het indrukwekkende 
levensverhaal van onze eigen, Nederlandse Voltaire is. Het 
boek beschrijft de ontwikkeling van een Somalische, Islamitische 
jonge vrouw die protesteerde voor de dood van romanschrijver 
Salman Rushdie tot een vooraanstaande Europese intellectueel. 
Een ontwikkeling die ze doormaakte op eigen kracht en 
tegen de zin van haar familie in.

Het deel van het boek dat zich afspeelt voor haar komst naar 
Europa is een aaneenschakeling van soms sympathieke, maar 
vaak afschuwelijke situaties. Teder beschrijft Hirsi Ali over 
haar bewondering voor haar vader die politiek actief is, om 
vervolgens tot in detail haar grootmoeder te beschrijven die 
verantwoordelijk is voor haar besnijdenis. Nadat bekend is 
geworden dat ze wordt uitgehuwelijkt vliegt ze naar Europa, 
waar het tweede deel van het boek, of beter gezegd, het 
tweede deel van haar leven begint: ‘Ik zie die dag als mijn 
echte geboortedag; de geboorte van mij als individu; vanaf 
die dag beslis ik zelf over mijn leven.’

Haar aankomst in Europa laat zich lezen als een clash of 
civilizations. Ze beschrijft de moeite die ze ondervond 
tijdens haar studie Politicologie: ‘Het drinken van alcohol 
en het dragen van een broek vielen in het niet bij lezen 
over de ideeën van de Verlichting. (...) Maar ik was nieuwsgierig 
en hoe meer ik las, hoe nieuwsgieriger ik werd.’ 

Ook haar latere ontwikkeling wordt sterk beschreven. Haar 
overstap van het wetenschappelijk bureau van de PVDA 
naar de Tweede Kamerfractie van de VVD, haar haat-
liefdeverhouding met Job Cohen en het ijzelinwekende 
verslag van haar onderduiken ter voorkoming van aanslagen 
op haar leven geven een overzicht van de haast waanzinnige 
sfeer waarin de Nederlandse politiek zich bevond in de 
periode van de moord op Theo van Gogh. 

Mijn vrijheid eindigt met een korte uitleg over het juridische 
getouwtrek rond het Nederlanderschap van Hirsi Ali en 
de beschrijft de woede van de VVD-top op toenmalig 
minister Verdonk. Hirsi Ali speelde voorafgaand aan deze 
affaire al met het idee een periode elders te werken. 
Desalniettemin, zoals de Fransen het vertrek van Voltaire 
moesten betreuren, zo moet Nederland de dag dat Ayaan 
Hirsi Ali in een vliegtuig naar de Verenigde Staten vertrok 
als een zwarte dag in de geschiedenis beschouwen. 

“Mijn vrijheid” 
Auteur: Ayaan Hirsi Ali 

Uitgever: Augustus 
ISBN: 9789045701127

Mijn Vrijheid

Door Coen Brummer

Ayaan Hirsi Ali

Determinisme en liberalisme, dat lijken elkaars 
tegenpolen. Liberalen gaan uit van een vrije wil 
en vrije keuzes. Het idee dat de toekomst vast 
staat, zij het door een cascade aan gebeurtenissen 

in het weleer of door de acties van een creator, laten we 
liever over aan dogmatici en religieuzen. 

Toch is het universum deterministisch, zo stelt het 
wetenschappelijk materialisme, een filosofie die de meeste 
liberalen aanhangen. Eén bepaald (atomair) tijdsmoment  
leidt noodzakelijkerwijs tot het volgende, er is ‘op elk moment 
precies één fysiek mogelijke toekomst’. Dat wringt met een 
vrije wil, zo lijkt het. Is vrijheid dan toch een illusie en zijn 
we eigenlijk niet verantwoordelijk voor onze daden?

 Dat zijn we zeker wel, beweert Daniel C. Dennett in zijn in 
2003 verschenen boek ‘De evolutie van de vrije wil’ (freedom 
evolves). Hierin legt hij uit dat de incompatibiliteit tussen 
determinisme en vrije wil een klassieke vergissing is. Determinisme 
betekent namelijk geen onvermijdbaarheid, zoals veel mensen 
denken, stelt Dennet. ‘Ons gewone denken over mogelijkheid, 
noodzakelijkheid en causatie’ staat een goed begrip van 
determinisme in de weg . Hoe het wel zit beargumenteerd 
Dennett in de eerste hoofdstukken, gelijk het meest filosofische 
en daardoor moeilijkste deel, vooral voor lezers zonder 
filosofische achtergrond. Ook laat hij zien dat vluchten naar 
een indeterministisch wereldbeeld een doodlopende weg is. 

Met het gebruik van simpele voorbeelden probeert Dennett 
de lezer aan de hand mee te nemen. Zo neemt hij de tijd 
om uit te leggen dat wanneer we wegduiken voor een naar 
ons gegooide bal, we dat doen omdat we niet door de bal 
geraakt willen worden, niet omdat een set aan gebeurtenissen 
die terug te leiden valt tot de big bang dat determineert. 
Op het moment dat we door de bal met ons hoofd op te 
vangen een wedstrijd kunnen winnen, kunnen we hiervoor 
kiezen. Een eenvoudig voorbeeld van een daadwerkelijke 
vrije wil, zo beargumenteert Dennett.  

De essentie van het tweede deel van het boek is dat de 
vrijheid om deze keuze te kunnen maken is geëvolueerd, 
net zoals ons oog, hart of immuunsysteem dat zijn. Dennett 
beschrijft de biologische achtergrond van het ontstaan 
van vrije wil, iets wat volgens hem niet aanwezig was 
voordat de mens ontstond. Hierin is duidelijk dat Dennett 
meer filosoof dan bioloog is. Zijn pogingen om recente 
wetenschappelijke ontdekkingen in zijn overkoepelende 
theorie te plaatsen komen soms wat gekunsteld over, vooral 
als het gaat om ontwikkelingen in de neurowetenschappen 
die lijken te impliceren dat op het moment dat we denken 
een vrije keuze te maken, die eigenlijk al gemaakt lijkt te 
zijn in de brein. Echter, zijn pogingen zijn wel 
bewonderenswaardig: maar weinigen hebben het tot nu 
toe aangedurfd om deze resultaten in een breder filosofisch 
kader te zetten.   

Uiteindelijk leidt Dennett ons naar zijn overtuiging dat 
juist wetenschap naar een beter begrip van moraal leidt, 
en dat kennis dus ook de ‘Koninklijke weg’ is naar meer 
vrijheid. Wetenschap is bovendien niet de ondermijning 
van moraal, maar juist de aanjager, zo stelt hij overtuigend.  

Dennett wordt vaak in een adem genoemd met medeatheïsten 
Christopher Hitchins en Richard Dawkins. Waar vooral de 
laatste zich nog wel eens wil verliezen in fundamentalistisch 
en reactionair atheïsme, blijft Dennett een heer en een 
echte diepgaande filosoof. Zijn boeken worden daardoor 
niet makkelijker maar wel beter. De ‘evolutie van de vrije 
wil’ is geen heel toegankelijk boek maar geeft wel een 
interessant inzicht de achtergrond van de vrije wil. Het 
maakt het boek een essentieel deel van de wetenschap 
achter het liberalisme. Lezen dus.  

‘De evolutie van de vrije wil’ 
Auteur: Daniel C. Dennett 

Uitgever: Olympus 
ISBN:  9789046700167
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Door Hidde Boersma

Geestverruimende Middelen
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Enige tijd geleden kocht ik in de uitverkoop een leuke 
bundeling met brieven van Voltaire: Fransman in 
Londen; Brieven uit Engeland. Het bevat Voltaires 
ervaringen die hij opschreef tijdens de drie jaar die 

hij in London verbleef. Waarom Londen? Omdat Frankrijk 
hem te heet onder de voeten werd. Zijn vrije geest en scherpe 
kritiek werden hem in Frankrijk niet in dank afgenomen. Hij 
voelde zich genoodzaakt het land de rug toe te keren en 
nam de boot naar de overkant van het kanaal. Dat Frankrijk 
haar eigen enfant terrible weg liet jagen vanwege zijn provocaties 
en geschriften is als het slachten van de kip met de gouden 
eieren. Een progressieve en succesvolle samenleving kan niet 
zonder onafhankelijke geesten en een noodzakelijke portie 
religiekritiek. Ik weet niet hoe het Frankrijk van de achttiende 
eeuw dacht over Voltaires beslissing om te vertrekken, maar 
ik hoop dat ze zich schaamden.

Waarom ik een recensie van Mijn vrijheid van Ayaan Hirsi Ali 
begin met een verhandeling over een acttiende-eeuwse 
verlichtingsfilosoof? Omdat Mijn vrijheid het indrukwekkende 
levensverhaal van onze eigen, Nederlandse Voltaire is. Het 
boek beschrijft de ontwikkeling van een Somalische, Islamitische 
jonge vrouw die protesteerde voor de dood van romanschrijver 
Salman Rushdie tot een vooraanstaande Europese intellectueel. 
Een ontwikkeling die ze doormaakte op eigen kracht en 
tegen de zin van haar familie in.

Het deel van het boek dat zich afspeelt voor haar komst naar 
Europa is een aaneenschakeling van soms sympathieke, maar 
vaak afschuwelijke situaties. Teder beschrijft Hirsi Ali over 
haar bewondering voor haar vader die politiek actief is, om 
vervolgens tot in detail haar grootmoeder te beschrijven die 
verantwoordelijk is voor haar besnijdenis. Nadat bekend is 
geworden dat ze wordt uitgehuwelijkt vliegt ze naar Europa, 
waar het tweede deel van het boek, of beter gezegd, het 
tweede deel van haar leven begint: ‘Ik zie die dag als mijn 
echte geboortedag; de geboorte van mij als individu; vanaf 
die dag beslis ik zelf over mijn leven.’

Haar aankomst in Europa laat zich lezen als een clash of 
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tijdens haar studie Politicologie: ‘Het drinken van alcohol 
en het dragen van een broek vielen in het niet bij lezen 
over de ideeën van de Verlichting. (...) Maar ik was nieuwsgierig 
en hoe meer ik las, hoe nieuwsgieriger ik werd.’ 

Ook haar latere ontwikkeling wordt sterk beschreven. Haar 
overstap van het wetenschappelijk bureau van de PVDA 
naar de Tweede Kamerfractie van de VVD, haar haat-
liefdeverhouding met Job Cohen en het ijzelinwekende 
verslag van haar onderduiken ter voorkoming van aanslagen 
op haar leven geven een overzicht van de haast waanzinnige 
sfeer waarin de Nederlandse politiek zich bevond in de 
periode van de moord op Theo van Gogh. 

Mijn vrijheid eindigt met een korte uitleg over het juridische 
getouwtrek rond het Nederlanderschap van Hirsi Ali en 
de beschrijft de woede van de VVD-top op toenmalig 
minister Verdonk. Hirsi Ali speelde voorafgaand aan deze 
affaire al met het idee een periode elders te werken. 
Desalniettemin, zoals de Fransen het vertrek van Voltaire 
moesten betreuren, zo moet Nederland de dag dat Ayaan 
Hirsi Ali in een vliegtuig naar de Verenigde Staten vertrok 
als een zwarte dag in de geschiedenis beschouwen. 
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De helft van negenkoppige 
groep was reeds 
vrijdagmiddag aangekomen 
op Vilnius Airport. Na een 

snelle drop-off van de bagage in het 
hostel staat het bezoek aan de Joden, 
de eerste minderheidsgroep in Vilnius, 
op het programma. Het thema gedurende 
het weekend is Vilnius – Amsterdam: 
Variety, Tolerance and Integration. Een 
Litouwse Jood hield een luchtig, maar 
indrukwekkend verhaal over hoe 
Litouwers met joden omgingen en 
omgaan. Vooral schokkend om te horen 
was dat er, van de 300.000 joden die 
in het Jeruzalem van het noorden 
woonden, nu nog maar 5.000 over zijn. 
Net als in de andere Baltische staten is 
de medewerking aan de Duitsers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een zwarte 
bladzijde in hun geschiedenis. 

Na een traditionele lunch te hebben 
genuttigd was het tijd voor een kleine 
wandeling door de stad en de universiteit 
onder begeleiding van de gastheren. 
Rond 22.00 uur arriveert de andere helft 
van de groep en wordt er gegeten in 
een Chinees restaurant. Na nog een 
klein dansje gewaagd te hebben op 

een vintageparty in de plaatselijke 
discotheek sliepen we bijtijds. 

De volgende dag stond er 
een lange, inhoudelijke 

dag op het 
programma.

Om 10.00 uur begon het programma 
in een hippe kunstgalerij. Aanwezigen 
waren de beide jongerenorganisaties 
en Petras Auštrevčius (voormalig lid van 
het Europees Parlement, tegenwoordig 
lid van Liberals’ Movement of the Republic 
of Lithuania), Ruud Bakkers (Attaché 
van de Nederlandse Ambassade in 
Litouwen) en een vertegenwoordiger 
van de Poolse ambassade. De dag begint 
met een wederzijdse introductie over 
de organisaties. Aan de Amsterdamse 
kant wordt dit gedaan door Pepijn Nebig 
en Ferry Nagel. Daarna was het woord 
aan Petras. Hij vertelde bevlogen over 
de problemen in Wit-Rusland en de 
verantwoordelijkheid die de Litouwers 
hiervoor willen dragen. Hetzelfde kwam 
naar voren bij de woorden van Bakkers 
in de koffiepauze. 

Litouwen komt steeds meer in aanraking 
met immigranten uit onder andere de 
Kaukasus die het staatsburgerschap 
aanvragen, om vervolgens naar West-
Europa te verhuizen. Daarnaast zijn er 
problemen rond de Poolse en Russische 
minderheden die zich weigeren aan te 
passen. Vooral onder Russen is de 
taalachterstand groot; ze leven met hun 
eigen kranten, tijdschriften en tv-zenders.

Vervolgens vertelde Thijs Kleinpaste over 
het probleemgedrag van jongeren van 
overwegend Marokkaanse afkomst. Het 
accent van zijn presentatie lag echter 
op het feit dat Amsterdam haar positie 
als gay capital aan het verliezen is en 
dat de verdraagzaamheid tegenover 

homosexuelen almaar minder wordt, 
getuige ook het aantal gevallen 

van mishandeling. Hierop 
kwam veel reactie van 

Litouwse kant. Zij 
zijn erg bang 
voor de 

toegenomen 
homofobie in 

de samenleving. 
Het voorbeeld bij 

uitstek hiervoor is 
de Law on the 

Protection of Minors 
Against the 

Detrimental Effect on 

Public Information, de veelbesproken 
wet die, ter bescherming van kinderen, 
bepaalde onderwerpen uit de media 
moet verbannen. Dit kan variëren van 
obscene taal en hypnosesessies tot 
verminking van personen en/of dieren, 
maar ook positieve informatie over 
homo- en biseksualiteit moet volgens 
de wet uit het publieke leven worden 
geweerd. Over dit onderwerp is veel 
gesproken gedurende de rest van het 
weekend.

Om alle informatie te verwerken brachten 
de Litouwse liberalen hun Nederlandse 
tegenhangers vervolgens met de auto 
naar een afgelegen buitenhuisje aan 
de grens met Wit-Rusland. Daar wachtte 
ons een fantastisch feest met goede 
wodka, barbecue, kampvuur en een 
echte Russische sauna. De dichtbijgelegen 
vijver diende als verkoeling. Met enige 
gêne vertelden de Litouwers dat deze 
is aangelegd met EU-subsidies, officieel 
onder het mom van landschapsbehoud, 
maar volgens de aanwezigen vooral 
voor pa, om te kunnen vissen en 
zwemmen. De nieuwe lidstaten weten 
uitstekend gebruik te maken van de 
Europese spilzucht, zo blijkt.   

De mooiste gebeurtenis van het weekend 
vindt enige tijd later plaats. Bij het 
e-mailen over de ontwikkelingen 
aangaande de Child Safety Law komt 
er een glimlach op mijn gezicht. De LLY 
weet niet precies wat ze met deze wet 
aanmoeten, maar mede op instigatie 
van ons zijn er acties ondernomen. Ten 
eerste is er een verklaring gekomen 
richting de media over het ‘verkeerde’ 
stemgedrag van de twee liberale partijen. 
Op het moment (eind juli) wordt er 
gekeken naar mogelijkheden om een 
rechtszaak aan te spannen in Litouwen 
en eventueel bij het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens. Daarnaast 
wordt er zeer binnenkort een sarcastische 
protestactie op touw gezet. Als dat 
laatste idee niet geïnspireerd is door 
de JD, dan weet ik het ook niet meer.

How gay are you today?

Op vrijdag 11 juli tot en met maandag 14 juli stond de twinning van JD 
Amsterdam met de Vilnius Liberal Youth Organisation (VLYO), onderdeel 
van Lithuanian Liberal Youth (LLY), op het programma. Het beloofde een 
fantastisch en zwaar weekend te worden.

Door Arnout Mijs en Hidde Boersma

Dertienjarige meisje staan over het algemeen puistjes 
uit te knijpen voor de spiegel op hun tienerkamer. 
Posters van Ali B. of Nick en Simon en plaatjes 

van veulens die met een schaar-met-kartelrand uit de 
Penny zijn geknipt sieren de muren. Toch? Dertienjarige 
meisjes, niets aan de hand. 

Maar zo niet deze dame. Váááren wil ze. Het liefst alleen 
op de grote oceaan. Laura, en met haar haar vader, zijn 
dus niet helemaal goed bij hun verstand. Je hebt als 
mens immers niets te zoeken op de oceaan: vissen zijn 
bijna uitgestorven en alle continenten zijn hoogstwaarschijnlijk 
al ontdekt. Kortom, je moet flink gestoord zijn wil je je 
op de oceaan begeven zonder de prettige bijkomstigheid 
van een luxe cruiseschip. 

Over een zwakzinnige vader met een ontoerekeningsvatbare 
dochter gaan we het niet hebben. Er zijn namelijk ergere 
dingen. Een Nederlandse schrijver meende ooit dat hij 
door gevaarlijke gekken omringd werd, en zo is ook het 
geval in de zaak Laura Dekker. Er zijn namelijk nogal wat 
bemoeials in dit land die Laura tegen paps en zichzelf 
willen beschermen. Van de kinderbescherming tot de 
advocaat met het slechtzittende pak, van de hoogleraar 
pedagogie tot de befaamde gezinsophemelaars aan de 
Christen-kritische babbeltafel van Knevel en van den Brink, 
allemaal vinden ze wel íets van het geval ‘schipper mag 
ik overvaren 2.0’.

Zonder door overheidsinstanties te worden lastig gevallen 
kan Laura zich kapot blowen, slikken, spuiten en snuiven. 
Ze kan haar kont verkopen achter het centraal station, 
de lift naar de bovenste etage van een flatgebouw nemen 
en een Broodiaanse dood tegemoet springen, maar Laura 
mag niet besluiten dat ze het wel even gehad heeft met 
ons prachtige, maar overal een niet ter zake doende 
mening over hebbende landje. Dit krioelende muizennest 
ligt niet voor niets aan de Noordzee. Laat dat kind lekker 
varen, ik kan zo nog een handvol dertienjarigen bedenken 
die wat mij betreft de oceaan opgestuurd mogen worden.

De guillotine dus! Voor de hele door en door Nederlandse 
goegemeente met hun oordelen, met hun gezeik en hun 
commentaar, met hun Telegraafmeningen gespuid vanuit 
doorzonwoningen in Almere of Zierikzee. En als ze hem 
niet willen hebben, dan geven ze hem maar aan Laura. 
Op zo’n oceaanstomer kan ze vast wel wat ballast gebruiken 
en ik gun haar het beste. 

Maximilien 



DEMO Nummer 3, Najaar 200928 DEMO Nummer 3, Najaar 2009 29

De helft van negenkoppige 
groep was reeds 
vrijdagmiddag aangekomen 
op Vilnius Airport. Na een 

snelle drop-off van de bagage in het 
hostel staat het bezoek aan de Joden, 
de eerste minderheidsgroep in Vilnius, 
op het programma. Het thema gedurende 
het weekend is Vilnius – Amsterdam: 
Variety, Tolerance and Integration. Een 
Litouwse Jood hield een luchtig, maar 
indrukwekkend verhaal over hoe 
Litouwers met joden omgingen en 
omgaan. Vooral schokkend om te horen 
was dat er, van de 300.000 joden die 
in het Jeruzalem van het noorden 
woonden, nu nog maar 5.000 over zijn. 
Net als in de andere Baltische staten is 
de medewerking aan de Duitsers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een zwarte 
bladzijde in hun geschiedenis. 

Na een traditionele lunch te hebben 
genuttigd was het tijd voor een kleine 
wandeling door de stad en de universiteit 
onder begeleiding van de gastheren. 
Rond 22.00 uur arriveert de andere helft 
van de groep en wordt er gegeten in 
een Chinees restaurant. Na nog een 
klein dansje gewaagd te hebben op 

een vintageparty in de plaatselijke 
discotheek sliepen we bijtijds. 

De volgende dag stond er 
een lange, inhoudelijke 

dag op het 
programma.

Om 10.00 uur begon het programma 
in een hippe kunstgalerij. Aanwezigen 
waren de beide jongerenorganisaties 
en Petras Auštrevčius (voormalig lid van 
het Europees Parlement, tegenwoordig 
lid van Liberals’ Movement of the Republic 
of Lithuania), Ruud Bakkers (Attaché 
van de Nederlandse Ambassade in 
Litouwen) en een vertegenwoordiger 
van de Poolse ambassade. De dag begint 
met een wederzijdse introductie over 
de organisaties. Aan de Amsterdamse 
kant wordt dit gedaan door Pepijn Nebig 
en Ferry Nagel. Daarna was het woord 
aan Petras. Hij vertelde bevlogen over 
de problemen in Wit-Rusland en de 
verantwoordelijkheid die de Litouwers 
hiervoor willen dragen. Hetzelfde kwam 
naar voren bij de woorden van Bakkers 
in de koffiepauze. 

Litouwen komt steeds meer in aanraking 
met immigranten uit onder andere de 
Kaukasus die het staatsburgerschap 
aanvragen, om vervolgens naar West-
Europa te verhuizen. Daarnaast zijn er 
problemen rond de Poolse en Russische 
minderheden die zich weigeren aan te 
passen. Vooral onder Russen is de 
taalachterstand groot; ze leven met hun 
eigen kranten, tijdschriften en tv-zenders.

Vervolgens vertelde Thijs Kleinpaste over 
het probleemgedrag van jongeren van 
overwegend Marokkaanse afkomst. Het 
accent van zijn presentatie lag echter 
op het feit dat Amsterdam haar positie 
als gay capital aan het verliezen is en 
dat de verdraagzaamheid tegenover 

homosexuelen almaar minder wordt, 
getuige ook het aantal gevallen 

van mishandeling. Hierop 
kwam veel reactie van 

Litouwse kant. Zij 
zijn erg bang 
voor de 

toegenomen 
homofobie in 

de samenleving. 
Het voorbeeld bij 

uitstek hiervoor is 
de Law on the 

Protection of Minors 
Against the 

Detrimental Effect on 

Public Information, de veelbesproken 
wet die, ter bescherming van kinderen, 
bepaalde onderwerpen uit de media 
moet verbannen. Dit kan variëren van 
obscene taal en hypnosesessies tot 
verminking van personen en/of dieren, 
maar ook positieve informatie over 
homo- en biseksualiteit moet volgens 
de wet uit het publieke leven worden 
geweerd. Over dit onderwerp is veel 
gesproken gedurende de rest van het 
weekend.

Om alle informatie te verwerken brachten 
de Litouwse liberalen hun Nederlandse 
tegenhangers vervolgens met de auto 
naar een afgelegen buitenhuisje aan 
de grens met Wit-Rusland. Daar wachtte 
ons een fantastisch feest met goede 
wodka, barbecue, kampvuur en een 
echte Russische sauna. De dichtbijgelegen 
vijver diende als verkoeling. Met enige 
gêne vertelden de Litouwers dat deze 
is aangelegd met EU-subsidies, officieel 
onder het mom van landschapsbehoud, 
maar volgens de aanwezigen vooral 
voor pa, om te kunnen vissen en 
zwemmen. De nieuwe lidstaten weten 
uitstekend gebruik te maken van de 
Europese spilzucht, zo blijkt.   

De mooiste gebeurtenis van het weekend 
vindt enige tijd later plaats. Bij het 
e-mailen over de ontwikkelingen 
aangaande de Child Safety Law komt 
er een glimlach op mijn gezicht. De LLY 
weet niet precies wat ze met deze wet 
aanmoeten, maar mede op instigatie 
van ons zijn er acties ondernomen. Ten 
eerste is er een verklaring gekomen 
richting de media over het ‘verkeerde’ 
stemgedrag van de twee liberale partijen. 
Op het moment (eind juli) wordt er 
gekeken naar mogelijkheden om een 
rechtszaak aan te spannen in Litouwen 
en eventueel bij het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens. Daarnaast 
wordt er zeer binnenkort een sarcastische 
protestactie op touw gezet. Als dat 
laatste idee niet geïnspireerd is door 
de JD, dan weet ik het ook niet meer.

How gay are you today?

Op vrijdag 11 juli tot en met maandag 14 juli stond de twinning van JD 
Amsterdam met de Vilnius Liberal Youth Organisation (VLYO), onderdeel 
van Lithuanian Liberal Youth (LLY), op het programma. Het beloofde een 
fantastisch en zwaar weekend te worden.

Door Arnout Mijs en Hidde Boersma

Dertienjarige meisje staan over het algemeen puistjes 
uit te knijpen voor de spiegel op hun tienerkamer. 
Posters van Ali B. of Nick en Simon en plaatjes 

van veulens die met een schaar-met-kartelrand uit de 
Penny zijn geknipt sieren de muren. Toch? Dertienjarige 
meisjes, niets aan de hand. 

Maar zo niet deze dame. Váááren wil ze. Het liefst alleen 
op de grote oceaan. Laura, en met haar haar vader, zijn 
dus niet helemaal goed bij hun verstand. Je hebt als 
mens immers niets te zoeken op de oceaan: vissen zijn 
bijna uitgestorven en alle continenten zijn hoogstwaarschijnlijk 
al ontdekt. Kortom, je moet flink gestoord zijn wil je je 
op de oceaan begeven zonder de prettige bijkomstigheid 
van een luxe cruiseschip. 

Over een zwakzinnige vader met een ontoerekeningsvatbare 
dochter gaan we het niet hebben. Er zijn namelijk ergere 
dingen. Een Nederlandse schrijver meende ooit dat hij 
door gevaarlijke gekken omringd werd, en zo is ook het 
geval in de zaak Laura Dekker. Er zijn namelijk nogal wat 
bemoeials in dit land die Laura tegen paps en zichzelf 
willen beschermen. Van de kinderbescherming tot de 
advocaat met het slechtzittende pak, van de hoogleraar 
pedagogie tot de befaamde gezinsophemelaars aan de 
Christen-kritische babbeltafel van Knevel en van den Brink, 
allemaal vinden ze wel íets van het geval ‘schipper mag 
ik overvaren 2.0’.

Zonder door overheidsinstanties te worden lastig gevallen 
kan Laura zich kapot blowen, slikken, spuiten en snuiven. 
Ze kan haar kont verkopen achter het centraal station, 
de lift naar de bovenste etage van een flatgebouw nemen 
en een Broodiaanse dood tegemoet springen, maar Laura 
mag niet besluiten dat ze het wel even gehad heeft met 
ons prachtige, maar overal een niet ter zake doende 
mening over hebbende landje. Dit krioelende muizennest 
ligt niet voor niets aan de Noordzee. Laat dat kind lekker 
varen, ik kan zo nog een handvol dertienjarigen bedenken 
die wat mij betreft de oceaan opgestuurd mogen worden.

De guillotine dus! Voor de hele door en door Nederlandse 
goegemeente met hun oordelen, met hun gezeik en hun 
commentaar, met hun Telegraafmeningen gespuid vanuit 
doorzonwoningen in Almere of Zierikzee. En als ze hem 
niet willen hebben, dan geven ze hem maar aan Laura. 
Op zo’n oceaanstomer kan ze vast wel wat ballast gebruiken 
en ik gun haar het beste. 

Maximilien 
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Dit najaar zou wel eens een 
hete herfst kunnen worden. 
Prinsjesdag vond nooit eerder 
plaats in zo’n slechte 

economische tijd en met zo’n versplinterd 
politiek landschap. Dit jaar waarschijnlijk 
geen lachende minister van Financiën 
die zijn koffertje baldadig boven zijn 
hoofd zwaait. Bezuinigingen en 
hervormingen in het belang van het 
land zijn absoluut noodzakelijk, maar 
deze coalitie heeft nogal wat moeite 
met het doorhakken van knopen. 

Dat gebrek aan leiderschap en daadkracht 
werd afgelopen maart optimaal benut 
door schaduwpremier Agnes Jongerius. 
Tegen beter weten in bleef zij zich 
verzetten tegen de noodzakelijke 
verhoging van de AOW-leeftijd. Voordat 
Balkenende en Bos met de Kamer van 
gedachte hadden gewisseld, kreeg de 
FNV-voorvrouw in het Torentje al haar 
zin en mocht de SER zich er nog maanden 
over gaan buigen. Die zoektocht naar 
mogelijke alternatieven lijkt uit berichten 
in de media kansloos – zoals we al ver 
van te voren hadden zien aankomen. 

Spannender dan het AOW-dossier wordt 
misschien de uitkomst van de commissie 
Davids, die onderzoek doet naar de 
Nederlandse besluitvorming rondom 
de inval in Irak. Als soort wanhoopspoging 
kwam de minister president met dit 
onderzoek op de proppen nadat de 
druk van Tweede en met name Eerste 
Kamer hem teveel werd.  

De premier roept al jaren dat er geen 
nader onderzoek rondom Irak nodig 
is. De commissie heeft al bekendgemaakt 
dat zij de streefdatum voor het 
eindrapport – medio oktober – 
waarschijnlijk niet gaat halen. Blijkbaar 
zijn er toch zoveel vragen dat een half 
jaartje onderzoek onvoldoende is. De 
uitkomsten van de commissie zouden 
wel eens het einde van Jan Peters politieke 
carrière kunnen betekenen.  

Op Twitter werd ondertussen gespeculeerd 
dat de commissie waarschijnlijk pas op 
4 maart 2010 of later klaar zal zijn. 
Precies, een dag na de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou 
voor het CDA niet verkeerd uitkomen, 
maar laten we hopen dat de commissie 
zich niet voor dat karretje laat spannen.

De gemeenteraadsverkiezingen beloven 
ontzettend spannend te worden. In veel 
steden is de kans op een aardverschuiving 
aanwezig. Partijen als D66 en GroenLinks 
lijken flinke klappen uit te gaan delen 
aan de PvdA en SP. Natuurlijk zijn ook 
alle ogen gericht op Almere en Den 
Haag, de twee steden waar de Lijst Geert 
Wilders haar eerste stappen in de lokale 
politiek gaat wagen. 

Voor de Jonge Democraten ligt er vooral 
een taak om ook de jonge kiezer naar 
de stembus te bewegen. Wellicht dat 
de talloze frisse Jonge Democraten op 
D66-lijsten de student kunnen overtuigen 
om te gaan stemmen.

Met onze politieke jongerenorganisatie 
gaat het overigens ontzettend goed. 
Deze zomer is het ledenaantal door de 
3.000 geknald. Het gaat inmiddels zo 
hard dat de teller al in de buurt van de 
3.500 komt. Die enorme groei is mede 
te danken aan ons Zomeroffensief, de 
periode waarin de Jonge Democraten 
bij intromarkten van hogescholen en 
universiteiten langsgaan. Ik ben bij vrijwel 
alle afdelingen op bezoek geweest en 
overal waar ik kwam spatte het 
enthousiasme van de Jonge Democraten 
af. Geen wonder dus dat het bij onze 
kraampjes vaak vele malen drukker was 
dan bij ander partijen.

Deze nieuwe leden komen op een perfect 
moment kijken.  De afdelingen – sinds 
kort ook de JD Zwolle – en werkgroepen 
hebben met een gigantisch aanbod aan 
activiteiten voor iedereen wel wat te 
bieden. We mogen op het landelijk 
congres in Tilburg een aantal zeer 
interessante sprekers verwelkomen en 
met enkele werkbezoeken en debatten 
scherpen we onze standpunten over 
zaken als kernenergie, onderwijs en 
buitenlands beleid verder aan.

Die hete herfst kan wat mij betreft 
beginnen. Wij zijn er klaar voor!

Op de radio klinkt het allereerste vragenuurtje van het nieuwe politieke 
jaar. Het belooft een spannend en bewogen politiek jaar te worden. 
Lokale verkiezingen staan voor de deur, Tweede Kamerverkiezingen 
hangen in de lucht en talloze gevoelige dossiers zorgen voor kopzorgen 
bij de Haagse politici. 

Door Rob Jetten

VoorzittershamerDemocrat Abroad

Sla echter een krant open en de 
partijpolitieke modder spat van 
de pagina’s. Typisch was 
bijvoorbeeld dat Vicepresident 

Mutambara voortdurend toegang tot 
Zuma werd ontzegd door zowel Mugabe 
als Tsvangirai. Toch teleurstellend voor 
een land waar de sporen van het politiek 
geweld van de afgelopen jaren en de 
instorting van de economie nog overal 
zichtbaar zijn. Van de buitenlandse 
ontwikkelingswerker die “zelfs geen 
ontbijt meer kreeg in de chiquere hotels” 
tot een assistent van een van de MDC-
Mutambara ministers die roekeloos 
achter vrachtwagens met brood aan 
rende, iedereen die ik sprak keek met 
afzin terug op de periode rond de 
verkiezingen vorig jaar.

Inmiddels is de bizar geïnflateerde 
Zimbabwaanse Dollar afgeschaft en 
gaan de Amerikaanse Dollar en de Zuid-
Afrikaanse Rand door als geaccepteerde 
munteenheid om een zekere monetaire 
stabiliteit te garanderen. Winkels zijn 
inmiddels weliswaar wat minder schaars 
gevuld, doch voornamelijk met conserven 
en relatief dure, geïmporteerde goederen. 
Op macroniveau trekt de economie 
lichtjes aan maar het zal jaren, zo niet 
decennia, duren alvorens Zimbabwe 
weer op eigen poten kan staan. De 
zuivelproductie is slechts 20% van de 
hoeveelheid van enige jaren geleden. 
Voor de graanproductie geldt een nog 
lager percentage.

Op achterlijke wijze legt Mugabe de 
economische treurnis uit als een 
fenomeen dat volledig ontstaan is door 
externe factoren en zeker niet als gevolg 
van zijn eigen beleid. Zo stond Zimbabwe 
de afgelopen jaren bloot aan 
buitengewone droogtes en werd zij 
bovendien tegengewerkt door 
“illegitieme” buitenlandse sancties. De 
gewelddadige herverdeling van 
landbouwgrond door het verdrijven van 
blanke boeren, geïnstigeerd door de 
Maoïstische dictator, speelt in zijn 
verklaring enkel een rol in de zin dat 
de vertrekkende “kolonisten” hun 
boerderijen gesaboteerd zouden hebben.

De gevolgen van de verjaging van de 
blanke boeren leveren echter het meest 
overtuigende bewijs dat Mugabe het 
drama volledig aan zichzelf te danken 
heeft. Zo verdwenen de technologische 
en organisatorische vaardigheden van 
de boeren en durfden buitenlandse 
investeerders niet meer in het land te 
investeren uit angst dat hun investeringen 
geconfisqueerd zouden worden. De 
nieuwe, zwarte grootgrondbezitters 
kwamen vrijwel volledig uit de Zanu-PF 
elite en hadden van het boerenbestaan 
geen eieren gegeten. Velen toverden 
de boerderijen daarom om in prettige 
vakantiehuizen. 

Een situatie waarbij in een 
landbouwafhankelijk ontwikkelingsland 
ruim 90% van de meest vruchtbare 

landbouwgrond in handen is van een 
zeer kleine elite van blanke boeren is 
natuurlijk niet ideaal voor de sociale 
cohesie.

De overheidspropaganda stelt tevens 
dat de herverdeling rechtvaardig is omdat 
het de status quo herstelt van voor de 
periode dat Zuidelijk Afrika door blanke 
boeren werd gekoloniseerd. Dit is echter 
nonsens. Een groep van meer dan twintig 
Nederlandse boeren wier grond zonder 
compensatie is genationaliseerd vestigden 
zich pas in Zimbabwe onder postkoloniaal 
recht en in de periode dat Mugabe aan 
het roer stond.

Zuid-Afrika laat zien dat er ook andere 
manieren zijn om kansen te scheppen 
voor de werkloze zwarte bevolking 
zonder blanke boeren af te schrikken. 
Bijvoorbeeld door de creatie van 
coöperaties waarin blanke boeren 
bijdragen aan de kansen van zwarte 
boeren door ze te ondersteunen met 
kennis en technologie. Consensus en 
dialoog zijn echter geen begrippen die 
voorkomen in het vocabulaire van de 
voormalige vrijheidsstrijder Mugabe. 
De mogelijkheid dat Zuma verandering 
kan brengen in het karakter van zijn 
85-jarige collega is dan ook nihil. Iedereen 
wacht daarom eigenlijk stiekem op iets 
wat hij zijn tegenstanders niet altijd 
heeft gegund: een natuurlijke dood.

Het jaarlijkse Landbouwfestival in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare is al 99 jaar een 
terugkerend festijn. Dit jaar mocht de Zuid-Afrikaanse President Jacob Zuma de opening 
verzorgen. Zijn bezoek stond in het teken van het bij elkaar brengen en houden van de 
zogeheten ‘inclusieve regering’ die aan het begin van het jaar werd gevormd om weer 
enige stabiliteit en vooruitgang te brengen in het volledig afgegleden Zimbabwe. Het 
bestaat uit de malafide, megalomane Mugabe en zijn wantrouwende tegenstanders van 
de gesplitste Movement for Democratic Change, onder leiding van respectievelijk de 
socialist Tsvangirai en de liberaal Mutambara. 

Door Bart Woord
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Dit najaar zou wel eens een 
hete herfst kunnen worden. 
Prinsjesdag vond nooit eerder 
plaats in zo’n slechte 

economische tijd en met zo’n versplinterd 
politiek landschap. Dit jaar waarschijnlijk 
geen lachende minister van Financiën 
die zijn koffertje baldadig boven zijn 
hoofd zwaait. Bezuinigingen en 
hervormingen in het belang van het 
land zijn absoluut noodzakelijk, maar 
deze coalitie heeft nogal wat moeite 
met het doorhakken van knopen. 

Dat gebrek aan leiderschap en daadkracht 
werd afgelopen maart optimaal benut 
door schaduwpremier Agnes Jongerius. 
Tegen beter weten in bleef zij zich 
verzetten tegen de noodzakelijke 
verhoging van de AOW-leeftijd. Voordat 
Balkenende en Bos met de Kamer van 
gedachte hadden gewisseld, kreeg de 
FNV-voorvrouw in het Torentje al haar 
zin en mocht de SER zich er nog maanden 
over gaan buigen. Die zoektocht naar 
mogelijke alternatieven lijkt uit berichten 
in de media kansloos – zoals we al ver 
van te voren hadden zien aankomen. 

Spannender dan het AOW-dossier wordt 
misschien de uitkomst van de commissie 
Davids, die onderzoek doet naar de 
Nederlandse besluitvorming rondom 
de inval in Irak. Als soort wanhoopspoging 
kwam de minister president met dit 
onderzoek op de proppen nadat de 
druk van Tweede en met name Eerste 
Kamer hem teveel werd.  

De premier roept al jaren dat er geen 
nader onderzoek rondom Irak nodig 
is. De commissie heeft al bekendgemaakt 
dat zij de streefdatum voor het 
eindrapport – medio oktober – 
waarschijnlijk niet gaat halen. Blijkbaar 
zijn er toch zoveel vragen dat een half 
jaartje onderzoek onvoldoende is. De 
uitkomsten van de commissie zouden 
wel eens het einde van Jan Peters politieke 
carrière kunnen betekenen.  

Op Twitter werd ondertussen gespeculeerd 
dat de commissie waarschijnlijk pas op 
4 maart 2010 of later klaar zal zijn. 
Precies, een dag na de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou 
voor het CDA niet verkeerd uitkomen, 
maar laten we hopen dat de commissie 
zich niet voor dat karretje laat spannen.

De gemeenteraadsverkiezingen beloven 
ontzettend spannend te worden. In veel 
steden is de kans op een aardverschuiving 
aanwezig. Partijen als D66 en GroenLinks 
lijken flinke klappen uit te gaan delen 
aan de PvdA en SP. Natuurlijk zijn ook 
alle ogen gericht op Almere en Den 
Haag, de twee steden waar de Lijst Geert 
Wilders haar eerste stappen in de lokale 
politiek gaat wagen. 

Voor de Jonge Democraten ligt er vooral 
een taak om ook de jonge kiezer naar 
de stembus te bewegen. Wellicht dat 
de talloze frisse Jonge Democraten op 
D66-lijsten de student kunnen overtuigen 
om te gaan stemmen.

Met onze politieke jongerenorganisatie 
gaat het overigens ontzettend goed. 
Deze zomer is het ledenaantal door de 
3.000 geknald. Het gaat inmiddels zo 
hard dat de teller al in de buurt van de 
3.500 komt. Die enorme groei is mede 
te danken aan ons Zomeroffensief, de 
periode waarin de Jonge Democraten 
bij intromarkten van hogescholen en 
universiteiten langsgaan. Ik ben bij vrijwel 
alle afdelingen op bezoek geweest en 
overal waar ik kwam spatte het 
enthousiasme van de Jonge Democraten 
af. Geen wonder dus dat het bij onze 
kraampjes vaak vele malen drukker was 
dan bij ander partijen.

Deze nieuwe leden komen op een perfect 
moment kijken.  De afdelingen – sinds 
kort ook de JD Zwolle – en werkgroepen 
hebben met een gigantisch aanbod aan 
activiteiten voor iedereen wel wat te 
bieden. We mogen op het landelijk 
congres in Tilburg een aantal zeer 
interessante sprekers verwelkomen en 
met enkele werkbezoeken en debatten 
scherpen we onze standpunten over 
zaken als kernenergie, onderwijs en 
buitenlands beleid verder aan.

Die hete herfst kan wat mij betreft 
beginnen. Wij zijn er klaar voor!

Op de radio klinkt het allereerste vragenuurtje van het nieuwe politieke 
jaar. Het belooft een spannend en bewogen politiek jaar te worden. 
Lokale verkiezingen staan voor de deur, Tweede Kamerverkiezingen 
hangen in de lucht en talloze gevoelige dossiers zorgen voor kopzorgen 
bij de Haagse politici. 

Door Rob Jetten

VoorzittershamerDemocrat Abroad

Sla echter een krant open en de 
partijpolitieke modder spat van 
de pagina’s. Typisch was 
bijvoorbeeld dat Vicepresident 

Mutambara voortdurend toegang tot 
Zuma werd ontzegd door zowel Mugabe 
als Tsvangirai. Toch teleurstellend voor 
een land waar de sporen van het politiek 
geweld van de afgelopen jaren en de 
instorting van de economie nog overal 
zichtbaar zijn. Van de buitenlandse 
ontwikkelingswerker die “zelfs geen 
ontbijt meer kreeg in de chiquere hotels” 
tot een assistent van een van de MDC-
Mutambara ministers die roekeloos 
achter vrachtwagens met brood aan 
rende, iedereen die ik sprak keek met 
afzin terug op de periode rond de 
verkiezingen vorig jaar.

Inmiddels is de bizar geïnflateerde 
Zimbabwaanse Dollar afgeschaft en 
gaan de Amerikaanse Dollar en de Zuid-
Afrikaanse Rand door als geaccepteerde 
munteenheid om een zekere monetaire 
stabiliteit te garanderen. Winkels zijn 
inmiddels weliswaar wat minder schaars 
gevuld, doch voornamelijk met conserven 
en relatief dure, geïmporteerde goederen. 
Op macroniveau trekt de economie 
lichtjes aan maar het zal jaren, zo niet 
decennia, duren alvorens Zimbabwe 
weer op eigen poten kan staan. De 
zuivelproductie is slechts 20% van de 
hoeveelheid van enige jaren geleden. 
Voor de graanproductie geldt een nog 
lager percentage.

Op achterlijke wijze legt Mugabe de 
economische treurnis uit als een 
fenomeen dat volledig ontstaan is door 
externe factoren en zeker niet als gevolg 
van zijn eigen beleid. Zo stond Zimbabwe 
de afgelopen jaren bloot aan 
buitengewone droogtes en werd zij 
bovendien tegengewerkt door 
“illegitieme” buitenlandse sancties. De 
gewelddadige herverdeling van 
landbouwgrond door het verdrijven van 
blanke boeren, geïnstigeerd door de 
Maoïstische dictator, speelt in zijn 
verklaring enkel een rol in de zin dat 
de vertrekkende “kolonisten” hun 
boerderijen gesaboteerd zouden hebben.

De gevolgen van de verjaging van de 
blanke boeren leveren echter het meest 
overtuigende bewijs dat Mugabe het 
drama volledig aan zichzelf te danken 
heeft. Zo verdwenen de technologische 
en organisatorische vaardigheden van 
de boeren en durfden buitenlandse 
investeerders niet meer in het land te 
investeren uit angst dat hun investeringen 
geconfisqueerd zouden worden. De 
nieuwe, zwarte grootgrondbezitters 
kwamen vrijwel volledig uit de Zanu-PF 
elite en hadden van het boerenbestaan 
geen eieren gegeten. Velen toverden 
de boerderijen daarom om in prettige 
vakantiehuizen. 

Een situatie waarbij in een 
landbouwafhankelijk ontwikkelingsland 
ruim 90% van de meest vruchtbare 

landbouwgrond in handen is van een 
zeer kleine elite van blanke boeren is 
natuurlijk niet ideaal voor de sociale 
cohesie.

De overheidspropaganda stelt tevens 
dat de herverdeling rechtvaardig is omdat 
het de status quo herstelt van voor de 
periode dat Zuidelijk Afrika door blanke 
boeren werd gekoloniseerd. Dit is echter 
nonsens. Een groep van meer dan twintig 
Nederlandse boeren wier grond zonder 
compensatie is genationaliseerd vestigden 
zich pas in Zimbabwe onder postkoloniaal 
recht en in de periode dat Mugabe aan 
het roer stond.

Zuid-Afrika laat zien dat er ook andere 
manieren zijn om kansen te scheppen 
voor de werkloze zwarte bevolking 
zonder blanke boeren af te schrikken. 
Bijvoorbeeld door de creatie van 
coöperaties waarin blanke boeren 
bijdragen aan de kansen van zwarte 
boeren door ze te ondersteunen met 
kennis en technologie. Consensus en 
dialoog zijn echter geen begrippen die 
voorkomen in het vocabulaire van de 
voormalige vrijheidsstrijder Mugabe. 
De mogelijkheid dat Zuma verandering 
kan brengen in het karakter van zijn 
85-jarige collega is dan ook nihil. Iedereen 
wacht daarom eigenlijk stiekem op iets 
wat hij zijn tegenstanders niet altijd 
heeft gegund: een natuurlijke dood.

Het jaarlijkse Landbouwfestival in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare is al 99 jaar een 
terugkerend festijn. Dit jaar mocht de Zuid-Afrikaanse President Jacob Zuma de opening 
verzorgen. Zijn bezoek stond in het teken van het bij elkaar brengen en houden van de 
zogeheten ‘inclusieve regering’ die aan het begin van het jaar werd gevormd om weer 
enige stabiliteit en vooruitgang te brengen in het volledig afgegleden Zimbabwe. Het 
bestaat uit de malafide, megalomane Mugabe en zijn wantrouwende tegenstanders van 
de gesplitste Movement for Democratic Change, onder leiding van respectievelijk de 
socialist Tsvangirai en de liberaal Mutambara. 

Door Bart Woord
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Inhoudsopgave

Eind augustus opende Robert 
Dijkgraaf het academisch jaar in het 
academiegebouw van de Universiteit 
Utrecht. Dijkgraaf is president van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
voor Wetenschappen en hoogleraar 
mathematische fysica aan de Universiteit 
van Amsterdam. Er wordt wel eens gezegd 
dat hij één van de weinigen ter wereld 
is die de snaartheorie écht begrijpt. Zo 
iemand dus. In zijn lezing stelde hij dat 
Nederlandse universiteiten in één ding 
opvallend goed scoren: in gemiddeld zijn. 
Nederlandse universiteiten verschillen 
kwalitatief gezien slechts achter de 
komma. Uitschieters naar boven en 
beneden zijn een uitzondering in het 
Nederlandse polderlandschap. Uitblinken 
wordt onvoldoende gestimuleerd en 
dat zien we terug in het percentage 
toponderzoekers dat hun heil voorbij 
onze landsgrenzen zoekt. Dat is 
zonde, aangezien de kwaliteit van 
onze onderzoekers erg hoog is en 
Nederlandse wetenschappers meedraaien 
in de wereldwijde eredivisie. Conclusie: 
geforceerde gelijkheid werkt verstikkend 
voor jong talent.  

Naast de academie en onderwijsperikelen 
speelt er ook één en ander in het debat 
rond geslachtsgelijkheid. Door een 
onlangs aangenomen motie van PvdA, 
CDA en VVD (!) moet voortaan 30% 
van de topposities in bedrijven door 
vrouwen worden vervuld. Afgezien van 
de flater die de - ooit liberale - VVD met 

deze motie slaat, is het raar dat vanuit 
de overweging dat mannen en vrouwen 
gelijk zijn een volstrekt ongelijke situatie 
wordt gecreëerd. Het gevolg hiervan is 
dat de staat onder dwang zijwieltjes 
monteert aan de damesfiets, en dat 
is beschamend voor die vrouwen die 
het prima op eigen kracht redden. Als 
mannen en vrouwen echt gelijk zijn 
hoeven vrouwen niet voorgetrokken 
te worden om naar de top te fietsen; 
positieve discriminatie is dan een verkapt 
soort medelijden. Over vijf jaar zal elke 
vrouw met een topfunctie gewantrouwd 
worden tijdens de wekelijkse vergadering. 
Ze heeft haar positie immers te danken 
aan voortrekregelgeving en niet aan haar 
kwaliteiten, zo zal menigeen smalend 
denken. Ook hier geldt dus dat niemand 
gebaat is bij opgedrongen gelijkheid.

We zullen moeten hervormen 
van een verzorgingstaat naar een 
kansenmaatschappij waarin ieder individu 
in eerste instantie verantwoordelijk is 
voor eigen succes. De staat hoeft er 
slechts zorg voor te dragen dat iedereen 
dezelfde startpositie geboden wordt. 
De weerstand hiertegen vanuit diverse 
conservatieve instellingen en partijen 
is opvallend. Vakbonden en politieke 
partijen lijken zich voornamelijk in te 
zetten om het egalitaire karakter van 
Nederland te behouden en weigeren 
visie voor de toekomst te ontwikkelen. 
Wat is er tegen om hogere ingangseisen 
te stellen bij bepaalde universiteiten? 

Over internationaal toponderwijs en 
damesfietsen met zijwieltjes

Waarom kan een zuipende zesjesstudent 
jarenlang onder de maat presteren tegen 
regulier collegegeld, terwijl ambitieuze 
studenten worden afgeremd door ze 
voor hun tweede master het veel hogere 
instellingscollegeld te laten betalen? 
Waarom moet een vrouw via regelgeving 
in staat worden gesteld zowel ouder als 
carrièretijger te zijn? Het leven draait 
om keuzes en CEO van Ahold of Philips 
word je niet parttime. Optimaal presteren 
vraagt opofferingen en de vrouwen die 
écht de top willen bereiken zullen hun 
privéleven moeten opofferen, net zoals 
menig man dat moet. Zo is het aan 
ieder individu om te beslissen welke 
offers er gemaakt worden in het licht 
van zijn of haar carrière. 

Op oer-Nederlandse wijze bekommeren 
we ons voornamelijk om de achterlopers 
en koesteren we de middelmaat, maar 
vergeten we de mogelijkheden van de 
koplopers optimaal te benutten. En dat is 
zonde. Zelfs in economisch zware tijden 
zijn de tegelwijsheden van ethicus en 
econoom Adam Smith (“By pursuing 
his own interest he frequently promotes 
that of the society more effectually.”) 
en Wallstreet-hero Gordon Gekko 
(“The point is, ladies and gentleman, 
that greed, for lack of a better word, is 
good.”) waardevol. Laat hun woorden 
doorklinken in de academie, in het 
bedrijfsleven en vooral, vooral in de 
politieke arena der Nederlanden. Wij 
kiezen zelf onze gelijken wel.
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Hoofdredactioneel commentaar door Coen Brummer en Manuel Buitenhuis
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U bent wel eens de Nederlandse 
Voltaire genoemd. Wie zijn uw 
Voltaires?

Iedere persoon die kritisch de wereld 
bekijkt en niet bang is om op te spreken 
als er wat mis gaat is voor mij een Voltaire.

In 2006 bent u vertrokken uit een 
ware heksenketel. Hoe bevallen de 
Verenigde Staten en wat zijn nieuwe 
inzichten die u heeft opgedaan in 
een nieuwe omgeving?

Het is niet zozeer een nieuw inzicht, 
maar ik heb een zelfverzekerder gevoel 
gekregen dat wat ik doe belangrijk is. 
Aan de ene kant kan je dat gemoedsrust 
noemen, maar tegelijkertijd besef ik me 
dat er meer moet gebeuren. Ik merk 
dagelijks hoe belangrijk het is om in het 
Engels activistisch te zijn. Je bereikt zo 
veel meer mensen dan in het Nederlands 
of Somalisch of in welke andere taal dan 
ook. Sterker nog, alle Moslims, radicaal 
of niet, communiceren met elkaar in 
het Engels. 

In Nederland was de respons op uw 
uitlatingen zeer gevarieerd. Wordt 
uw werk in de Verenigde Staten 
sneller geaccepteerd?

 Ik tref bij Amerikanen een enorm 
enthousiasme voor de civil society, hier 
wordt absoluut niet neergekeken op 
activisme, hier is iedereen een activist. 
Het wordt gewaardeerd, zo is de 
maatschappij hier. Het aanwijzen van 
problemen in de samenleving wordt 
aangemoedigd. Ik heb onlangs een 
stichting opgezet met enthousiaste, 
vrijdenkende Amerikanen: de AHA 
foundation. Deze stichting richt zich met 
name op het bestrijden van geweld tegen 
vrouwen dat gerechtvaardigd wordt in 
de naam van cultuur en islamisme. We 
hebben nu een website en zijn bezig 
het geheel op te starten.

Zijn hier grote namen aan 
verbonden?

Op dit moment zijn we nog niet echt 
begonnen met het werven van mensen. 
Sam Harris (filosoof en auteur van 
onder meer The End of Faith, red.) is 
een bondgenoot, maar op dit moment 
gaat het in kleine stappen. We zijn bezig 
meer opiniemakers aan ons te binden. 
We zijn begonnen met donaties van 
supporters, we willen niet afhankelijk 
zijn van de overheid. Zoals je weet moet 
je in Nederland altijd naar de overheid 
voor subsidies, maar als de overheid het 
niet met je eens is wordt je geldstroom 
bemoeilijkt. 

Door nee te zeggen tegen de 
overheid heb je meer vrijheid om 
te handelen zoals je wilt.

Exact. Je zelfredzaamheid vergroot 
hierdoor ook. In de Verenigde Staten 
ben ik tot het inzicht gekomen dat de 
eeuwige nadruk die in Nederland wordt 
gelegd op gelijkheid de reden is dat 
de Amerikanen met hun drang naar 
vrijheid vele malen succesvoller zijn. Het 
individu staat hier sterker. 

Een punt van verschil tussen de 
Verenigde Staten en Nederland is 
dat er anders gekeken wordt naar 
integratie. Is het voor u een andere 
wereld of vallen de verschillen in 
praktijk mee?

In Nederland gaat iedereen uit van 
gelijkheid. We vinden mensen zielig 
en dus laten we ze binnen. Hier gaan 
ze uit van vrijheid: je bent een vrij mens 
en je bent zelf naar de Verenigde Staten 
gekomen. Een samenleving van allemaal 
vrije individuen waar je jezelf in moet 
zien te redden. Het allerbelangrijkste is 
werk, je zorgt voor jezelf. In Nederland 
hebben we dat omgedraaid: je moet 
eerst gelijk aan ons worden en dan moet 
je pas voor jezelf zorgen. Dat is funest 
voor de integratie, omdat mensen niet 
gepusht worden deel te nemen aan de 
samenleving. 

In een interview in de vorige editie 

van DEMO sprak Paul Cliteur sprak 
over de valkuilen die verscholen 
liggen in het debat over de 
multiculturele samenleving. Media 
en opiniemakers raken snel over hun 
toeren. Hoe ligt dat in de Verenigde 
Staten?

Het is veel rustiger. Het punt ligt hier 
op het individu, waardoor de vlam ook 
minder snel in de pan slaat. Mensen 
worden niet snel benaderd als groep 
in de media. Onlangs was hier een 
incident met een professor van Harvard 
University, die zijn sleutels kwijt was en 
gearresteerd werd toen hij bij zichzelf 
probeerde in te breken. In de media 
zei hij dat dit discriminatie was, hij zou 
gearresteerd zijn omdat hij een afro-
amerikaan was. De meeste mensen in de 
Verenigde Staten keurden die uitlating 
af: hij had dit niet mogen zeggen en zijn 
verantwoordelijkheid moeten nemen. 
Het had niet zijn uitgangspunt moeten 
zijn dat de agent in kwestie racistisch 
was, hij had blij moeten zijn dat zijn 
eigendommen beschermd werden en 
dat de politie er binnen zes minuten 
was. Hij had blij moeten zijn dat hij 
werd opgepakt, dat betekent dat de 
politie functioneert. 

In 2003 publiceerde u een 
opinieartikel in NRC Handelsblad 
samen met Geert Wilders waarin 
u stelde dat het tijd was voor een 
liberale jihad. Wilders is de laatste 
zes jaar behoorlijk opgeschoven. 
Zo zei hij onder meer dat de helft 
van de inwoners van Rotterdam 
vrijwillig moest vertrekken. Dat is 
een verschuiving van religiekritiek 
naar discriminatie. Hoe kijkt u nu 
naar Wilders? Vroeger was hij uw 
maatje binnen de VVD.

Allereerst: in de politiek heb je geen 
maatjes. Je werkt met elkaar samen 
afhankelijk van je portefeuille. Je krijgt 
niets voor elkaar in de Nederlandse politiek 
als je geen deals sluit en samenwerkt. 
Ik heb hier vaak over gesproken: zowel 

‘Elke aanstellerij wordt meteen serieus 
genomen.’
Ze vertrok uit haar geboorteland Somalië om aan een huwelijk te ontsnappen, studeerde 
politicologie in Leiden en werd Kamerlid voor de VVD. Ze publiceerde diverse boeken over 
haar leven en de strijd tegen de politieke Islam. In 2004 bracht ze de film Submission uit 
met regisseur Theo van Gogh, op wiens  vermoorde lichaam later een doodsbedreiging 
aan haar werd achtergelaten. Na controverse over haar Nederlanderschap vertrok ze 
naar de Verenigde Staten om te werken aan het American Enterprise Institute. In 2005 
werd ze in de categorie Leaders & Revolutionaries opgenomen in de top 100 van meest 
invloedrijke personen van TIME Magazine. 

Een interview met Ayaan Hirsi Ali door Coen Brummer. Foto: Michael Kooren, Utrecht.
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een verschuiving van religiekritiek 
naar discriminatie. Hoe kijkt u nu 
naar Wilders? Vroeger was hij uw 
maatje binnen de VVD.

Allereerst: in de politiek heb je geen 
maatjes. Je werkt met elkaar samen 
afhankelijk van je portefeuille. Je krijgt 
niets voor elkaar in de Nederlandse politiek 
als je geen deals sluit en samenwerkt. 
Ik heb hier vaak over gesproken: zowel 

‘Elke aanstellerij wordt meteen serieus 
genomen.’
Ze vertrok uit haar geboorteland Somalië om aan een huwelijk te ontsnappen, studeerde 
politicologie in Leiden en werd Kamerlid voor de VVD. Ze publiceerde diverse boeken over 
haar leven en de strijd tegen de politieke Islam. In 2004 bracht ze de film Submission uit 
met regisseur Theo van Gogh, op wiens  vermoorde lichaam later een doodsbedreiging 
aan haar werd achtergelaten. Na controverse over haar Nederlanderschap vertrok ze 
naar de Verenigde Staten om te werken aan het American Enterprise Institute. In 2005 
werd ze in de categorie Leaders & Revolutionaries opgenomen in de top 100 van meest 
invloedrijke personen van TIME Magazine. 

Een interview met Ayaan Hirsi Ali door Coen Brummer. Foto: Michael Kooren, Utrecht.
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het fenomeen Wilders als het fenomeen 
one-issuepartij, allemaal zullen ze in 
het niets oplossen als de gevestigde 
partijen het thema Islam en integratie 
claimen en met oplossingen komen.

Wilders functioneert slechts in een 
vacuüm dat de gevestigde partijen 
hebben gecreëerd?

Precies, je ziet hetzelfde gebeuren 
in Engeland. Daar groeit de British 
National Party enorm. Ik wil Wilders 
niet vergelijken met de BNP, het zijn twee 
verschillende partijen, maar je ziet zulke 
bewegingen in ieder Europees land waar 
grote hoeveelheden ongeïntegreerde 
Islamitische immigranten wonen. Elke 
partij die de problemen aankaart groeit 
als kool. Het geeft aan dat de meeste 
inheemse Europeanen deze issues 
belangrijk vinden en dat de gevestigde 
partijen falen. Wilders heeft geen 
oplossingen, maar hij articuleert het 
probleem. Dat is ook goed voor een 
democratie. 

Het was niet ondenkbaar geweest 
dat Wilders u had voorgesteld over 
te stappen naar zijn PVV, als u nog 
in het Nederlands Parlement had 
gezeten ten tijde van zijn afsplitsing.

Dat zou ik nooit gedaan hebben. Ik heb 
er altijd voor gestreden dat problemen 
uit mijn portefeuille aangekaard werden 
binnen de fractie. Ik heb het altijd binnen 
de kaders van de VVD willen oplossen.

In uw autobiografie beschrijft u hoe 
u een rondje langs de VVD coryfeeën 
moest maken om ze te overtuigen 
van uw kandidatuur voor de Kamer, 
terwijl die coryfeeën eigenlijk niets 
met integratie en de daarmee 
gepaard gaande misstanden hadden. 
Hebt u het idee dat u in die zin het 
thema op de kaart hebt gezet in 
die kringen?

Stemmers van de VVD, D66 en de 
‘elite-stemmers’ van de PVDA komen 
niet of nauwelijks in aanraking met 
besnijdenis, onderdrukking, noem 
maar op. In die zin heb ik de ogen van 
sommigen geopend. De ondernemers 
van de VVD verschillen hier overigens 
wel in: ze willen graag gebruik maken 
van goedkope arbeid en staan dus 
open voor allochtone werknemers. De 
meeste goedkope arbeidskrachten in 
Nederland zijn immers allochtoon en 
Islamiet. De ondernemers moeten dus 
een weg vinden om met ze om te gaan. 
Ik ging vaak naar mijn achterban met de 
vraag waarom zij dan toch discrimineren 
en bepaalde werknemers weigeren. Zij 
antwoorden dan dat een overgrote 
meerderheid van de werknemers uit 
Marokko en Turkije ongebruikelijk en 
hinderlijk gedrag vertoonden op de 

werkvloer. Als je dan doorvraagt wat 
de concrete problemen zijn dan hoor je 
dat de ondernemers willen dat allochtone 
arbeiders de taal beter leren spreken en 
niet zo trots moeten zijn. Het komt voor 
dat je een hele familie op je af krijgt 
wanneer je een Turkse man corrigeert. 
Dat zijn reële toestanden die je niet 
oplost door de ondernemer een etiket 
op te plakken als racist. 

Ze slaakt een zucht van verlichting: Het 
is in de VS zoveel makkelijker om dit 
soort dingen te zeggen. 

Geldt dat ook voor religieuze 
kwalificaties? Ik heb juist altijd 
het gevoel dat wanneer je in de 
Verenigde Staten aan de vrijheid 
van Godsdienst komt, dat je dan 
erg op moet passen. 

Je mag zo religieus zijn als je wilt, maar 
als je naar je werk gaat moet  je religie 
thuis laten. Toen ik pas hier was, waren er 
een aantal Somaliërs en Soedanezen die 
in een vleesverwerkingsfabriek werkten. 
Tijdens de ramadan vroegen ze of ze 
een half uur eerder het werk mochten 
neerleggen om de ramadan te openen. 
Als de katholieke Mexicanen ook een 
uitzonderingspositie zouden willen, 
was het einde zoek. Zelfs de vakbonden 
wilden hier niet aan beginnen. Je kan 
niet massaal het werk neerleggen om 
religieuze redenen.

In Nederland komen er in zo’n geval 
demonstraties. Hier zijn ze gewend 
aan allerlei opstanden. Politici en 
vakbondsleiders laten dat overwaaien 
en verwijzen de teleurgestelden door naar 
de rechter. Dat is wat we in Nederland 
missen. Elke aanstellerij van een groep 
van tien mensen wordt serieus genomen 
en daar gaan we voor door de knieën. 
Incidentenpolitiek. Het heeft inherent te 
maken – dit zal je als D66’er als muziek in 
de oren klinken – met ons coalitiesysteem 
dat maakt dat elke partij zich op de 
korte termijn richt en in groepen denkt. 
Je krijgt een gefragmenteerde politiek 
zonder visie en vol wantrouwen. 

Nog even terug naar uw werk. 
U noemde Sam Harris zojuist al. 
Auteurs als Harris en Christopher 
Hitchens auteur van God is not 
Great, red. geloven niet dat een 
liberale moslim kan bestaan. 
Wanneer mensen zo liberaal zijn 
dat ze aan de Westerse samenleving 
deelnemen, zijn ze geen moslim 
meer. U zegt net dat mensen, ook 
Moslims, hun religieuze pet af 
zetten als ze naar hun werk gaan. 
Dus blijkbaar kunnen ze het wel 
scheiden?

Het is vooral zo dat ze gedwongen 
worden het te scheiden. De opvatting 

hier, en Nederland is gebaseerd op 
dezelfde assumptie, is om er voor te 
zorgen dat alle religies allemaal met 
elkaar om gaan. Hiervoor moet de staat 
neutraal zijn. En om die staat neutraal 
te houden kan je niet de ene groep 
boven de andere bevoordelen. Ieder 
wordt gedwongen een beetje van zijn 
godsdienst in te leveren. 

In uw autobiografie staat dat auteurs 
als Karl Popper en John Stuart Mill 
een grote indruk bij u achterlieten. 
Was het met uw hoofd boven de 
boeken dat u tot de conclusie kwam 
dat zaken op de agenda moesten 
worden gezet?

Het is vooral een combinatie: lezen, 
observatie en ervaring uit mijn eigen 
verleden. Ik had het geluk om in meerdere 
werelden te kunnen kijken. 

Wat zijn auteurs die u op dit moment 
erg inspireren?

Ze denkt na en twijfelt: Ik lees nu de 
Gebroeders Karamazov van Dostojevski. 
Een prachtige worsteling van het 
geweten, schuld en kwetsbaarheid. 
Ik ben opgeschoven van de filosofie 
naar de literatuur. Dawkins, Hitchens 
en de andere auteurs op het gebied 
van secularisme spreken me ook erg 
aan, maar romanschrijvers weten hun 
boodschap op een prachtig genuanceerde 
wijze ook over te brengen en me inzicht 
te verschaffen.

Zien we u ooit nog terug?

Ik zal nog langskomen voor publicatie 
van mijn boeken, maar voorlopig blijf 
ik in de Verenigde Staten wonen. 

Echt niet weer het Parlement in?

Lacht: Misschien ooit, in de toekomst. 

In 2007 stichtte Ayaan Hirsi Ali de 
AHA foundation ter bescherming 
van de rechten van vrouwen 
tegen de invloed van Islamitisch 
fundamentalisme. Door het 
stimuleren van onderzoek en 
het verspreiden van kennis 
probeert de organisatie het 
onthouden van onderwijs aan 
meisjes, besnijdenis, mishandeling 
en eerwraak tegen te gaan. 
Met hun activiteiten hopen zij 
opiniemakers, journalisten en 
politici te overtuigen van het 
belang van deze thema’s.  

Voor meer informatie over 
de AHA foundation: www.
theahafoundation.org/

De Jonge Democraten 
organiseerden dit 
internationale congres 
met de JOVD, de politieke 

jongerenorganisatie van de VVD, van 
12 tot aan 14 november jongstleden 
Zo’n 180 jongeren uit alle delen van de 
wereld waren naar Den Haag afgereisd 
om het evenement bij te wonen. Zo waren 
organisaties uit Egypte, Azerbeidzjan 
en Costa Rica vertegenwoordigd, maar 
ook de Young Democrats of America, de 
jongerenorganisatie van Barack Obama’s 
politieke partij, zond een delegatie in.  
 
De internationale federatie van liberale 
jongeren (IFLRY) is de koepelorganisatie 
van zo’n 100 lidorganisaties bestaande 

Jonge Democraat
voorzitter van 2,5 miljoen liberalen.
Dankzij de vele activiteiten in steden, reacties in de media en deelname aan landelijke 
debatten zijn de Jonge Democraten goed zichtbaar in de nationale politieke arena. 
Onbekender is de internationale participatie van de jongerenorganisatie. Ten onrechte, want 
ook op het mondiale podium zijn de Jonge Democraten actief. Eén van de facetten hiervan 
is het lidmaatschap van de overkoepelende internationale liberale jongerenorganisatie 
IFLRY. Deze organisatie hield onlangs haar tweejaarlijkse congres in Den Haag.

Door Carola Zandbergen en Erik van der Meij

Voor meer informatie over de 
internationale koers van de JD 
kun je contact opnemen met Erik 
van der Meij (erik.vandermeij@
jongedemocraten.nl). Meer 
informatie over IFLRY kun je 
vinden op www.iflry.org. 

uit meer dan 2,5 miljoen leden. De 
organisatie traint wereldwijd jonge 
politici en activisten, ontwikkelt liberale 
beleidsplannen en ondersteunt leden in 
autoritaire staten. Voor lidorganisaties 
worden seminars en bijeenkomsten 
georganiseerd. Zo was IFLRY met een 
delegatie van 90 personen aanwezig op 
de Klimaattop in Kopenhagen.

Voor de Jonge Democraten had dit 
congres nog een extra dimensie: 
Jonge Democraat Bart Woord werd 
voorgedragen als voorzitterskandidaat. 
Tijdens de verkiezingen is Woord verkozen 
en de aankomende twee jaar zal hij 
IFLRY leiden. Het is voor het eerst in 
twintig jaar dat een Nederlander de 

wereldwijde organisatie aanstuurt. 
Voor de Jonge Democraten zal deze 
aanstelling inhouden dat er zich nog 
meer mogelijkheden voordoen voor 
internationale samenwerking met andere 
liberale organisaties. 
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het fenomeen Wilders als het fenomeen 
one-issuepartij, allemaal zullen ze in 
het niets oplossen als de gevestigde 
partijen het thema Islam en integratie 
claimen en met oplossingen komen.

Wilders functioneert slechts in een 
vacuüm dat de gevestigde partijen 
hebben gecreëerd?

Precies, je ziet hetzelfde gebeuren 
in Engeland. Daar groeit de British 
National Party enorm. Ik wil Wilders 
niet vergelijken met de BNP, het zijn twee 
verschillende partijen, maar je ziet zulke 
bewegingen in ieder Europees land waar 
grote hoeveelheden ongeïntegreerde 
Islamitische immigranten wonen. Elke 
partij die de problemen aankaart groeit 
als kool. Het geeft aan dat de meeste 
inheemse Europeanen deze issues 
belangrijk vinden en dat de gevestigde 
partijen falen. Wilders heeft geen 
oplossingen, maar hij articuleert het 
probleem. Dat is ook goed voor een 
democratie. 

Het was niet ondenkbaar geweest 
dat Wilders u had voorgesteld over 
te stappen naar zijn PVV, als u nog 
in het Nederlands Parlement had 
gezeten ten tijde van zijn afsplitsing.

Dat zou ik nooit gedaan hebben. Ik heb 
er altijd voor gestreden dat problemen 
uit mijn portefeuille aangekaard werden 
binnen de fractie. Ik heb het altijd binnen 
de kaders van de VVD willen oplossen.

In uw autobiografie beschrijft u hoe 
u een rondje langs de VVD coryfeeën 
moest maken om ze te overtuigen 
van uw kandidatuur voor de Kamer, 
terwijl die coryfeeën eigenlijk niets 
met integratie en de daarmee 
gepaard gaande misstanden hadden. 
Hebt u het idee dat u in die zin het 
thema op de kaart hebt gezet in 
die kringen?

Stemmers van de VVD, D66 en de 
‘elite-stemmers’ van de PVDA komen 
niet of nauwelijks in aanraking met 
besnijdenis, onderdrukking, noem 
maar op. In die zin heb ik de ogen van 
sommigen geopend. De ondernemers 
van de VVD verschillen hier overigens 
wel in: ze willen graag gebruik maken 
van goedkope arbeid en staan dus 
open voor allochtone werknemers. De 
meeste goedkope arbeidskrachten in 
Nederland zijn immers allochtoon en 
Islamiet. De ondernemers moeten dus 
een weg vinden om met ze om te gaan. 
Ik ging vaak naar mijn achterban met de 
vraag waarom zij dan toch discrimineren 
en bepaalde werknemers weigeren. Zij 
antwoorden dan dat een overgrote 
meerderheid van de werknemers uit 
Marokko en Turkije ongebruikelijk en 
hinderlijk gedrag vertoonden op de 

werkvloer. Als je dan doorvraagt wat 
de concrete problemen zijn dan hoor je 
dat de ondernemers willen dat allochtone 
arbeiders de taal beter leren spreken en 
niet zo trots moeten zijn. Het komt voor 
dat je een hele familie op je af krijgt 
wanneer je een Turkse man corrigeert. 
Dat zijn reële toestanden die je niet 
oplost door de ondernemer een etiket 
op te plakken als racist. 

Ze slaakt een zucht van verlichting: Het 
is in de VS zoveel makkelijker om dit 
soort dingen te zeggen. 

Geldt dat ook voor religieuze 
kwalificaties? Ik heb juist altijd 
het gevoel dat wanneer je in de 
Verenigde Staten aan de vrijheid 
van Godsdienst komt, dat je dan 
erg op moet passen. 

Je mag zo religieus zijn als je wilt, maar 
als je naar je werk gaat moet  je religie 
thuis laten. Toen ik pas hier was, waren er 
een aantal Somaliërs en Soedanezen die 
in een vleesverwerkingsfabriek werkten. 
Tijdens de ramadan vroegen ze of ze 
een half uur eerder het werk mochten 
neerleggen om de ramadan te openen. 
Als de katholieke Mexicanen ook een 
uitzonderingspositie zouden willen, 
was het einde zoek. Zelfs de vakbonden 
wilden hier niet aan beginnen. Je kan 
niet massaal het werk neerleggen om 
religieuze redenen.

In Nederland komen er in zo’n geval 
demonstraties. Hier zijn ze gewend 
aan allerlei opstanden. Politici en 
vakbondsleiders laten dat overwaaien 
en verwijzen de teleurgestelden door naar 
de rechter. Dat is wat we in Nederland 
missen. Elke aanstellerij van een groep 
van tien mensen wordt serieus genomen 
en daar gaan we voor door de knieën. 
Incidentenpolitiek. Het heeft inherent te 
maken – dit zal je als D66’er als muziek in 
de oren klinken – met ons coalitiesysteem 
dat maakt dat elke partij zich op de 
korte termijn richt en in groepen denkt. 
Je krijgt een gefragmenteerde politiek 
zonder visie en vol wantrouwen. 

Nog even terug naar uw werk. 
U noemde Sam Harris zojuist al. 
Auteurs als Harris en Christopher 
Hitchens auteur van God is not 
Great, red. geloven niet dat een 
liberale moslim kan bestaan. 
Wanneer mensen zo liberaal zijn 
dat ze aan de Westerse samenleving 
deelnemen, zijn ze geen moslim 
meer. U zegt net dat mensen, ook 
Moslims, hun religieuze pet af 
zetten als ze naar hun werk gaan. 
Dus blijkbaar kunnen ze het wel 
scheiden?

Het is vooral zo dat ze gedwongen 
worden het te scheiden. De opvatting 

hier, en Nederland is gebaseerd op 
dezelfde assumptie, is om er voor te 
zorgen dat alle religies allemaal met 
elkaar om gaan. Hiervoor moet de staat 
neutraal zijn. En om die staat neutraal 
te houden kan je niet de ene groep 
boven de andere bevoordelen. Ieder 
wordt gedwongen een beetje van zijn 
godsdienst in te leveren. 

In uw autobiografie staat dat auteurs 
als Karl Popper en John Stuart Mill 
een grote indruk bij u achterlieten. 
Was het met uw hoofd boven de 
boeken dat u tot de conclusie kwam 
dat zaken op de agenda moesten 
worden gezet?

Het is vooral een combinatie: lezen, 
observatie en ervaring uit mijn eigen 
verleden. Ik had het geluk om in meerdere 
werelden te kunnen kijken. 

Wat zijn auteurs die u op dit moment 
erg inspireren?

Ze denkt na en twijfelt: Ik lees nu de 
Gebroeders Karamazov van Dostojevski. 
Een prachtige worsteling van het 
geweten, schuld en kwetsbaarheid. 
Ik ben opgeschoven van de filosofie 
naar de literatuur. Dawkins, Hitchens 
en de andere auteurs op het gebied 
van secularisme spreken me ook erg 
aan, maar romanschrijvers weten hun 
boodschap op een prachtig genuanceerde 
wijze ook over te brengen en me inzicht 
te verschaffen.

Zien we u ooit nog terug?

Ik zal nog langskomen voor publicatie 
van mijn boeken, maar voorlopig blijf 
ik in de Verenigde Staten wonen. 

Echt niet weer het Parlement in?

Lacht: Misschien ooit, in de toekomst. 

In 2007 stichtte Ayaan Hirsi Ali de 
AHA foundation ter bescherming 
van de rechten van vrouwen 
tegen de invloed van Islamitisch 
fundamentalisme. Door het 
stimuleren van onderzoek en 
het verspreiden van kennis 
probeert de organisatie het 
onthouden van onderwijs aan 
meisjes, besnijdenis, mishandeling 
en eerwraak tegen te gaan. 
Met hun activiteiten hopen zij 
opiniemakers, journalisten en 
politici te overtuigen van het 
belang van deze thema’s.  

Voor meer informatie over 
de AHA foundation: www.
theahafoundation.org/

De Jonge Democraten 
organiseerden dit 
internationale congres 
met de JOVD, de politieke 

jongerenorganisatie van de VVD, van 
12 tot aan 14 november jongstleden 
Zo’n 180 jongeren uit alle delen van de 
wereld waren naar Den Haag afgereisd 
om het evenement bij te wonen. Zo waren 
organisaties uit Egypte, Azerbeidzjan 
en Costa Rica vertegenwoordigd, maar 
ook de Young Democrats of America, de 
jongerenorganisatie van Barack Obama’s 
politieke partij, zond een delegatie in.  
 
De internationale federatie van liberale 
jongeren (IFLRY) is de koepelorganisatie 
van zo’n 100 lidorganisaties bestaande 

Jonge Democraat
voorzitter van 2,5 miljoen liberalen.
Dankzij de vele activiteiten in steden, reacties in de media en deelname aan landelijke 
debatten zijn de Jonge Democraten goed zichtbaar in de nationale politieke arena. 
Onbekender is de internationale participatie van de jongerenorganisatie. Ten onrechte, want 
ook op het mondiale podium zijn de Jonge Democraten actief. Eén van de facetten hiervan 
is het lidmaatschap van de overkoepelende internationale liberale jongerenorganisatie 
IFLRY. Deze organisatie hield onlangs haar tweejaarlijkse congres in Den Haag.

Door Carola Zandbergen en Erik van der Meij

Voor meer informatie over de 
internationale koers van de JD 
kun je contact opnemen met Erik 
van der Meij (erik.vandermeij@
jongedemocraten.nl). Meer 
informatie over IFLRY kun je 
vinden op www.iflry.org. 

uit meer dan 2,5 miljoen leden. De 
organisatie traint wereldwijd jonge 
politici en activisten, ontwikkelt liberale 
beleidsplannen en ondersteunt leden in 
autoritaire staten. Voor lidorganisaties 
worden seminars en bijeenkomsten 
georganiseerd. Zo was IFLRY met een 
delegatie van 90 personen aanwezig op 
de Klimaattop in Kopenhagen.

Voor de Jonge Democraten had dit 
congres nog een extra dimensie: 
Jonge Democraat Bart Woord werd 
voorgedragen als voorzitterskandidaat. 
Tijdens de verkiezingen is Woord verkozen 
en de aankomende twee jaar zal hij 
IFLRY leiden. Het is voor het eerst in 
twintig jaar dat een Nederlander de 

wereldwijde organisatie aanstuurt. 
Voor de Jonge Democraten zal deze 
aanstelling inhouden dat er zich nog 
meer mogelijkheden voordoen voor 
internationale samenwerking met andere 
liberale organisaties. 
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Waar het gelijkheidsbeginsel 
één van de directe 
verworvenheden van de 
Franse Revolutie betreft, 

valt het recht op gelijke kansen eerder 
te beschouwen als een product van 
toenemende welvaart. Toch wordt 
aan het laatste inmiddels net zoveel 
waarde gehecht als aan het eerste. 
Zoveel waarde zelfs dat elke discussie 
met deze gelijke kansen als onderwerp 
taboe is, hetgeen zich vertaalt in een 
soms verbijsterend rigide invulling aan 
een op zichzelf onomstreden recht.

Als voorbeeld een korte introductie in 
het Franse onderwijssysteem. Omdat 
iedereen gelijke kansen verdient, zo 
redeneert men, heeft iedereen recht 
op hetzelfde onderwijs, of eigenlijk 
op hetzelfde onderwijsprogramma 
met dezelfde beoordelingscriteria. 
En dat is natuurlijk geen recht, maar 
tot je veertiende een plicht. Voor de 
resterende twee jaren leerplicht is er 
grofweg keuze tussen VMBO enerzijds 
en VWO anderzijds. De bezwaren zijn 
voor Nederlanders evident: de zwakkere 
leerlingen moeten boven hun niveau 
presteren terwijl het voor de sterkere 
leerlingen niet snel genoeg gaat. Jammer 
dan, zegt de Fransman, iedereen is gelijk, 
ook al is iedereen verschillend.

In Nederland ligt de nuance anders; 
iedereen is verschillend, maar heeft 
gelijke rechten op passend onderwijs. Het 
doel is de zogenaamde ononderbroken 
leerlijn voor alle kinderen. Dit betekent 
dat eenieder moet kunnen rekenen op 
specifieke aandacht, afhankelijk van je 
niveau, ongeacht je niveau. Zowel op 
de basisschool, waar veel waarde wordt 
gehecht aan individuele aandacht voor 
élk kind, als in het voortgezet onderwijs 
waar de kinderen zelfs worden ingedeeld 
op basis van dat niveau. En ondanks 
enig geschipper de afgelopen twintig 
jaar, lijkt de consensus dat het niveau 
van een leerling rond zijn twaalfde wel 

aardig valt in te schatten. Dat is twee 
jaar eerder dan in Frankrijk en dat lijkt 
niet veel. Maar als je twaalf bent, is 
twee jaar wel degelijk veel. Waar is al 
die tijd - zo betoogt de Fransoos - de 
sterkere leerling om je als zwakkere aan 
op te trekken? 

Zo valt tegen beide systemen iets in te 
brengen en is de enige conclusie die 
vooralsnog valt te trekken een algemene: 
gelijkheid ≠ égalité. 

Op zich niet verrassend, want gelijkheid 
is in geen taal zo eenduidig gedefinieerd 
als in de internationale taal der wiskunde. 
Natuurkundigen nemen het vaak al met 
een korreltje zout; als het maar ongeveer 
klopt, en in de filosofie vormt de term 
alleen al onderwerp van uitvoerige 
discussie. Toch is er een filosoof die, 
vanuit natuurkundig oogpunt, dicht bij 
de waarheid komt. Vanuit natuurkundig 
oogpunt, omdat één aanname vereist 
is, maar er verder geen speld tussen 
valt te krijgen. We hebben het dan over 
John Rawls en zijn theory of justice. De 
aanname: mens = mens.

Volgens Rawls worden verschillen tussen 
mensen louter bepaald door geboorte 
en omgevingsfactoren, zaken waarvoor 
men geen credits kan opeisen. Zelfs 
doorzettingsvermogen is volgens Rawls 
geen eigen verdienste en daarmee niet 
iets dat recht zou moeten geven op een 
hoger salaris of een betere opleiding.

Zie hier het Franse onderwijssysteem: 
geënt op het beperken van deze 
‘oneerlijke’ verschillen. Is het Franse 
systeem daarmee dus ook eerlijker dan 
het Nederlandse? Rawls vindt van niet. 
Want het gegeven dat mensen door puur 
toeval verschillend zijn, wil niet zeggen 
dat je deze verschillen teniet moet willen 
doen. Zo zijn sociale en economische 
verschillen volgens Rawls geoorloofd, 
maar alleen als deze uiteindelijk ten 
gunste zijn van de minst gegoeden.

 Dit betekent bijvoorbeeld dat als 
een groot bedrijf niet functioneert 
zonder directeur met goed salaris, dit 
salaris gerechtvaardigd is. Immers, alle 
werknemers van het bedrijf hebben 
hier baat bij. Anderzijds heeft een 
maatschappij baat bij een goed opgeleide 
elite, en zodoende is het Nederlandse 
systeem - gebaseerd op differentiatie 
naar aanleiding van capaciteiten - 
geoorloofd. Een kritiekpuntje betreft 
de doorstroommogelijkheden, waar in 
Nederland nog het nodige te winnen valt. 

Want wat Rawls eigenlijk nastreeft is 
een Nash-evenwicht, waarbij het beste 
voor het totaal (de maatschappij) is 
gedefinieerd als het best mogelijke voor 
elk onderdeel (elk individu). Wat het 
best mogelijke evenwicht is, is natuurlijk 
moeilijk te kwantificeren. Voorbeeld: 
exact welk belastingtarief levert het 
meest op voor de minderbedeelden 
der maatschappij? Ofwel, waar ligt 
voor de beterbedeelden de grens wat 
ontmoediging (hoge belastingen) betreft?

Rawls veronderstelt dat deze vragen 
juist beantwoord kunnen worden, als 
de maatschappij zou worden ingericht 
door bepaalde personen; personen die 
geen weet hebben van de positie die 
ze binnen de door hun ontworpen 
maatschappij zullen bekleden. Hij maakt 
gebruik van de hypothetische sluier der 
onwetendheid.

De kritiek ligt voor de hand en komt 
van pragmatici: zo’n sluier bestaat 
helemaal niet! Gelijk hebben ze, het 
is ook maar een idee. Maar we zouden 
kunnen beginnen met een ander zoveel 
mogelijk te gunnen. En wat dat betreft is 
Nederland voor mij gelijk aan Frankrijk; ik 
gun beide landen meer. Meer gelijkheid 
danwel plus d’égalité.

Egalité et gelijkheid: 
quelles differénces ? 
Als onderdeel van de Heilige Republikeinse Drie-eenheid (met Liberté en Fraternité) 
is Egalité iets waar in Frankrijk niet mee te spotten valt, ook al doen voortdurende 
aantijgingen van vriendjespolitiek of nepotisme misschien anders vermoeden. Sterker 
nog, de ongelijkheden in Frankrijk kunnen groot zijn. Maar als de Fransman het over 
égalité heeft, dan gaat het voornamelijk om twee facetten: gelijkheid voor de wet en 
(het recht op) gelijke kansen. En dáár valt niet mee te spotten.

Door Peter Bosma

Peter Bosma studeert technische 
natuurkunde in Parijs.

Equality and gelijkheid 
what are the differences ?
Het afgelopen decennium is er een taboe komen te hangen boven de Europese 
verzorgingsstaat: De kosten zijn (te) hoog, mensen worden onvoldoende 
gestimuleerd en het maakt de economie inefficiënt. De Europese (op het Verenigd 
Koninkrijk na) arbeidswetten werden bedacht met als doel inkomensgelijkheid te 
creëren en werknemers te beschermen. Dit door hoge inkomensbelastingen te heffen, 
voor inkomenszekerheid te zorgen en regels op te stellen voor het ontslaan van 
werknemers. De Amerikaanse politiek denkt vanuit een heel ander perspectief, en is er 
op gericht armoede te bestrijden en gelijke kansen te creëren. Het eerste doel wordt 
voornamelijk nagestreefd door het minimumloon en het laatste door zo weinig 
mogelijk in te grijpen in de arbeidsmarkt, zodat iedereen zijn eigen kans kan grijpen. 

Door Nikie van Thiel

De vraag is of wij Europeanen 
die inkomensgelijkheid en 
bescherming nog wel willen 
en welke gelijkheid – die van 

de VS of EU – wenselijker zou zijn. Om 
de situatie nuchter te analyseren, moeten 
inkomensgelijkheid en bescherming niet 
langer als gegeven worden gezien, maar 
zorgvuldig geëvalueerd worden.

Het was niet zo dat er geld over was 
toen de uitgebreide arbeidsregels tot 
stand kwamen. In de jaren ’80 heerste 
een recessie. In die periode werd de 
werkloosheidsuitkering verhoogd 
en klonk de roep om een strenger 
ontslagrecht. Dit is niet vreemd gezien het 
feit dat meer mensen in de problemen 
raakten en de roep om bescherming in 
zware tijden luider is. Het waren  dan 
ook politiek populaire besluiten, maar 
we weten allemaal dat de vraag van 
de burger niet altijd even verstandig 
is. Een strikt ontslagrecht zorgt ervoor 
dat minder mensen worden ontslagen, 
waardoor werknemers zich beschermd 
voelen. Het heeft in Europa voor 
grotere hechtheid gezorgd met het 
bedrijf waarvoor je werkt, waardoor de 
productiviteit van werknemers stijgt. De 
keerzijde is dat er ook minder mensen 
worden aangenomen. De kosten van 
het ontslag rijzen, wat ervoor zorgt dat 
bedrijven minder vacatures uitschrijven 
bij een groeiende economie. Bij een 
dalende vraag kunnen werknemers 
namelijk moeilijk ontslagen worden. 
Strikt ontslagrecht zorgt dus voor 
grote ongelijkheid tussen werkenden 
en werklozen. Het uiteindelijke effect 
op de werkloosheidscijfers is dubieus 
en is eerder terug te voeren op diverse 
andere regelgeving, zoals bijvoorbeeld 
de regelgeving rond uitzendkrachten. 

In de Verenigde Staten bestaat het woord 
ontslagrecht niet. Werknemers kunnen 
ieder moment worden ontslagen en 
jobhoppen is dan ook een Amerikaans 
fenomeen. Er bestaat een minder groot 

taboe op werkloosheid, mede omdat 
de werkenden geen belasting hoeven 
af te dragen voor de werkelozen. 
Ongelijkheid tussen werkgever en 
werknemer krijgt zo wel een kans, 
omdat de eerste alle dreigementen 
voor ontslag kan waarmaken en er voor 
de laatste geen veiligheidsnet zoals de 
werkeloosheidsuitkering bestaat. Waarom 
wordt er door de gemiddelde burger – de 
werknemer – dan geen druk uitgeoefend 
op de politiek om ontslagrecht te 
realiseren? Simpel gezegd omdat de 
Amerikanen stoerder zijn. Het is normaal 
om te stoppen met je baan wanneer je 
er genoeg van hebt of om 200 km. te 
verhuizen voor je werk. Het percentage 
ontslagen, eigen bedrijven en migratie 
naar andere staten is vele malen hoger 
dan in Europa. Een Maastrichtenaar zou 
moord en brand schreeuwen als hij voor 
zijn werk de rivieren over moet!

De Europese roep om hervormingen is niet 
geheel onterecht. Veel Europese landen 
zijn inderdaad behoorlijk doorgeslagen 
met hun regelgeving: een werknemer 
beschermen is iets heel anders dan zijn 
baan beschermen. Door een zeer strikt 
ontslagrecht toe te passen in combinatie 
met een hoge werkloosheidsuitkering 
zonder verplichtingen zoals sollicitatie- en 
trainingsplicht werk je luiheid in de hand. 
De afhankelijkheid ten opzichte van de 
staat wordt versterkt. Hier verandering in 

aanbrengen is moeilijk, omdat het lastig 
is één hervorming op zichzelf door te 
voeren. Alle arbeidsregels zijn namelijk 
op elkaar gestapeld en wanneer je er 
één zou wegnemen kunnen de anderen 
als dominostenen omvallen. Zo is het 
negatieve effect voor werklozen van een 
strikt ontslagrecht gecompenseerd door 
een hoge werkloosheidsuitkering. Een 
positief effect hiervan is dat mensen 
langer de tijd hebben om een baan te 
zoeken, waardoor een advocaat niet 
direct bij de plaatselijke supermarkt aan 
de slag hoeft te gaan om de hypotheek 
te kunnen blijven betalen. Een negatief 
effect is dat werklozen achterover gaan 
leunen totdat de werkloosheidsuitkering 
ophoudt. Om dit tegen te gaan is de 
sollicitatieplicht ingevoerd en word je 
in veel landen intensief begeleid met 
trainingen, met als doel werklozen sneller 
aan een goede baan te helpen. Wanneer 
je één van deze regels wegneemt omdat 
het te duur wordt, zullen de negatieve 
effecten van andere regels duidelijk 
worden. 

Om dit domino-effect tegen te gaan, 
moet er op grote schaal hervormd 
worden. Maar zoals al eerder genoemd 
zijn dergelijke veranderingen vaak politiek 
impopulair. Zeker in de huidige financiële 
crisis worden ze niet op prijs gesteld 
door werknemers. Vooral ouderen zijn 
in deze tijden bang en steigeren al bij de 
minst of geringste verandering. Daarnaast 
zijn, zoals al beschreven, Europeanen 
anders dan de Amerikanen en willen 
we niet een grote hervorming richting 
het Amerikaanse systeem. Tijdens de 
Amerikaanse verkiezingen van vorig 
jaar werd nog maar eens duidelijk dat 
de arbeidsfilosofie van de VS niet te 
vergelijken is met die van Nederland. 
Arbeidsregels, zoals minimumloon, 
WW-uitkering of het meebetalen aan 
je pensioen stonden daar bij beide 
partijen niet op de agenda, terwijl de 
Partij van de Arbeid hier al decennia bij 
de grootste partijen hoort. 

“ De vraag van 
de burger is 

niet altijd even 
verstandig.”
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Waar het gelijkheidsbeginsel 
één van de directe 
verworvenheden van de 
Franse Revolutie betreft, 

valt het recht op gelijke kansen eerder 
te beschouwen als een product van 
toenemende welvaart. Toch wordt 
aan het laatste inmiddels net zoveel 
waarde gehecht als aan het eerste. 
Zoveel waarde zelfs dat elke discussie 
met deze gelijke kansen als onderwerp 
taboe is, hetgeen zich vertaalt in een 
soms verbijsterend rigide invulling aan 
een op zichzelf onomstreden recht.

Als voorbeeld een korte introductie in 
het Franse onderwijssysteem. Omdat 
iedereen gelijke kansen verdient, zo 
redeneert men, heeft iedereen recht 
op hetzelfde onderwijs, of eigenlijk 
op hetzelfde onderwijsprogramma 
met dezelfde beoordelingscriteria. 
En dat is natuurlijk geen recht, maar 
tot je veertiende een plicht. Voor de 
resterende twee jaren leerplicht is er 
grofweg keuze tussen VMBO enerzijds 
en VWO anderzijds. De bezwaren zijn 
voor Nederlanders evident: de zwakkere 
leerlingen moeten boven hun niveau 
presteren terwijl het voor de sterkere 
leerlingen niet snel genoeg gaat. Jammer 
dan, zegt de Fransman, iedereen is gelijk, 
ook al is iedereen verschillend.

In Nederland ligt de nuance anders; 
iedereen is verschillend, maar heeft 
gelijke rechten op passend onderwijs. Het 
doel is de zogenaamde ononderbroken 
leerlijn voor alle kinderen. Dit betekent 
dat eenieder moet kunnen rekenen op 
specifieke aandacht, afhankelijk van je 
niveau, ongeacht je niveau. Zowel op 
de basisschool, waar veel waarde wordt 
gehecht aan individuele aandacht voor 
élk kind, als in het voortgezet onderwijs 
waar de kinderen zelfs worden ingedeeld 
op basis van dat niveau. En ondanks 
enig geschipper de afgelopen twintig 
jaar, lijkt de consensus dat het niveau 
van een leerling rond zijn twaalfde wel 

aardig valt in te schatten. Dat is twee 
jaar eerder dan in Frankrijk en dat lijkt 
niet veel. Maar als je twaalf bent, is 
twee jaar wel degelijk veel. Waar is al 
die tijd - zo betoogt de Fransoos - de 
sterkere leerling om je als zwakkere aan 
op te trekken? 

Zo valt tegen beide systemen iets in te 
brengen en is de enige conclusie die 
vooralsnog valt te trekken een algemene: 
gelijkheid ≠ égalité. 

Op zich niet verrassend, want gelijkheid 
is in geen taal zo eenduidig gedefinieerd 
als in de internationale taal der wiskunde. 
Natuurkundigen nemen het vaak al met 
een korreltje zout; als het maar ongeveer 
klopt, en in de filosofie vormt de term 
alleen al onderwerp van uitvoerige 
discussie. Toch is er een filosoof die, 
vanuit natuurkundig oogpunt, dicht bij 
de waarheid komt. Vanuit natuurkundig 
oogpunt, omdat één aanname vereist 
is, maar er verder geen speld tussen 
valt te krijgen. We hebben het dan over 
John Rawls en zijn theory of justice. De 
aanname: mens = mens.

Volgens Rawls worden verschillen tussen 
mensen louter bepaald door geboorte 
en omgevingsfactoren, zaken waarvoor 
men geen credits kan opeisen. Zelfs 
doorzettingsvermogen is volgens Rawls 
geen eigen verdienste en daarmee niet 
iets dat recht zou moeten geven op een 
hoger salaris of een betere opleiding.

Zie hier het Franse onderwijssysteem: 
geënt op het beperken van deze 
‘oneerlijke’ verschillen. Is het Franse 
systeem daarmee dus ook eerlijker dan 
het Nederlandse? Rawls vindt van niet. 
Want het gegeven dat mensen door puur 
toeval verschillend zijn, wil niet zeggen 
dat je deze verschillen teniet moet willen 
doen. Zo zijn sociale en economische 
verschillen volgens Rawls geoorloofd, 
maar alleen als deze uiteindelijk ten 
gunste zijn van de minst gegoeden.

 Dit betekent bijvoorbeeld dat als 
een groot bedrijf niet functioneert 
zonder directeur met goed salaris, dit 
salaris gerechtvaardigd is. Immers, alle 
werknemers van het bedrijf hebben 
hier baat bij. Anderzijds heeft een 
maatschappij baat bij een goed opgeleide 
elite, en zodoende is het Nederlandse 
systeem - gebaseerd op differentiatie 
naar aanleiding van capaciteiten - 
geoorloofd. Een kritiekpuntje betreft 
de doorstroommogelijkheden, waar in 
Nederland nog het nodige te winnen valt. 

Want wat Rawls eigenlijk nastreeft is 
een Nash-evenwicht, waarbij het beste 
voor het totaal (de maatschappij) is 
gedefinieerd als het best mogelijke voor 
elk onderdeel (elk individu). Wat het 
best mogelijke evenwicht is, is natuurlijk 
moeilijk te kwantificeren. Voorbeeld: 
exact welk belastingtarief levert het 
meest op voor de minderbedeelden 
der maatschappij? Ofwel, waar ligt 
voor de beterbedeelden de grens wat 
ontmoediging (hoge belastingen) betreft?

Rawls veronderstelt dat deze vragen 
juist beantwoord kunnen worden, als 
de maatschappij zou worden ingericht 
door bepaalde personen; personen die 
geen weet hebben van de positie die 
ze binnen de door hun ontworpen 
maatschappij zullen bekleden. Hij maakt 
gebruik van de hypothetische sluier der 
onwetendheid.

De kritiek ligt voor de hand en komt 
van pragmatici: zo’n sluier bestaat 
helemaal niet! Gelijk hebben ze, het 
is ook maar een idee. Maar we zouden 
kunnen beginnen met een ander zoveel 
mogelijk te gunnen. En wat dat betreft is 
Nederland voor mij gelijk aan Frankrijk; ik 
gun beide landen meer. Meer gelijkheid 
danwel plus d’égalité.

Egalité et gelijkheid: 
quelles differénces ? 
Als onderdeel van de Heilige Republikeinse Drie-eenheid (met Liberté en Fraternité) 
is Egalité iets waar in Frankrijk niet mee te spotten valt, ook al doen voortdurende 
aantijgingen van vriendjespolitiek of nepotisme misschien anders vermoeden. Sterker 
nog, de ongelijkheden in Frankrijk kunnen groot zijn. Maar als de Fransman het over 
égalité heeft, dan gaat het voornamelijk om twee facetten: gelijkheid voor de wet en 
(het recht op) gelijke kansen. En dáár valt niet mee te spotten.

Door Peter Bosma

Peter Bosma studeert technische 
natuurkunde in Parijs.

Equality and gelijkheid 
what are the differences ?
Het afgelopen decennium is er een taboe komen te hangen boven de Europese 
verzorgingsstaat: De kosten zijn (te) hoog, mensen worden onvoldoende 
gestimuleerd en het maakt de economie inefficiënt. De Europese (op het Verenigd 
Koninkrijk na) arbeidswetten werden bedacht met als doel inkomensgelijkheid te 
creëren en werknemers te beschermen. Dit door hoge inkomensbelastingen te heffen, 
voor inkomenszekerheid te zorgen en regels op te stellen voor het ontslaan van 
werknemers. De Amerikaanse politiek denkt vanuit een heel ander perspectief, en is er 
op gericht armoede te bestrijden en gelijke kansen te creëren. Het eerste doel wordt 
voornamelijk nagestreefd door het minimumloon en het laatste door zo weinig 
mogelijk in te grijpen in de arbeidsmarkt, zodat iedereen zijn eigen kans kan grijpen. 

Door Nikie van Thiel

De vraag is of wij Europeanen 
die inkomensgelijkheid en 
bescherming nog wel willen 
en welke gelijkheid – die van 

de VS of EU – wenselijker zou zijn. Om 
de situatie nuchter te analyseren, moeten 
inkomensgelijkheid en bescherming niet 
langer als gegeven worden gezien, maar 
zorgvuldig geëvalueerd worden.

Het was niet zo dat er geld over was 
toen de uitgebreide arbeidsregels tot 
stand kwamen. In de jaren ’80 heerste 
een recessie. In die periode werd de 
werkloosheidsuitkering verhoogd 
en klonk de roep om een strenger 
ontslagrecht. Dit is niet vreemd gezien het 
feit dat meer mensen in de problemen 
raakten en de roep om bescherming in 
zware tijden luider is. Het waren  dan 
ook politiek populaire besluiten, maar 
we weten allemaal dat de vraag van 
de burger niet altijd even verstandig 
is. Een strikt ontslagrecht zorgt ervoor 
dat minder mensen worden ontslagen, 
waardoor werknemers zich beschermd 
voelen. Het heeft in Europa voor 
grotere hechtheid gezorgd met het 
bedrijf waarvoor je werkt, waardoor de 
productiviteit van werknemers stijgt. De 
keerzijde is dat er ook minder mensen 
worden aangenomen. De kosten van 
het ontslag rijzen, wat ervoor zorgt dat 
bedrijven minder vacatures uitschrijven 
bij een groeiende economie. Bij een 
dalende vraag kunnen werknemers 
namelijk moeilijk ontslagen worden. 
Strikt ontslagrecht zorgt dus voor 
grote ongelijkheid tussen werkenden 
en werklozen. Het uiteindelijke effect 
op de werkloosheidscijfers is dubieus 
en is eerder terug te voeren op diverse 
andere regelgeving, zoals bijvoorbeeld 
de regelgeving rond uitzendkrachten. 

In de Verenigde Staten bestaat het woord 
ontslagrecht niet. Werknemers kunnen 
ieder moment worden ontslagen en 
jobhoppen is dan ook een Amerikaans 
fenomeen. Er bestaat een minder groot 

taboe op werkloosheid, mede omdat 
de werkenden geen belasting hoeven 
af te dragen voor de werkelozen. 
Ongelijkheid tussen werkgever en 
werknemer krijgt zo wel een kans, 
omdat de eerste alle dreigementen 
voor ontslag kan waarmaken en er voor 
de laatste geen veiligheidsnet zoals de 
werkeloosheidsuitkering bestaat. Waarom 
wordt er door de gemiddelde burger – de 
werknemer – dan geen druk uitgeoefend 
op de politiek om ontslagrecht te 
realiseren? Simpel gezegd omdat de 
Amerikanen stoerder zijn. Het is normaal 
om te stoppen met je baan wanneer je 
er genoeg van hebt of om 200 km. te 
verhuizen voor je werk. Het percentage 
ontslagen, eigen bedrijven en migratie 
naar andere staten is vele malen hoger 
dan in Europa. Een Maastrichtenaar zou 
moord en brand schreeuwen als hij voor 
zijn werk de rivieren over moet!

De Europese roep om hervormingen is niet 
geheel onterecht. Veel Europese landen 
zijn inderdaad behoorlijk doorgeslagen 
met hun regelgeving: een werknemer 
beschermen is iets heel anders dan zijn 
baan beschermen. Door een zeer strikt 
ontslagrecht toe te passen in combinatie 
met een hoge werkloosheidsuitkering 
zonder verplichtingen zoals sollicitatie- en 
trainingsplicht werk je luiheid in de hand. 
De afhankelijkheid ten opzichte van de 
staat wordt versterkt. Hier verandering in 

aanbrengen is moeilijk, omdat het lastig 
is één hervorming op zichzelf door te 
voeren. Alle arbeidsregels zijn namelijk 
op elkaar gestapeld en wanneer je er 
één zou wegnemen kunnen de anderen 
als dominostenen omvallen. Zo is het 
negatieve effect voor werklozen van een 
strikt ontslagrecht gecompenseerd door 
een hoge werkloosheidsuitkering. Een 
positief effect hiervan is dat mensen 
langer de tijd hebben om een baan te 
zoeken, waardoor een advocaat niet 
direct bij de plaatselijke supermarkt aan 
de slag hoeft te gaan om de hypotheek 
te kunnen blijven betalen. Een negatief 
effect is dat werklozen achterover gaan 
leunen totdat de werkloosheidsuitkering 
ophoudt. Om dit tegen te gaan is de 
sollicitatieplicht ingevoerd en word je 
in veel landen intensief begeleid met 
trainingen, met als doel werklozen sneller 
aan een goede baan te helpen. Wanneer 
je één van deze regels wegneemt omdat 
het te duur wordt, zullen de negatieve 
effecten van andere regels duidelijk 
worden. 

Om dit domino-effect tegen te gaan, 
moet er op grote schaal hervormd 
worden. Maar zoals al eerder genoemd 
zijn dergelijke veranderingen vaak politiek 
impopulair. Zeker in de huidige financiële 
crisis worden ze niet op prijs gesteld 
door werknemers. Vooral ouderen zijn 
in deze tijden bang en steigeren al bij de 
minst of geringste verandering. Daarnaast 
zijn, zoals al beschreven, Europeanen 
anders dan de Amerikanen en willen 
we niet een grote hervorming richting 
het Amerikaanse systeem. Tijdens de 
Amerikaanse verkiezingen van vorig 
jaar werd nog maar eens duidelijk dat 
de arbeidsfilosofie van de VS niet te 
vergelijken is met die van Nederland. 
Arbeidsregels, zoals minimumloon, 
WW-uitkering of het meebetalen aan 
je pensioen stonden daar bij beide 
partijen niet op de agenda, terwijl de 
Partij van de Arbeid hier al decennia bij 
de grootste partijen hoort. 

“ De vraag van 
de burger is 

niet altijd even 
verstandig.”
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Nikie van Thiel studeert International 
Economics aan Maastricht University. 
Ze is ook voorzitter van de afdeling 
Maastricht.

Zouden wij daarnaast wel een land zonder 
vakbonden willen? Agnes Jongerius is 
de machtigste vrouw van Nederland, 
hoewel niet een van de meest geliefde. 
Maar dat neemt niet weg dat vakbonden 
een stem geven aan de buschauffeurs, 
leraren en bejaardenverzorgers. Een stem 
die ze in de VS niet krijgen. 

Het is moeilijk een Amerikaans systeem 
voor te stellen vanuit onze uitgebreide 
verzorgingsstaat. De ideologie van 
het systeem is gebaseerd op het in 
stand houden van de vrijheid van de 
burger en afhankelijkheid van de staat 
te beperken. Door niet in te grijpen 
zien zij voor iedereen een gelijke kans 
op de arbeidsmarkt, omdat niemand 
belemmerd of juist geholpen wordt 
door regels. Wat een verschil is dit met 
Europa, waar positieve discriminatie door 
belastingvoordelen voor gehandicapte, 
vrouwelijke of allochtone werknemers 
aan de orde van de dag is. Hiermee 
proberen we de ongelijkheid van mensen 
met dezelfde werkcompetenties op de 
arbeidsmarkt weg te nemen en recht 
te trekken. Wanneer deze regels en 
programma’s worden beoordeeld, 
wordt vaak gesproken over de kosten en 
bureaucratie die ze met zich meebrengen. 
Het uiteindelijke doel wordt al snel als 
gegeven beschouwd. Enerzijds vinden 
we het vanzelfsprekend dat werknemers 
beschermd worden en dat sommige 
mensen meer geholpen moeten worden 
dan andere. Anderzijds brengt dit nu 
eenmaal kosten met zich mee. We klagen 

steen en been wanneer er een blauwe 
envelop op onze deurmat valt, maar het 
aantal belastingfraudeurs ligt hier flink 
lager dan in de VS en onze bereidheid 
om belasting te betalen ligt ook vele 
malen hoger. 

De VS heeft absoluut een efficiëntere 
arbeidsmarkt, waardoor kosten worden 
gedrukt en waar mensen allemaal hun 
eigen kans moeten grijpen. Europese 
bedrijven hebben het moeilijker met 
hogere arbeidskosten, maar dat resulteert 
ook in een hogere inkomensgelijkheid 
en bescherming van werknemers. 
De Europese Unie heeft onlangs een 
hervormingsplan geschreven om ieder 

Padre,
Ik spreek tot u als een getergd man.

Zoals u weet leef ik, een vroom katholiek, 
enkel om ‘De Heer’ te dienen. In al mijn 
werken probeer ik mijn medemens te 
laten delen. Iedereen kan profiteren 
van de vruchten van mijn goedheid.  
Helaas ben ook ik slechts een man 
van vlees en bloed en kunnen ook mij 
misstappen worden aangerekend. Ik 
hoop dat U mij, in naam van de Heer, 
kunt ondersteunen in mijn voortdurende 
strijd, een godsvruchtig leven te leiden. 

 Mijn huwelijk Padre. Mijn huwelijk bleek 
niets dan één groot bedrog. De vele jaren 
huwelijk leken niets dan heerlijk, maar 
wat een duivelse vrouw. Als straf voor 
al de liefde die ik bezit en wijds gedeeld 
heb, poogt zij nu misbruik te maken van 
al mijn noeste arbeid. Veronica heeft 
niet door hoe zalig zij met mij geleefd 
heeft. Dit zal in de toekomst voor haar 
een zure appel blijken, als haar valse 
beschuldigingen in rook zullen opgaan.

Wanneer de magistraten inzien dat mijn 
‘ad personum’ Italië enkel nog meer 
voorspoed kan brengen, zullen haar 
smeekbeden om terug te keren in mijn 
gratie te laat en vergeefs zijn. De Heer 
zal over haar oordelen, ik kan haar niet 
meer helpen.

Ik dien mij nu te richten op mijn 
voornaamste taak als president van de 
grootse staat Italië. En die taak Padre, 
is het dienen van het Italiaanse volk. 

De onwetenden bij het Constitutionele 
Hof beseffen niet, dat mijn verzoek om 
gerechtigheid, niets meer is dan waar 
het volk om vraagt. Een sterke vrome 
leider, die zowel in binnen- als buitenland 
enkel door zijn aanwezigheid toont hoe 
zeer hij begaan is met het menselijk lot. 
Een leider die het volk bijstaat in tijden 
van rampspoed en zijn barmhartigheid 
toont aan diegene die zijn steun het 
meeste nodig hebben.

De wereld heeft mannen van mijn 
statuur en kaliber nodig. Het spijt mij 
dan ook bijzonder Padre, dat ze in 
de wereld mijn goede intenties niet 
begrijpen. Dat zij in al mijn vriendschap 
slechts lust zien en in mijn wijsheid en 
ondernemingskracht slechts persoonlijk 
gewin vermoeden. Ik deel mijn vastgoed, 
mijn mediakennis, mijn charisma en mijn 
tranen zoals de Messias zijn lichaam en 

bloed deelde. Welk kwaad ligt hierin 
verscholen, oh Padre, dat velen mij zo 
heftig beschuldigen?

En wat voedt het wantrouwen en 
het jaloezie van mijn gewaardeerde 
collega regeringsleiders in Europa? De 
onderschatting van de mogelijkheden 
van een Italiaanse schone als lid van het 
Europese Parlement of zelfs als Europees 
President binnen een bolwerk van 
krijtstrepen is flagrant. Zij die verandering 
prediken, spreken schande over mijn 
keuzes, maar is de aanwezigheid een 
korte rok in hun midden geen teken 
van vooruitgang, van ontwikkeling, van 
geloven in je naasten?

 Maar ik geef niet op. Het besef zal komen 
Padre! Nu is die oude grijze Belgische 
muis verkozen, maar spoedig zal men 
snakken naar schoonheid in zijn puurste 
vorm. Dan zullen de regeringsleiders 
inzien dat lange benen en blauwe ogen 
wonderen kunnen verrichten en dat 
inhoud meerdere vormen kent. 

Voor nu kan ik enkel hopen dat mijn volk 
standvastig in zijn leider blijft geloven en 
de Heer mijn misstappen zal vergeven.

Amen

Saskia Brederveld en Evi van 
den Dungen zijn respectievelijk 
bestuurslid organisatie en 
voorzitter van de INCO

Zeg Gelijkheid, leef je eigenlijk wel 
naar je eigen principe?

Gevoelig punt. Diep in mijn hart 
ben ik groot voorstander van een 
kansenmaatschappij: Iedereen moet 
gelijke kansen hebben wanneer hij 
aan het spel begint. Hoe de knikkers 
uiteindelijk verdeeld worden interesseert 
me niet zoveel. Je begrijpt dus dat toen 
ik wat commissariaten aangeboden 
kreeg ik die kans met beide handen 
aangreep. Eind dit jaar zal ik vast ook 
een aanzienlijke bonus krijgen.

Wat moeten de mensen daar van 
denken?

Een ander zou precies hetzelfde doen. 

Pakken wat je pakken kan. Wat dat betreft 
zijn mijn broertjes (vrijheid, broederschap, 
red.) vele malen populairder. Ik ben altijd 
het misdeelde kind geweest en daar word 
je best cynisch van, moet ik zeggen.  

In Nederland zijn er nogal wat partijen 
die menen jouw gedachtegoed te 
moeten claimen. Wat vind je hiervan?

Jullie land valt tussen wal en schip als 
het op mij aankomt. Echt groot is het 
communisme nooit geworden, en dat 
is toch snel iets dat mensen met mijn 
naam associëren. Tegenwoordig heb 
je natuurlijk de SP en de PVDA. Maar 
op het moment dat Kant en Hamer 
je vrienden zijn, heb je geen vijanden 
meer nodig. 

Denk je dan dat niemand het beste 
met jou als ideaal voorheeft?

Eerlijk? Nee. Er zijn natuurlijk best 
antikapitalistische bewegingen die 
opriepen tot meer gelijkheid geweest 
in het verleden, zoals het communisme. 
Maar Nobelprijswinnaar Milton Friedman 
zei het al: Elke maatschappij is in wezen 
kapitalistisch: overal is kapitaal en zijn 
er mensen die het beheren. De vraag 
is alleen wie het kapitaal beheert: het 
individu of de staat. Beiden hebben 
laten zien dat ze nogal laconiek met 
mij omgaan, en eigenlijk is dat ook 
prima: Het houdt mensen scherp, het 
motiveert ze. Greed is good. 

Een interview met Gelijkheid
“Op het moment dat Kant en Hamer je vrienden zijn, heb je 
geen vijanden nodig.”

“Een 
Maastrichtenaar 

zou moord 
en brand 

schreeuwen 
als hij voor 

zijn werk de 
rivieren over 

moet.”

land een zet te geven in dezelfde richting 
op dit gebied. Ook hier worden de 
Verenigde Staten aangehaald als 
voorbeeld. Maar als Europeanen die 
richting niet op willen, wordt het 
lastig duwen. Spookverhalen over 
de enorme bureaucratie en kosten 
van de verzorgingstaat doen altijd de 
ronde. Het is begrijpelijk maar jammer 
dat er voornamelijk naar de kosten 
gekeken wordt. Een goede evaluatie 
van ons systeem zou betekenen dat 
ook de efficiëntie van trainingen voor 
werklozen of de verplichtingen van een 
werkloosheidsuitkering onder de loep 
moeten worden genomen, want alleen 
hieruit kun je correct concluderen of 
het zijn geld waard is of niet. 

Daarin ligt de kern: zolang wij bereid 
zijn te betalen voor de kosten van 
de regelgeving die zorgt voor onze 
inkomensgelijkheid en ons beschermd 
tegen inkomensverlies is er geen reden 
tot grote hervormingen. 
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Nikie van Thiel studeert International 
Economics aan Maastricht University. 
Ze is ook voorzitter van de afdeling 
Maastricht.
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Het is moeilijk een Amerikaans systeem 
voor te stellen vanuit onze uitgebreide 
verzorgingsstaat. De ideologie van 
het systeem is gebaseerd op het in 
stand houden van de vrijheid van de 
burger en afhankelijkheid van de staat 
te beperken. Door niet in te grijpen 
zien zij voor iedereen een gelijke kans 
op de arbeidsmarkt, omdat niemand 
belemmerd of juist geholpen wordt 
door regels. Wat een verschil is dit met 
Europa, waar positieve discriminatie door 
belastingvoordelen voor gehandicapte, 
vrouwelijke of allochtone werknemers 
aan de orde van de dag is. Hiermee 
proberen we de ongelijkheid van mensen 
met dezelfde werkcompetenties op de 
arbeidsmarkt weg te nemen en recht 
te trekken. Wanneer deze regels en 
programma’s worden beoordeeld, 
wordt vaak gesproken over de kosten en 
bureaucratie die ze met zich meebrengen. 
Het uiteindelijke doel wordt al snel als 
gegeven beschouwd. Enerzijds vinden 
we het vanzelfsprekend dat werknemers 
beschermd worden en dat sommige 
mensen meer geholpen moeten worden 
dan andere. Anderzijds brengt dit nu 
eenmaal kosten met zich mee. We klagen 

steen en been wanneer er een blauwe 
envelop op onze deurmat valt, maar het 
aantal belastingfraudeurs ligt hier flink 
lager dan in de VS en onze bereidheid 
om belasting te betalen ligt ook vele 
malen hoger. 

De VS heeft absoluut een efficiëntere 
arbeidsmarkt, waardoor kosten worden 
gedrukt en waar mensen allemaal hun 
eigen kans moeten grijpen. Europese 
bedrijven hebben het moeilijker met 
hogere arbeidskosten, maar dat resulteert 
ook in een hogere inkomensgelijkheid 
en bescherming van werknemers. 
De Europese Unie heeft onlangs een 
hervormingsplan geschreven om ieder 

Padre,
Ik spreek tot u als een getergd man.

Zoals u weet leef ik, een vroom katholiek, 
enkel om ‘De Heer’ te dienen. In al mijn 
werken probeer ik mijn medemens te 
laten delen. Iedereen kan profiteren 
van de vruchten van mijn goedheid.  
Helaas ben ook ik slechts een man 
van vlees en bloed en kunnen ook mij 
misstappen worden aangerekend. Ik 
hoop dat U mij, in naam van de Heer, 
kunt ondersteunen in mijn voortdurende 
strijd, een godsvruchtig leven te leiden. 

 Mijn huwelijk Padre. Mijn huwelijk bleek 
niets dan één groot bedrog. De vele jaren 
huwelijk leken niets dan heerlijk, maar 
wat een duivelse vrouw. Als straf voor 
al de liefde die ik bezit en wijds gedeeld 
heb, poogt zij nu misbruik te maken van 
al mijn noeste arbeid. Veronica heeft 
niet door hoe zalig zij met mij geleefd 
heeft. Dit zal in de toekomst voor haar 
een zure appel blijken, als haar valse 
beschuldigingen in rook zullen opgaan.

Wanneer de magistraten inzien dat mijn 
‘ad personum’ Italië enkel nog meer 
voorspoed kan brengen, zullen haar 
smeekbeden om terug te keren in mijn 
gratie te laat en vergeefs zijn. De Heer 
zal over haar oordelen, ik kan haar niet 
meer helpen.

Ik dien mij nu te richten op mijn 
voornaamste taak als president van de 
grootse staat Italië. En die taak Padre, 
is het dienen van het Italiaanse volk. 

De onwetenden bij het Constitutionele 
Hof beseffen niet, dat mijn verzoek om 
gerechtigheid, niets meer is dan waar 
het volk om vraagt. Een sterke vrome 
leider, die zowel in binnen- als buitenland 
enkel door zijn aanwezigheid toont hoe 
zeer hij begaan is met het menselijk lot. 
Een leider die het volk bijstaat in tijden 
van rampspoed en zijn barmhartigheid 
toont aan diegene die zijn steun het 
meeste nodig hebben.

De wereld heeft mannen van mijn 
statuur en kaliber nodig. Het spijt mij 
dan ook bijzonder Padre, dat ze in 
de wereld mijn goede intenties niet 
begrijpen. Dat zij in al mijn vriendschap 
slechts lust zien en in mijn wijsheid en 
ondernemingskracht slechts persoonlijk 
gewin vermoeden. Ik deel mijn vastgoed, 
mijn mediakennis, mijn charisma en mijn 
tranen zoals de Messias zijn lichaam en 

bloed deelde. Welk kwaad ligt hierin 
verscholen, oh Padre, dat velen mij zo 
heftig beschuldigen?

En wat voedt het wantrouwen en 
het jaloezie van mijn gewaardeerde 
collega regeringsleiders in Europa? De 
onderschatting van de mogelijkheden 
van een Italiaanse schone als lid van het 
Europese Parlement of zelfs als Europees 
President binnen een bolwerk van 
krijtstrepen is flagrant. Zij die verandering 
prediken, spreken schande over mijn 
keuzes, maar is de aanwezigheid een 
korte rok in hun midden geen teken 
van vooruitgang, van ontwikkeling, van 
geloven in je naasten?

 Maar ik geef niet op. Het besef zal komen 
Padre! Nu is die oude grijze Belgische 
muis verkozen, maar spoedig zal men 
snakken naar schoonheid in zijn puurste 
vorm. Dan zullen de regeringsleiders 
inzien dat lange benen en blauwe ogen 
wonderen kunnen verrichten en dat 
inhoud meerdere vormen kent. 

Voor nu kan ik enkel hopen dat mijn volk 
standvastig in zijn leider blijft geloven en 
de Heer mijn misstappen zal vergeven.

Amen

Saskia Brederveld en Evi van 
den Dungen zijn respectievelijk 
bestuurslid organisatie en 
voorzitter van de INCO

Zeg Gelijkheid, leef je eigenlijk wel 
naar je eigen principe?

Gevoelig punt. Diep in mijn hart 
ben ik groot voorstander van een 
kansenmaatschappij: Iedereen moet 
gelijke kansen hebben wanneer hij 
aan het spel begint. Hoe de knikkers 
uiteindelijk verdeeld worden interesseert 
me niet zoveel. Je begrijpt dus dat toen 
ik wat commissariaten aangeboden 
kreeg ik die kans met beide handen 
aangreep. Eind dit jaar zal ik vast ook 
een aanzienlijke bonus krijgen.

Wat moeten de mensen daar van 
denken?

Een ander zou precies hetzelfde doen. 

Pakken wat je pakken kan. Wat dat betreft 
zijn mijn broertjes (vrijheid, broederschap, 
red.) vele malen populairder. Ik ben altijd 
het misdeelde kind geweest en daar word 
je best cynisch van, moet ik zeggen.  

In Nederland zijn er nogal wat partijen 
die menen jouw gedachtegoed te 
moeten claimen. Wat vind je hiervan?

Jullie land valt tussen wal en schip als 
het op mij aankomt. Echt groot is het 
communisme nooit geworden, en dat 
is toch snel iets dat mensen met mijn 
naam associëren. Tegenwoordig heb 
je natuurlijk de SP en de PVDA. Maar 
op het moment dat Kant en Hamer 
je vrienden zijn, heb je geen vijanden 
meer nodig. 

Denk je dan dat niemand het beste 
met jou als ideaal voorheeft?

Eerlijk? Nee. Er zijn natuurlijk best 
antikapitalistische bewegingen die 
opriepen tot meer gelijkheid geweest 
in het verleden, zoals het communisme. 
Maar Nobelprijswinnaar Milton Friedman 
zei het al: Elke maatschappij is in wezen 
kapitalistisch: overal is kapitaal en zijn 
er mensen die het beheren. De vraag 
is alleen wie het kapitaal beheert: het 
individu of de staat. Beiden hebben 
laten zien dat ze nogal laconiek met 
mij omgaan, en eigenlijk is dat ook 
prima: Het houdt mensen scherp, het 
motiveert ze. Greed is good. 

Een interview met Gelijkheid
“Op het moment dat Kant en Hamer je vrienden zijn, heb je 
geen vijanden nodig.”

“Een 
Maastrichtenaar 

zou moord 
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schreeuwen 
als hij voor 

zijn werk de 
rivieren over 
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land een zet te geven in dezelfde richting 
op dit gebied. Ook hier worden de 
Verenigde Staten aangehaald als 
voorbeeld. Maar als Europeanen die 
richting niet op willen, wordt het 
lastig duwen. Spookverhalen over 
de enorme bureaucratie en kosten 
van de verzorgingstaat doen altijd de 
ronde. Het is begrijpelijk maar jammer 
dat er voornamelijk naar de kosten 
gekeken wordt. Een goede evaluatie 
van ons systeem zou betekenen dat 
ook de efficiëntie van trainingen voor 
werklozen of de verplichtingen van een 
werkloosheidsuitkering onder de loep 
moeten worden genomen, want alleen 
hieruit kun je correct concluderen of 
het zijn geld waard is of niet. 

Daarin ligt de kern: zolang wij bereid 
zijn te betalen voor de kosten van 
de regelgeving die zorgt voor onze 
inkomensgelijkheid en ons beschermd 
tegen inkomensverlies is er geen reden 
tot grote hervormingen. 
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De liberale hardliner Pierre 
Garello bijt op vrijdag het spits 
af. Deze Franse professor, 
docerend aan de stokoude 

Unversitite Aix-Marseille, verheft de strijd 
tegen Europese belastingharmonisatie 
tot zijn academische raison d’etre. Te 
midden van wereldwijd toenemende 
belastingconcurrentie kent Europa 
een ongekend hoge belastingdruk. 
Geconfronteerd met de blauwe envelop 
heeft de belastingbetaler twee keuzes: 
participeren in het politieke proces of 
migreren naar een jurisdictie met een 
lager belastingtarief. Deze voice and 
exit opties versterken elkaar. Indien 
belastingbetalers mogelijkheden hebben 
om de benen te nemen verstrekt dit 
hun reële macht om het politieke 
proces te beïnvloeden. Europese 
belastingdifferentiatie en concurrentie, 
zo concludeert onze Franse professor, 
versterken zodoende de democratische 
rechten van Europese burgers doordat 
de exit optie en concurrentie om 
belastinggeld afbreuk doen aan de anders 
monopolistische macht van staten om 
burgers met hoge belastingen op te 
kunnen zadelen. 

Na de Franse, liberale donderstorm 
belanden uw Jonge Democraten 
op wel bijzonder machtige kussens. 
Ontvangen op de veertigste verdieping 
in de bestuurszaal van het ECB zetelden 
de economische pioniers binnen onze 
sociaal-liberale gelederen zich in de 
fauteuils van de heren Wellink, Trichet 
en de zijne. Belangrijkste discussiepunt: 
het oprichten van een Europese financiële 
toezichthouder. 

Ondanks de toenemende Europese 
financiële en economische integratie 
blijft financieel toezicht voornamelijk 
een nationale en gefragmenteerde 
aangelegenheid. In nasleep van de 
recente crisis beweert menig expert 
dan ook dat goed Europees toezicht 
op supernationaal niveau het panacee is 
voor een stabielere financiële toekomst. 
Afgelopen oktober kwam, op basis van 
het Laroserie rapport, het compromis 
van de Europese Raad naar buiten. 
Behalve veel letterbingo - de CEBS, 
CEIOPS en CESR vervangen door de 
EBA, EIOPA, ESA - komt er een nieuw 

orgaan onder de auspiciën van de ECB: 
de European Systemic Risk Board. Deze 
raad, die met nadruk geen toezichthouder 
wordt genoemd, dient te waken over 
de macro-economische stabiliteit van 
Europa. In plaats van één krachtige, 
Europese centrale autoriteit blijft 
toezicht onverminderd in handen van 
een veredeld en vrijblijvend partnership. 
Europees financieel toezicht blijft dus 
onverminderd een lappendeken van 
nationale centrale banken. Belangijker 
nog is dat het European Systemic 
Risk Board harde bevoegdheden om 
preventief in te grijpen ontbeert, 
mede onder zware lobbydruk van de 
Britten, gastheer van Europa’s grootste 
financiële centrum. Zo dienen pan-
Europese banken die roekeloos opereren 
gedwongen te kunnen worden om hun 
kapitaalpositie te versterken voordat 
ze door insolvabiliteit de financiële 
stabiliteit van andere Europese landen 
in gevaar kunnen brengen. Maar helaas, 
ondanks het unieke momemtum baren 
de onderhandelingen een papieren tijger 
die ons inziens jammerlijk wegwaait bij 
de eerste rukwinden van de volgende 
financiële storm.

Gelukkig was de eerste storm die ons te 
wachten stond er een in een goed glas 

bier in het hippe Frankfurtse nachtleven. 
Na enige verkwikkende nachtrust hadden 
wij de eer om een open gesprek aan 
te gaan met Wolf Klinz. Wolf is een 
MEP binnen de ALDE-fractie namens de 
Duitse FDP en  tevens voorzitter van de 
Europese Economische Crisis Commissie. 
Er zijn nogal wat stemmen opgegaan in 
de socialistische hoek over dat het niet 
verstandig is om een expliciete (neo) 
liberaal op deze belangrijke positie 
te hebben. Wolf ziet, net als onze 
werkgroep overigens, dat economische 
reddingsoperaties van bedrijven alleen 
maar zorgen voor lastenverzwaringen 
in de toekomst en hoogstens de 
werkeloosheidsgroei tijdelijk doen 
temperen. Ondanks zijn voorkeur voor 
een terughoudende overheid is Wolf 
er voorstander van dat de markt moet 
worden geholpen. Zo pleitte hij met 
succes voor een Europees level-playing 
field in de vorm van een management 
company passport, dat er voor zorgt dat 
het mogelijk is om beleggingsfondsen in 
de EU te managen vanuit één lidstaat. 
Dit resulteert in lagere kosten, meer 
efficiëntie en meer transparantie voor 
investeerders. Rating agencies, bureaus 
die een rating afgeven met betrekking tot 
kredietwaardigheid, dienen er ook aan 
te geloven. Om belangenverstrengeling 
te verkomen zoals bij de Amerikaanse 
rommelhypotheken met een AAA rating 
is het zaak om de adviesfunctie los te 
knippen van de ratingfunctie en te 
zorgen voor meer concurrentie, maar 
we moeten wel opletten dat dit niet 
zorgt voor meer druk op de uitkomst 
van een (mooie) rating. 

Al met al was het een heerlijk weekend vol 
discussies en gezelligheid. De werkgroep 
economie is vol ambitie om vaker leuke 
en interessante activiteiten te organiseren, 
dus blijf op de website kijken of meld je 
aan voor de nieuwsbrief. Na de primeur 
te hebben gehad om als werkgroep 
een buitenlandtrip te organiseren gaat 
ook de reis langs Europa’s financiële 
centra verder! 

Werkgroep Economie naar Frankfurt!
Donderavond, 8 oktober. Met 280 km/uur stoomt een ICE op naar Frankfurt. Aan boord 
bevinden zich elf naar Weizenbier und Wurstplatte snakkende Jonge Democraten op weg 
naar de Eurotower: de 148 meter hoge toren die financieel Europa regeert. De economische 
werkgroep binnen ons politieke gezelschap was namelijk drie dagen te gast in de door 
bankiers en advocaten bevolkte thuishaven van de Europese Centrale Bank (ECB). Naast 
woest nachtleven en het bestijgen van de ivoren toren wachtte een programma vol 
sprekers, lezingen en debat. 

Door Bram van den Bosch & Sebastiaan Lambalk

Bram van den Bosch en Sebastiaan 
Lambalk zijn lid en voorzitter 
van de Werkgroep Economie. De 
werkgroep is te bereiken via  
Ph.economie@jongedemocraten.nl

Hoewel er in Nederland weinig 
van te merken is, kan je in 
Suriname Pauw&Witteman 
kijken, rijd je door dorpjes 

als ‘Alkmaar’ en ‘Groningen’ en zijn de 
politiek en economie nog altijd sterk 
verbonden met Nederland. De relatie 
tussen Nederland en Suriname kent dus 
verschillen en overeenkomsten, maar de 
vraag is of de huidige ontwikkelingsrelatie 
er wel één van de 21e eeuw is.

 Op dit moment is de relatie tussen 
Nederland en Suriname op z’n zachts 
gezegd problematisch. In Nederland 
wordt er amper gesproken over de 
toekomst van de relatie met Suriname 
of het oncharmante verleden. De 
veroordeling van Bouterse maakt de 
relatie er ook niet gemakkelijker op. 
Echter, in Suriname is de invloed van 
Nederland nog altijd aan de orde van 
de dag. Dat was ook te merken tijdens 
een bezoek aan Suriname in het kader 
van het project Denki, Taki, Du! van het 
YoungNIMD. Met in totaal vijf jongeren 
van verschillende Nederlandse politieke 
jongerenorganisaties zijn er trainingen 
gegeven, en is er veelvuldig gediscussieerd 
met politiek actieve jongeren.

De discussies, en de kranten die we bij 

het ontbijt lazen, gaven een mooi inkijkje 
in de Surinaamse politieke onderwerpen. 
Deze discussies gingen vaak over de 
toekomst van de relatie tussen beide 
landen. Dit werd aangewakkerd door 
het gelijktijdige bezoek van de delegatie 
van fractievoorzitters en de mogelijke 
beëindiging van de ontwikkelingsgelden 
aan Suriname per 1 januari 2010. 

Na de onafhankelijkheid in 1975 
werd besloten om Suriname een 
ontwikkelingsbudget mee te geven. Dit 
budget bestond uit 3,5 miljard gulden 
(ongeveer 1,4 miljard euro) en is in de 
afgelopen 35 jaar uitgegeven, zonder dat 
Suriname en Nederland echt weten waar 
het grootste deel naar toe is gegaan. Met 
de beëindiging van de financiële relatie 
per 1 januari 2010, staat de aard en de 
toekomst van de samenwerking tussen 
beide landen ter discussie. Zetten we de 
huidige relatie voort, stoppen we ermee 
of is er nog een redelijk alternatief? 
  
De huidige relatie voortzetten ziet vrijwel 
niemand zitten. Een echte zakelijke 
relatie is door het oncharmante verleden 
zo goed als onmogelijk. Het geheel 
stoppen zien sommigen als een goede 
oplossing, maar is gezien het aandeel 
in het Surinaamse overheidsbudget 

wellicht te vooruitstrevend. Bij een 
mogelijke tussenweg zou de focus 
liggen op de samenwerking tussen 
de maatschappelijke middenvelden 
in beide landen. De invulling van de 
relatie hangt echter af van het doel 
van de samenwerking. Is je doel de 
uitwisseling van ideeën en ervaringen 
tussen mensen in beide landen dan kom 
je waarschijnlijk uit op samenwerking 
tussen organisaties en bedrijven. Wanneer 
het doel is om de (economische) 
ontwikkeling van Suriname te versterken 
is het de vraag of samenwerking met 
Nederland echt effect heeft. Mogelijk 
is een intensievere samenwerking met 
de regio, waaronder de Caribische 
economische gemeenschap effectiever.  
 
Hoe de relatie eruit zal zien zal ook liggen 
aan de uitkomst van de verkiezingen 
voor het Surinaamse parlement op 25 
mei 2010. De partijen zijn verdeeld. 
Het zijn vooral de nationale partijen als 
de NPS van huidig president Venetiaan 
en de NDP met Bouterse als partijleider 
die zich uitspreken tegen intensieve 
samenwerking met Nederland. Ook zal 
het liggen aan de keuze die jongeren 
maken tijdens de komende verkiezingen, 
waar zij met hun groter wordende aantal 
mogelijk een verschil kunnen gaan maken.  
 
Tijdens het bezoek is er met een 
aantal Surinaamse jongeren een vijftal 
‘Jonge aanbevelingen’ gedaan aan de 
fractievoorzitters waarin we ons hebben 
uitgesproken voor een samenwerking 
tussen Surinamers en Nederlanders: het 
delen van expertise tussen organisaties 
en bedrijven met eventuele financiering 
door de overheid. Daarnaast zien we dat 
het zeer belangrijk is om economisch 
te participieren in de eigen regio, de 
Europese Unie en de CARICO. Het wordt 
afwachten welke keuze er uiteindelijk 
gemaakt zal worden door de Surinaamse 
bevolking bij de verkiezingen in mei.

Jungle politics en polderpolitiek
Suriname, een land dat ruim vier keer zo groot is als Nederland, maar een inwoneraantal 
heeft gelijk aan dat van Den Haag. De overheid is de grootste werkgever en jongeren zijn 
de grootste bevolkingsgroep. Het verschil met ons koude, vergrijzende polederland kan 
haast niet groter zijn. Ondanks de grote verschillen, is de relatie tussen beide landen 
nog altijd sterk. 

Door Lisalotte van der Tas

Lisalotte van der Tas was als 
deelnemer aan het project 
‘Denki, Taki, Du!’ in oktober 
in Parimaribo. Voor meer 
informatie over het YoungNIMD 
ga naar www.ynimd.org of om 
op de hoogte te blijven van de 
Surinaamse verkiezingen, kijk op 
www.verkiezingensuriname.sr. 
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De liberale hardliner Pierre 
Garello bijt op vrijdag het spits 
af. Deze Franse professor, 
docerend aan de stokoude 

Unversitite Aix-Marseille, verheft de strijd 
tegen Europese belastingharmonisatie 
tot zijn academische raison d’etre. Te 
midden van wereldwijd toenemende 
belastingconcurrentie kent Europa 
een ongekend hoge belastingdruk. 
Geconfronteerd met de blauwe envelop 
heeft de belastingbetaler twee keuzes: 
participeren in het politieke proces of 
migreren naar een jurisdictie met een 
lager belastingtarief. Deze voice and 
exit opties versterken elkaar. Indien 
belastingbetalers mogelijkheden hebben 
om de benen te nemen verstrekt dit 
hun reële macht om het politieke 
proces te beïnvloeden. Europese 
belastingdifferentiatie en concurrentie, 
zo concludeert onze Franse professor, 
versterken zodoende de democratische 
rechten van Europese burgers doordat 
de exit optie en concurrentie om 
belastinggeld afbreuk doen aan de anders 
monopolistische macht van staten om 
burgers met hoge belastingen op te 
kunnen zadelen. 

Na de Franse, liberale donderstorm 
belanden uw Jonge Democraten 
op wel bijzonder machtige kussens. 
Ontvangen op de veertigste verdieping 
in de bestuurszaal van het ECB zetelden 
de economische pioniers binnen onze 
sociaal-liberale gelederen zich in de 
fauteuils van de heren Wellink, Trichet 
en de zijne. Belangrijkste discussiepunt: 
het oprichten van een Europese financiële 
toezichthouder. 

Ondanks de toenemende Europese 
financiële en economische integratie 
blijft financieel toezicht voornamelijk 
een nationale en gefragmenteerde 
aangelegenheid. In nasleep van de 
recente crisis beweert menig expert 
dan ook dat goed Europees toezicht 
op supernationaal niveau het panacee is 
voor een stabielere financiële toekomst. 
Afgelopen oktober kwam, op basis van 
het Laroserie rapport, het compromis 
van de Europese Raad naar buiten. 
Behalve veel letterbingo - de CEBS, 
CEIOPS en CESR vervangen door de 
EBA, EIOPA, ESA - komt er een nieuw 

orgaan onder de auspiciën van de ECB: 
de European Systemic Risk Board. Deze 
raad, die met nadruk geen toezichthouder 
wordt genoemd, dient te waken over 
de macro-economische stabiliteit van 
Europa. In plaats van één krachtige, 
Europese centrale autoriteit blijft 
toezicht onverminderd in handen van 
een veredeld en vrijblijvend partnership. 
Europees financieel toezicht blijft dus 
onverminderd een lappendeken van 
nationale centrale banken. Belangijker 
nog is dat het European Systemic 
Risk Board harde bevoegdheden om 
preventief in te grijpen ontbeert, 
mede onder zware lobbydruk van de 
Britten, gastheer van Europa’s grootste 
financiële centrum. Zo dienen pan-
Europese banken die roekeloos opereren 
gedwongen te kunnen worden om hun 
kapitaalpositie te versterken voordat 
ze door insolvabiliteit de financiële 
stabiliteit van andere Europese landen 
in gevaar kunnen brengen. Maar helaas, 
ondanks het unieke momemtum baren 
de onderhandelingen een papieren tijger 
die ons inziens jammerlijk wegwaait bij 
de eerste rukwinden van de volgende 
financiële storm.

Gelukkig was de eerste storm die ons te 
wachten stond er een in een goed glas 

bier in het hippe Frankfurtse nachtleven. 
Na enige verkwikkende nachtrust hadden 
wij de eer om een open gesprek aan 
te gaan met Wolf Klinz. Wolf is een 
MEP binnen de ALDE-fractie namens de 
Duitse FDP en  tevens voorzitter van de 
Europese Economische Crisis Commissie. 
Er zijn nogal wat stemmen opgegaan in 
de socialistische hoek over dat het niet 
verstandig is om een expliciete (neo) 
liberaal op deze belangrijke positie 
te hebben. Wolf ziet, net als onze 
werkgroep overigens, dat economische 
reddingsoperaties van bedrijven alleen 
maar zorgen voor lastenverzwaringen 
in de toekomst en hoogstens de 
werkeloosheidsgroei tijdelijk doen 
temperen. Ondanks zijn voorkeur voor 
een terughoudende overheid is Wolf 
er voorstander van dat de markt moet 
worden geholpen. Zo pleitte hij met 
succes voor een Europees level-playing 
field in de vorm van een management 
company passport, dat er voor zorgt dat 
het mogelijk is om beleggingsfondsen in 
de EU te managen vanuit één lidstaat. 
Dit resulteert in lagere kosten, meer 
efficiëntie en meer transparantie voor 
investeerders. Rating agencies, bureaus 
die een rating afgeven met betrekking tot 
kredietwaardigheid, dienen er ook aan 
te geloven. Om belangenverstrengeling 
te verkomen zoals bij de Amerikaanse 
rommelhypotheken met een AAA rating 
is het zaak om de adviesfunctie los te 
knippen van de ratingfunctie en te 
zorgen voor meer concurrentie, maar 
we moeten wel opletten dat dit niet 
zorgt voor meer druk op de uitkomst 
van een (mooie) rating. 

Al met al was het een heerlijk weekend vol 
discussies en gezelligheid. De werkgroep 
economie is vol ambitie om vaker leuke 
en interessante activiteiten te organiseren, 
dus blijf op de website kijken of meld je 
aan voor de nieuwsbrief. Na de primeur 
te hebben gehad om als werkgroep 
een buitenlandtrip te organiseren gaat 
ook de reis langs Europa’s financiële 
centra verder! 

Werkgroep Economie naar Frankfurt!
Donderavond, 8 oktober. Met 280 km/uur stoomt een ICE op naar Frankfurt. Aan boord 
bevinden zich elf naar Weizenbier und Wurstplatte snakkende Jonge Democraten op weg 
naar de Eurotower: de 148 meter hoge toren die financieel Europa regeert. De economische 
werkgroep binnen ons politieke gezelschap was namelijk drie dagen te gast in de door 
bankiers en advocaten bevolkte thuishaven van de Europese Centrale Bank (ECB). Naast 
woest nachtleven en het bestijgen van de ivoren toren wachtte een programma vol 
sprekers, lezingen en debat. 

Door Bram van den Bosch & Sebastiaan Lambalk

Bram van den Bosch en Sebastiaan 
Lambalk zijn lid en voorzitter 
van de Werkgroep Economie. De 
werkgroep is te bereiken via  
Ph.economie@jongedemocraten.nl

Hoewel er in Nederland weinig 
van te merken is, kan je in 
Suriname Pauw&Witteman 
kijken, rijd je door dorpjes 

als ‘Alkmaar’ en ‘Groningen’ en zijn de 
politiek en economie nog altijd sterk 
verbonden met Nederland. De relatie 
tussen Nederland en Suriname kent dus 
verschillen en overeenkomsten, maar de 
vraag is of de huidige ontwikkelingsrelatie 
er wel één van de 21e eeuw is.

 Op dit moment is de relatie tussen 
Nederland en Suriname op z’n zachts 
gezegd problematisch. In Nederland 
wordt er amper gesproken over de 
toekomst van de relatie met Suriname 
of het oncharmante verleden. De 
veroordeling van Bouterse maakt de 
relatie er ook niet gemakkelijker op. 
Echter, in Suriname is de invloed van 
Nederland nog altijd aan de orde van 
de dag. Dat was ook te merken tijdens 
een bezoek aan Suriname in het kader 
van het project Denki, Taki, Du! van het 
YoungNIMD. Met in totaal vijf jongeren 
van verschillende Nederlandse politieke 
jongerenorganisaties zijn er trainingen 
gegeven, en is er veelvuldig gediscussieerd 
met politiek actieve jongeren.

De discussies, en de kranten die we bij 

het ontbijt lazen, gaven een mooi inkijkje 
in de Surinaamse politieke onderwerpen. 
Deze discussies gingen vaak over de 
toekomst van de relatie tussen beide 
landen. Dit werd aangewakkerd door 
het gelijktijdige bezoek van de delegatie 
van fractievoorzitters en de mogelijke 
beëindiging van de ontwikkelingsgelden 
aan Suriname per 1 januari 2010. 

Na de onafhankelijkheid in 1975 
werd besloten om Suriname een 
ontwikkelingsbudget mee te geven. Dit 
budget bestond uit 3,5 miljard gulden 
(ongeveer 1,4 miljard euro) en is in de 
afgelopen 35 jaar uitgegeven, zonder dat 
Suriname en Nederland echt weten waar 
het grootste deel naar toe is gegaan. Met 
de beëindiging van de financiële relatie 
per 1 januari 2010, staat de aard en de 
toekomst van de samenwerking tussen 
beide landen ter discussie. Zetten we de 
huidige relatie voort, stoppen we ermee 
of is er nog een redelijk alternatief? 
  
De huidige relatie voortzetten ziet vrijwel 
niemand zitten. Een echte zakelijke 
relatie is door het oncharmante verleden 
zo goed als onmogelijk. Het geheel 
stoppen zien sommigen als een goede 
oplossing, maar is gezien het aandeel 
in het Surinaamse overheidsbudget 

wellicht te vooruitstrevend. Bij een 
mogelijke tussenweg zou de focus 
liggen op de samenwerking tussen 
de maatschappelijke middenvelden 
in beide landen. De invulling van de 
relatie hangt echter af van het doel 
van de samenwerking. Is je doel de 
uitwisseling van ideeën en ervaringen 
tussen mensen in beide landen dan kom 
je waarschijnlijk uit op samenwerking 
tussen organisaties en bedrijven. Wanneer 
het doel is om de (economische) 
ontwikkeling van Suriname te versterken 
is het de vraag of samenwerking met 
Nederland echt effect heeft. Mogelijk 
is een intensievere samenwerking met 
de regio, waaronder de Caribische 
economische gemeenschap effectiever.  
 
Hoe de relatie eruit zal zien zal ook liggen 
aan de uitkomst van de verkiezingen 
voor het Surinaamse parlement op 25 
mei 2010. De partijen zijn verdeeld. 
Het zijn vooral de nationale partijen als 
de NPS van huidig president Venetiaan 
en de NDP met Bouterse als partijleider 
die zich uitspreken tegen intensieve 
samenwerking met Nederland. Ook zal 
het liggen aan de keuze die jongeren 
maken tijdens de komende verkiezingen, 
waar zij met hun groter wordende aantal 
mogelijk een verschil kunnen gaan maken.  
 
Tijdens het bezoek is er met een 
aantal Surinaamse jongeren een vijftal 
‘Jonge aanbevelingen’ gedaan aan de 
fractievoorzitters waarin we ons hebben 
uitgesproken voor een samenwerking 
tussen Surinamers en Nederlanders: het 
delen van expertise tussen organisaties 
en bedrijven met eventuele financiering 
door de overheid. Daarnaast zien we dat 
het zeer belangrijk is om economisch 
te participieren in de eigen regio, de 
Europese Unie en de CARICO. Het wordt 
afwachten welke keuze er uiteindelijk 
gemaakt zal worden door de Surinaamse 
bevolking bij de verkiezingen in mei.

Jungle politics en polderpolitiek
Suriname, een land dat ruim vier keer zo groot is als Nederland, maar een inwoneraantal 
heeft gelijk aan dat van Den Haag. De overheid is de grootste werkgever en jongeren zijn 
de grootste bevolkingsgroep. Het verschil met ons koude, vergrijzende polederland kan 
haast niet groter zijn. Ondanks de grote verschillen, is de relatie tussen beide landen 
nog altijd sterk. 

Door Lisalotte van der Tas

Lisalotte van der Tas was als 
deelnemer aan het project 
‘Denki, Taki, Du!’ in oktober 
in Parimaribo. Voor meer 
informatie over het YoungNIMD 
ga naar www.ynimd.org of om 
op de hoogte te blijven van de 
Surinaamse verkiezingen, kijk op 
www.verkiezingensuriname.sr. 
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Joost van der Sande studeert Bestuurs- 
en Organisatiewetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht en Bedrijfskunde 
aan de Vrije Universiteit en  is 
daarnaast algemeen bestuurslid 
van de JD Utrecht.

kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de 
literatuur ontlopen elkaar vaak weinig, 
net als de capaciteiten van de docenten. 
Ook is er op de faciliteiten en kwaliteit 
van de organisatie weinig verschil.

Wat verschil maakt is de motivatie van 
studenten. Wetenschappelijke kennis 
komt alleen op basis van gezonde 
discussie tot stand. Universitair onderwijs 
is niet het klakkeloos van buiten leren 
van het boek, of de inhoud van een 
artikel op kunnen lepelen. Het gaat om 
de verbindingen en discussie tussen 
de verschillende stukken literatuur die 
zorgen voor een wetenschappelijke 
instelling en bijbehorende kennis. 
Hoogwaardige interactie tussen 
studenten en docenten is hiervoor 
de basis. Dit kan alleen wanneer men 
voldoende gemotiveerd is om te leren, 
zich te verdiepen in de literatuur en de 
discussie aan te gaan. Op dit punt bestaat 
een duidelijk verschil tussen studenten 
van selectieopleidingen en reguliere 

gelijke kansen meer hebben), zal er nooit 
een middel zijn wat precies de criteria 
voor een gemotiveerde, intelligente en 
hardwerkende student omvat.

Gelukkig maken veel opleidingen met 
selectie aan de poort gebruik van een 
uitgebreid scala aan selectiemechanismen: 
op basis van ervaringen, cijferlijsten, 
schrijfopdrachten, competentietests 
en interviews worden studenten 
geselecteerd. Dit komt mijns inziens de 
gelijkheid onder de kandidaat-studenten 
juist ten goede: iedereen heeft kans 
om op zijn gebied te laten zien wat 
hij waard is.

De selectie hoeft dus niet de beperkende 
factor te zijn in de gelijkheid van 
onderwijs. Moeten we dan onze definitie 
herzien? Naar mijn mening moeten we 
de vrije keuze van onderwijs anders zien: 
iedereen heeft het recht om onderwijs 
te kiezen wat bij hem of haar past. En 
dit stelt selectie aan de poort in een 
ander daglicht: opleidingen begeleiden 
studenten in hun keuze.

Wanneer men geselecteerd wordt, is er 
sprake van een zekere mate van ‘fit’: 
studenten waarderen de opleiding en 
de opleiding waardeert de studenten. 
Studenten met een interesse voor een 
bepaald onderwerp willen dit terug zien 
komen in het onderwijs. Wanneer men 
dit onvoldoende aanbiedt, lijkt het mij 
alleszins redelijk om studenten, hoe 
briljant ook, te weigeren. De selectie 
veroorzaakt daardoor geen stratificatie, 
maar een match tussen opleiding en 
student. Met een vergrote motivatie 
onder geselecteerde studenten tot gevolg.

Concluderend is het wat mij betreft 
groen licht voor de selectie aan de 
poort: studenten zijn daadwerkelijk 
gemotiveerder, hebben een beter 
passende opleiding en vallen minder snel 
af. Daarnaast zijn de selectieprocedures 
alleszins redelijk opgesteld, waardoor 
de gelijkheid van onderwijs niet in 
het gedrang komt. Sterker nog: hoe 
meer wij selectie aan de poort gaan 
toepassen in het hoger onderwijs, hoe 
groter de gelijkheid in het onderwijs 
wordt. Iedereen krijgt dan namelijk een 
zo goed mogelijk passende opleiding. 
Passend onderwijs is je goed recht!

opleidingen. Geselecteerde studenten 
hebben duidelijk hun motivatie en 
geschiktheid door de selectieprocedure 
kunnen laten blijken, terwijl studenten 
van reguliere opleidingen misschien niet 
eens weten of dit wel de opleiding is 
die ze willen of die bij ze past. ‘Ach ja, 
waarom ik het doe? Het is lekker breed 
en je kan er veel mee verdienen’, is 
een reactie die men bij opleidingen met 
selectie aan de poort niet snel zal horen.

Pragmatisch gezien zitten er dus 
voordelen aan selectie aan de poort. 
Maar wanneer we nu onze principiële 
bril opzetten, komt de vraag naar boven 
of wij een selectie aan de poort wel 
moeten willen? Iedereen heeft immers 
recht op onderwijs! Specifieker: iedereen 
heeft recht op het onderwijs van zijn 
of haar keuze. En wanneer we het over 
‘iedereen’ hebben, hebben we het over 
gelijkheid van onderwijs: iets wat bij 
selectie aan de poort in het geding komt.

De middelen die gebruikt worden 
bij de selectie bevatten 

namelijk een 

achterliggend mensbeeld: de 
keuzes bepalen een profiel van 
gewenste studenten. Daar is in 

eerste instantie niets mis mee; 
bijvoorbeeld wanneer een gesprek 

onderdeel uitmaakt van de selectie toetst 
men op presentatie- en communicatieve 
vaardigheden. Hierbij komen echter ook 
risico’s: ‘een kop zonder puisten en een 
vlotte babbel’ (om Jort Kelder maar even 
aan te halen) moeten niet de boventoon 
gaan voeren in het selectieproces.

Het is dus zaak om te zoeken naar ‘de 
juiste’ selectie-instrumenten. Wanneer 
deze de ‘beste’ studenten selecteren 
op basis van eerlijke, transparante en 
gelijke criteria, is er in zekere zin ook een 
legitieme basis om te selecteren. Men 
stapt met gelijke kansen in het proces 
en weet dat de uitkomst op andere 
tijd en plaats, uitgevoerd door andere 
beoordelaars, hetzelfde zou zijn geweest.

Dit is uiteraard een utopie: afgezien 
van het 

feit dat 
veel 

selectieprocedures 
CV’s en cijferlijsten bevatten 
(waardoor studenten van tevoren al geen 

We kennen in Nederland 
opleidingen waar al een 
aantal jaren het systeem 
van selectie aan de poort 

gehanteerd wordt. Wanneer je één van 
deze opleidingen bezoekt, voel je dat je in 
een instituut terecht komt. Een instituut 
waar op hoog niveau wetenschap wordt 
bedreven, met docenten en professoren 
van naam en gemotiveerde studenten 
die willen excelleren. De discussies in 
de werkgroepen op deze opleidingen 
zijn vaak zo uitgebreid dat de docent 
moet ingrijpen en de studenten terug 
moet brengen naar het onderwerp. 
Eigenlijk jammer, want er wordt sterk 
geargumenteerd! Na twee uur werkgroep 
is men meestal behoorlijk vermoeid 
vanwege de hoge concentratie en 
motivatie. Zo moet het zijn!

Hoe anders zijn onze ervaringen wanneer 
we één van de reguliere opleidingen 
bezoeken! In het eerste jaar stoppen de 
studenten bij bosjes met de opleiding. 
Werkgroepen houden het soms niet 
langer dan een half jaar vol en moeten 
halverwege het jaar fuseren met andere 
werkgroepen.

Ook hebben veel reguliere opleidingen last 
van een zesjescultuur. Stel, de cijfers voor 
alle vakken van een opleiding bestaan 
uit 60% tentamen en 40% opdrachten. 
Daarbij moeten beide onderdelen met 
minimaal een 5,0 afgesloten worden 
en het totaal met minimaal een 5,5. Er 
ontstaat onder studenten al snel het besef 
dat er een 6,3 gehaald moet worden 
voor de opdrachten; een eenvoudig 
rekensommetje leert dat dat precies 
het vereiste cijfer is om een 5,0 voor 
het tentamen te halen. Een beeld van 
een zesjescultuur wat herkenbaar zal 
zijn voor veel studenten.

Verder zie je dat studenten nauwelijks 
vragen stellen tijdens hoorcolleges. 
Professoren kijken raar op als iemand 
zijn mond open doet met een vragende 
opmerking gericht op de inhoud van het 
college. Dit betekent overigens niet dat 
er nooit gepraat wordt tijdens colleges. 

Sterker nog, achterin de collegezaal is 
de docent niet te verstaan door een 
gonzend geroezemoes dat twee uur 
lang de ruimte vult. Dispuutborrels 
zijn blijkbaar belangrijker dan vier uur 
per week aandachtig te luisteren, je 
mond te houden en deze alleen open 
te trekken om iets te zeggen waar ook 
de rest van de zaal wat aan heeft. Een 
dergelijk gebrek aan interesse, respect 
en motivatie typeert de studenten van 
veel reguliere opleidingen.

Het zijn 
slechts 
een aantal 
punten 
van een 
lange 
lijst 
die 

geproduceerd zouden 
kunnen worden over de 
verschillen tussen 
opleidingen 
met en zonder 
selectie 
aan de 
poort. De 
verschillen 
hebben met name betrekking op 
de motivatie van studenten. Een 

belangrijke kanttekening moet daarbij 
gelijk geplaatst worden: er zijn ook zaken 
waarbij selectie aan de poort geen verschil 
maakt. Opleidingen zonder selectie 
zijn in essentie namelijk geen slechte 
opleidingen, evenmin als opleidingen 
met selectie de hemel op aarde zijn. De 

Meer gelijkheid in het onderwijs?  
Groen licht voor selectie aan de poort!

De discussie over selectie aan de poort is er één die al jaren voortduurt. Er zijn talloze 
artikelen, onderzoeken en visies gepubliceerd die allen op basis van bepaalde cijfers 
en een opsomming van voor- en tegenargumenten tot een JA of een NEE komen. Leidt 
selectie aan de poort nu tot een hogere kwaliteit van onderwijs en gemotiveerde 
studenten of wordt door deze selectie slechts onnodig extra geselecteerd? En is dit 
niet in strijd met eenieders recht op onderwijs? 

Door Joost van der Sande
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Joost van der Sande studeert Bestuurs- 
en Organisatiewetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht en Bedrijfskunde 
aan de Vrije Universiteit en  is 
daarnaast algemeen bestuurslid 
van de JD Utrecht.

kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de 
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discussie aan te gaan. Op dit punt bestaat 
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van selectieopleidingen en reguliere 

gelijke kansen meer hebben), zal er nooit 
een middel zijn wat precies de criteria 
voor een gemotiveerde, intelligente en 
hardwerkende student omvat.

Gelukkig maken veel opleidingen met 
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uitgebreid scala aan selectiemechanismen: 
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onderwijs. Moeten we dan onze definitie 
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kunnen laten blijken, terwijl studenten 
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namelijk een 

achterliggend mensbeeld: de 
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eerste instantie niets mis mee; 
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Het is dus zaak om te zoeken naar ‘de 
juiste’ selectie-instrumenten. Wanneer 
deze de ‘beste’ studenten selecteren 
op basis van eerlijke, transparante en 
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Ramsey Nasr is Dichter des Vaderlands. 

Ook bijdragen aan Politieke Poëzie?
Mail je bijdrage naar 
demo@jiongedemocraten.nl

Politieke Poëzie

De ondermens en zijn habitat

Welkom in het land van melk en honing 
Hier groeien vijgamandelabrikozen 
Zonder beeldspraak aan gewillige bomen 
Eet ervan word mijn gast vandaag 
Ik betaal je taxi naar de eerste blokkade

Mijn vader staat achter de tweede blokkade 
Wees van de nacht ook zijn eregast 
Met olie brood oregano sesam 
Bij hem liggen sterren stil op plat dak 
Slaap bij hem breng groeten van nadir

De dag naar mijn vader is minder maar moet 
Probeer een jochie met handkar te vinden 
Neem ezels of klim te voet langs de rotsen 
Volg anderen en spreek met jezelf af 
Nu zijn we dieren dit mag

Daar stuiteren rolstoelen door het stof 
Terug van de stad waar men zieken geneest 
Met kanker suiker in volle zon 
Veel bejaarden veel zieken veel zwetende dieren 
Maar zo is dat ook bedoeld geweest

Overdag zijn wij zwetende klimdieren 
Omdat het zo bedoeld is geweest 
Ze slaan en schoppen de dieren met reden 
Ooit zullen wij melk en honing geven 
Ontstaat uit mensenhand mannaregen

Indien je dit krankzinnig vindt habibi 
Bedenk dan kilometers verderop 
Zitten echte meisjes en jongens angstvallig 
Als daad van verzet op terrassen van starbuck 
Luidkeels te vrezen voor het leven
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En hoe verhoudt zich dit tot de 
totale visie op onderwijs? En zijn 
er nog meer onderwerpen die tot 
nu toe niet voldoende aandacht 
hebben gekregen?

Thomas: Het onderwijssysteem moet er 
op toegespitst zijn dat ieder individu, 
ongeacht zijn achtergrond, tot zijn recht 
komt binnen dat onderwijssysteem. 
Onderwijs moet er op geënt zijn 
dat iedereen zichzelf maximaal kan 
ontwikkelen. Ik zou graag de discussie 
willen voeren of allochtone kinderen 
na groep 8 al wel klaar zijn voor de 
keuze VMBO, HAVO of VWO, terwijl een 
groot deel een taalachterstand heeft. 
Dat raakt aan het integratievraagstuk. 
Ik denk dat een grote groep vanwege 
die achterstand niet echt kan kiezen.

Jolien: Misschien moet je de periode 
waarin je zo’n keuze maakt verlengen. 
Misschien is het verstandiger groepen 
minder snel te splitsen en die heterogene 
groep dan langer bij elkaar te houden. Dat 
zou beter zijn voor de tragere leerlingen 
die zich dan kunnen optrekken aan de 
sterkeren. 

Thomas: Kinderen die gemakkelijker 
leren kan je dan blijven uitdagen door 
ze wat extra’s te bieden. 

En basisonderwijs? We zijn flink 
gedaald op de OESO-ranglijsten en 
onlangs verscheen er een onderzoek 
dat het slecht gesteld is met de 
kwaliteit van rekenonderwijs. Gaan 

we hier wat mee 
doen?

Thomas: Het 
basisonderwijs sluit 

minder aan op de belevingswereld van 
de gemiddelde JD’er, maar het is zeker 
belangrijk. Het gaat om het hele plaatje. 
De toestroom naar het hoger onderwijs, 
wat wij altijd belangrijk vinden, moet 
natuurlijk ook kwalitatief in orde zijn.

Jolien: Het is absurd dat studenten aan 
de PABO rekenonderwijs moeten krijgen 
over stof die ze vanaf de middelbare of 
basisschool al hadden moeten beheersen. 

De nadruk van het vorige bestuur op 
het gebied van onderwijs lag extern 
gezien voornamelijk op religieus 
onderwijs. Gaan we hier minder 
tijd aan besteden of beviel de lijn 
jullie wel?

Thomas: Er is veel discussie over dat punt 
gevoerd en dan is het ook niet vreemd 
dat je daar als bestuur wat mee doet. 
We verschuiven onze prioriteiten, het is 
ook belangrijk om andere thema’s aan 
het licht te brengen, zeker in het kader 
van alle bezuinigingen op onderwijs. 
De omstandigheden zijn veranderd. We 
gaan er zeker niet méér mee doen dan 
het afgelopen jaar.

Dat kan ook bijna niet.

Thomas, grijnzend: nee, klopt.

Genoeg over onderwijs. Je hoort 
vaak dat D66 geen verhaal heeft 
op het gebied van integratie. Heeft 
de JD dat wel?

Jolien: Zeker, maar dat moeten we 
ook zeker verder gaan ontwikkelen. 
De uitgangspunten zijn wat ons 
betreft helder. Je moet er naar streven 
dat iedereen, ongeacht afkomst, 
zich maximaal kan ontplooien in de 
Nederlandse maatschappij.

Thomas: Als je naar de discussie kijkt, dan 
zie je dat alles door elkaar wordt gehaald. 
Integratie en religieus extremisme worden 
op een hoop gegooid. Wilders heeft het 
over moslims en niet over rotjochies in 
Gouda. We moeten ons als JD de vraag 
stellen wat de rol van de politiek is in deze 
kwestie. Wat ons betreft is het bieden 
van gelijke kansen het uitgangspunt 
van integratie. Dan heeft het niet 
zoveel zin om eindeloos te zeuren over 
moslimextremisten. Crimineel gedrag 
moet je niet tolereren, maar de discussie 
moet veel meer gaan over hoe mensen 
mee gaan doen. Het gaat nu alleen maar 
over de vraag wat je doet als het fout 
gaat. Na een inburgeringstoets is de 
taak van de overheid niet verdwenen.

Jolien: Dat is wat de JD te bieden heeft: 
We stellen participatie voorop.

In de laatste DEMO stonden twee 
artikelen over de koers van de 
JD en de rol van het Landelijk 
Bestuur. Boyd van Dijk bepleitte een 
professionelere, strakke organisatie. 
Chris-Jan Kamminga stelde dat het 
LB de dienstmaagd van de lokale 
afdelingen was. Waar gaat jullie 
voorkeur naar uit?

Jolien: Het faciliterende aspect van het 
LB is zeker belangrijk, maar als je dat 
goed wilt doen zal je een professionele 
groep mensen moeten hebben.

Jullie zijn nog geen kistjes met geld 
verloren?

Thomas: Daar zijn we ons nog niet 
bewust van, maar dat kan natuurlijk 
een paar maanden duren.

Als voorzitter en secretaris politiek 
hebben jullie de meeste invloed op 
de politieke lijn van de JD. Wat zijn 
de prioriteiten voor de komende 
tijd?

Thomas: Op het congres hebben we 
gezegd dat er erg veel dingen spelen die 
we op kunnen pakken en daar moeten 
keuzes in gemaakt worden. In ieder 
geval moeten we met onderwijs aan de 
slag gaan. Dat is iets wat de JD altijd 
moet doen als je de jongerenorganisatie 
van een sociaalliberale partij bent. Dat 
is één van de belangrijkste dingen voor 

het komend jaar.

Jolien: Daar kan je ook wat mee naar 
buiten toe. We moeten de discussie 
over het belang van onderwijs blijven 
aanwakkeren. Ook binnen de vereniging 
moet dit een rol krijgen.

Onderwijs is een erg breed 
onderwerp. Welk thema zal de 
aandacht gaan krijgen? Gaan we 
voor het academisch toponderwijs 
of voor het leefbaar MBO?

Thomas: We hebben net de resolutie 
Hoger Onderwijs behandeld, waarin staat 
dat we topuniversiteiten in Nederland 
moeten creëren. Daar ligt een besluit 
over, dus daar hoeven we intern geen 
discussie over te voeren. Daar gaan we 
mee aan de slag. Maar ook het MBO en 
HBO verdienen onze aandacht.

Jolien: Ik denk ook aan zaken als 
voorschoolse educatie. De vraag 
hoe mensen zich maximaal kunnen 
ontplooien. Taalachterstand is ook een 
thema wat hoger op de agenda zou 
moeten staan.

“Het heeft geen zin om eindeloos te zeuren 
over moslimextremisten.”

Thomas Bakker (22) en Jolien van Hooff (21) zijn op het onlangs gehouden najaarscongres 
verkozen als voorzitter en secretaris politiek in het Landelijk Bestuur. Wat kunnen de 
Jonge Democraten verwachten van deze wisseling van de wacht? Beiden hebben ervaring 
opgedaan in het bestuur van de afdeling Utrecht, maar wat gaan de speerpunten worden 
van hun beleid? Welke inhoudelijke keuzes worden er gemaakt? En staan we naast of 
tegenover Pechtold en de zijnen?

Een dubbelinterview met Thomas Bakker en Jolien van Hooff. Door Coen Brummer en 
Manuel Buitenhuis. Fotografie Steven Rieder

Naam: Thomas Bakker

Functie: Landelijk voorzitter der Jonge Democraten

Studie: Bestuurs- en organisatiewetenschap

Ik zeg mijn lidmaatschap als: ik zelf echt geen idee meer 
heb hoe deze wereld te verbeteren.

“4000 Leden, 
daar moeten 

we de 
vruchten van 

plukken.”
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zou beter zijn voor de tragere leerlingen 
die zich dan kunnen optrekken aan de 
sterkeren. 

Thomas: Kinderen die gemakkelijker 
leren kan je dan blijven uitdagen door 
ze wat extra’s te bieden. 

En basisonderwijs? We zijn flink 
gedaald op de OESO-ranglijsten en 
onlangs verscheen er een onderzoek 
dat het slecht gesteld is met de 
kwaliteit van rekenonderwijs. Gaan 

we hier wat mee 
doen?

Thomas: Het 
basisonderwijs sluit 

minder aan op de belevingswereld van 
de gemiddelde JD’er, maar het is zeker 
belangrijk. Het gaat om het hele plaatje. 
De toestroom naar het hoger onderwijs, 
wat wij altijd belangrijk vinden, moet 
natuurlijk ook kwalitatief in orde zijn.

Jolien: Het is absurd dat studenten aan 
de PABO rekenonderwijs moeten krijgen 
over stof die ze vanaf de middelbare of 
basisschool al hadden moeten beheersen. 

De nadruk van het vorige bestuur op 
het gebied van onderwijs lag extern 
gezien voornamelijk op religieus 
onderwijs. Gaan we hier minder 
tijd aan besteden of beviel de lijn 
jullie wel?

Thomas: Er is veel discussie over dat punt 
gevoerd en dan is het ook niet vreemd 
dat je daar als bestuur wat mee doet. 
We verschuiven onze prioriteiten, het is 
ook belangrijk om andere thema’s aan 
het licht te brengen, zeker in het kader 
van alle bezuinigingen op onderwijs. 
De omstandigheden zijn veranderd. We 
gaan er zeker niet méér mee doen dan 
het afgelopen jaar.

Dat kan ook bijna niet.

Thomas, grijnzend: nee, klopt.

Genoeg over onderwijs. Je hoort 
vaak dat D66 geen verhaal heeft 
op het gebied van integratie. Heeft 
de JD dat wel?

Jolien: Zeker, maar dat moeten we 
ook zeker verder gaan ontwikkelen. 
De uitgangspunten zijn wat ons 
betreft helder. Je moet er naar streven 
dat iedereen, ongeacht afkomst, 
zich maximaal kan ontplooien in de 
Nederlandse maatschappij.

Thomas: Als je naar de discussie kijkt, dan 
zie je dat alles door elkaar wordt gehaald. 
Integratie en religieus extremisme worden 
op een hoop gegooid. Wilders heeft het 
over moslims en niet over rotjochies in 
Gouda. We moeten ons als JD de vraag 
stellen wat de rol van de politiek is in deze 
kwestie. Wat ons betreft is het bieden 
van gelijke kansen het uitgangspunt 
van integratie. Dan heeft het niet 
zoveel zin om eindeloos te zeuren over 
moslimextremisten. Crimineel gedrag 
moet je niet tolereren, maar de discussie 
moet veel meer gaan over hoe mensen 
mee gaan doen. Het gaat nu alleen maar 
over de vraag wat je doet als het fout 
gaat. Na een inburgeringstoets is de 
taak van de overheid niet verdwenen.

Jolien: Dat is wat de JD te bieden heeft: 
We stellen participatie voorop.

In de laatste DEMO stonden twee 
artikelen over de koers van de 
JD en de rol van het Landelijk 
Bestuur. Boyd van Dijk bepleitte een 
professionelere, strakke organisatie. 
Chris-Jan Kamminga stelde dat het 
LB de dienstmaagd van de lokale 
afdelingen was. Waar gaat jullie 
voorkeur naar uit?

Jolien: Het faciliterende aspect van het 
LB is zeker belangrijk, maar als je dat 
goed wilt doen zal je een professionele 
groep mensen moeten hebben.

Jullie zijn nog geen kistjes met geld 
verloren?

Thomas: Daar zijn we ons nog niet 
bewust van, maar dat kan natuurlijk 
een paar maanden duren.

Als voorzitter en secretaris politiek 
hebben jullie de meeste invloed op 
de politieke lijn van de JD. Wat zijn 
de prioriteiten voor de komende 
tijd?

Thomas: Op het congres hebben we 
gezegd dat er erg veel dingen spelen die 
we op kunnen pakken en daar moeten 
keuzes in gemaakt worden. In ieder 
geval moeten we met onderwijs aan de 
slag gaan. Dat is iets wat de JD altijd 
moet doen als je de jongerenorganisatie 
van een sociaalliberale partij bent. Dat 
is één van de belangrijkste dingen voor 

het komend jaar.

Jolien: Daar kan je ook wat mee naar 
buiten toe. We moeten de discussie 
over het belang van onderwijs blijven 
aanwakkeren. Ook binnen de vereniging 
moet dit een rol krijgen.

Onderwijs is een erg breed 
onderwerp. Welk thema zal de 
aandacht gaan krijgen? Gaan we 
voor het academisch toponderwijs 
of voor het leefbaar MBO?

Thomas: We hebben net de resolutie 
Hoger Onderwijs behandeld, waarin staat 
dat we topuniversiteiten in Nederland 
moeten creëren. Daar ligt een besluit 
over, dus daar hoeven we intern geen 
discussie over te voeren. Daar gaan we 
mee aan de slag. Maar ook het MBO en 
HBO verdienen onze aandacht.

Jolien: Ik denk ook aan zaken als 
voorschoolse educatie. De vraag 
hoe mensen zich maximaal kunnen 
ontplooien. Taalachterstand is ook een 
thema wat hoger op de agenda zou 
moeten staan.

“Het heeft geen zin om eindeloos te zeuren 
over moslimextremisten.”

Thomas Bakker (22) en Jolien van Hooff (21) zijn op het onlangs gehouden najaarscongres 
verkozen als voorzitter en secretaris politiek in het Landelijk Bestuur. Wat kunnen de 
Jonge Democraten verwachten van deze wisseling van de wacht? Beiden hebben ervaring 
opgedaan in het bestuur van de afdeling Utrecht, maar wat gaan de speerpunten worden 
van hun beleid? Welke inhoudelijke keuzes worden er gemaakt? En staan we naast of 
tegenover Pechtold en de zijnen?

Een dubbelinterview met Thomas Bakker en Jolien van Hooff. Door Coen Brummer en 
Manuel Buitenhuis. Fotografie Steven Rieder

Naam: Thomas Bakker

Functie: Landelijk voorzitter der Jonge Democraten

Studie: Bestuurs- en organisatiewetenschap

Ik zeg mijn lidmaatschap als: ik zelf echt geen idee meer 
heb hoe deze wereld te verbeteren.

“4000 Leden, 
daar moeten 

we de 
vruchten van 

plukken.”
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Thomas: Die professionalisering is 
belangrijk. We hebben bijna vierduizend 
leden en we moeten daar de vruchten 
van plukken. De afdelingen moeten ook 
een professionaliseringsslag maken. Ze 
kunnen nu veel meer gaan doen. Er is veel 
enthousiasme dat in goede banen moet 
worden geleid. Juist bij de afdelingen 
komen nieuwe mensen binnen, niet bij 
ons op het landelijk secretariaat. Daar 
ligt dus een belangrijke taak.

D66 stijgt en daalt vaak in haar 
geschiedenis. Ligt er een uitdaging 
om onze populariteit los te koppelen 
van D66? Meeliften wanneer het 
goed gaat, succesvol blijven als zij 
onderuitgaan.

Thomas: Of we nou willen of niet, we 
zijn gelieerd aan D66. Toch moeten 
we vooral met onze eigen organisatie 
aan de slag gaan en het succes van 
D66 gebruiken om onze organisatie te 
versterken.

Kost het succes van D66 ons 
niet juist goede mensen? Veel 
plaatsen op de lijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen worden 
gevuld met talentvolle JD’ers.

Thomas: Het is mooi dat veel JD’ers 

zich zo kunnen ontwikkelen dat ze het 
ook buiten de JD goed doen. Het zijn 
vooral oudere JD’ers die dat doen, dus ik 
vind dat een aanwinst. Als JD’er hebben 
we onze eigen politieke agenda en als 
je mensen kent die aan de touwtjes 
trekken, dan is dat handig. 

Jolien: Dat is ook iets van de afdelingen. 
Zij zitten er bovenop en kunnen altijd 
een JD’er die raadslid is aan zijn of haar 
mouw trekken. Zo winnen we zeker 
invloed op de besluitvorming. 

De afgelopen jaren leek het alsof 
er tussen de JD en D66 een soort 
niet-aanvalsverdrag bestond. Het 
ging zo slecht dat er nauwelijks 
kritiek is geuit richting D66. Is de 

tijd al weer rijp om de luis in de 
pels van D66 te zijn?

Jolien: Een kritische houding tegenover 
D66 is niet verkeerd, maar de vraag is 
hoe je zaken die je echt belangrijk vindt 
naar voren gaat brengen. Ik zou niet 
zo snel de media gebruiken, omdat ik 
denk dat wij daar niet veel aan hebben. 

Thomas: Kritiek is geen doel op zich. Je 
moet de standpunten waar jij waarde 
aan hecht aankaarten bij D66 en de 
discussie aangaan. 

Toch is het niet altijd een keuze of je 
iets via de media speelt. Via Twitter 
is alles al snel een media item, zelfs 
wanneer je iets genuanceerd brengt 
op een congres. 

Thomas: Dat geeft niet, als wij een 
standpunt hebben dan mag de media 
daar van weten. Als dat conflicteert met 
D66 dan kan dat tot spanning leiden, 
maar dat komt dan niet voort uit kritiek 
omwille van de kritiek. 

Jolien: Je moet kritisch zijn ten opzichte 
van je eigen kritiek!

We wensen jullie veel succes de 
komende termijn.

“Kritiek op 
D66 is geen 

doel op zich.”

Naam: Jolien van Hooff

Functie: Secretaris Politiek

Studie: Biologie (derdejaars)

Ik zeg mijn lidmaatschap op als: de JD regeren 
met de PVV niet alleen weigert uit te sluiten, 
maar zelfs ziet als een kans.

Absoluut cultuurrelativisme en 
moreel nihilisme hebben nog 
steeds levensvatbaarheid in deze 
tijd. Met het aanhangen van 

cultuurrelativisme stel je dat alle culturen 
en de daar bijbehorende ideeën volledig 
gelijkwaardig zijn. Het moreel nihilisme 
stelt dat er geen morele waarheden 
zijn en dat er daardoor ook geen 
waarheidsclaim op de moraal gelegd 
kan worden. Met het idee dat geen 
enkele opvatting meer waard is dan 
een andere opvatting, dienen we alles 
te accepteren. 

In Nederland is het populair om onszelf 
te omschrijven als tolerant. Echter 
wordt tolerantie vaak verward met 
onverschilligheid. Met het toestaan van 
alles, ontzien we ons van de mogelijkheid 
om iets te veroordelen. Dit is echter 
onwenselijk en daarom heeft tolerantie 
grenzen nodig. Tolerantie zou je gelijk 
kunnen stellen aan verdraagzaamheid. 
Elke samenleving heeft zijn normen. Een 
samenleving kan een bepaalde mate 
van afwijking van de norm tolereren. 
Er zijn echter normen die een universele 
geldigheid hebben en daarom altijd 
gerespecteerd dienen te worden. 

Het meest populaire antwoord op 
cultuurrelativisme is tegenwoordig 
culturalisme. Culturalisme staat voor een 
sterke hang naar een eigen identiteit. 
Dit antwoord wordt momenteel vooral 
gegeven door de PVV en Trots op 
Nederland. Deze stroming definieert de 
‘eigen’ cultuur vooral als tegenovergesteld 
aan andere culturen. Vaak draait het 
niet om specifiek Nederlandse, West-
Europese of christelijke elementen in de 
cultuur. Veeleer draait het om wat ‘we’ 
verwerpen, minachten of onwenselijk 
vinden in ‘andere’ culturen. Het resultaat 
is vaak dat de andere cultuur verworpen 
wordt. Het huidige politieke debat 
vindt dan ook voornamelijk plaats 
tussen deze twee uitersten. Dit komt 
doordat het uiterst complexe begrip 

‘cultuur’ als een uniform, niet nader 
gedefinieerd begrip wordt gebruikt. 
Door cultuur als een uniform begrip 
te gebruiken is het mogelijk om culturen 
als gelijken naast elkaar te zetten, zoals 
in het cultuurrelativisme. Culturalisten 
gebruiken de term cultuur om culturen 
te rangschikken. Op deze manier kan de 
eigen cultuur boven die van een ander 
geplaatst worden.

Het is belangrijk om ons te realiseren 
dat cultuur een complex begrip is. Een 
breed palet van gebruiken, tradities of 
morele ideeën die gedeeld worden door 
een groep mensen, dat is een (niet-
volledige) manier waarop cultuur kan 
worden verstaan. Het is belangrijk 
om te erkennen dat cultuur een 
multidimensionaal begrip is en daarom 
niet zo simpel in het debat gebruikt kan 
worden. De pogingen om een cultuur als 
achterlijk weg te zetten (zoals Fortuyn 
en Wilders bij de islamitische cultuur) of 
het bestaan ervan te ontkennen (Maxima 
over de Nederlandse cultuur) zijn dan 
ook onzinnig. Vruchtbaarder is het om 
ons te concentreren op de juistheid van 
ideeën of handelingen die voortkomen 
uit een cultuur. Zo wordt voorkomen 
dat een hele cultuur onnodig wordt 
weggezet als achterlijk, maar kunnen wel 
bepaalde ideeën veroordeeld worden.

Door het debat over cultuur te nuanceren 
geven we onszelf de ruimte ons bezig 
te houden met concretere zaken. Met 
het kijken naar de wenselijkheid van 
bepaalde ideeën of handelingen kunnen 
we dingen afwijzen waarvan we vinden 
dat die moreel verwerpelijk zijn. Op deze 
manier kunnen zaken als eerwraak, het 
oproepen tot doden van ongelovigen en 
vrouwenbesnijdenis veroordeeld worden. 
Het is nuttiger om ons krachtiger te 
verweren tegen deze praktijken in plaats 
van culturen af te serveren. Een focus op 
cultuur zal de discussie vaak verstoren. 
In het geval van vrouwenbesnijdenis 
wordt vaak gediscussieerd of dit een 

onderdeel is van de Islamitische cultuur 
of dat het lokale gebruiken zijn van 
bepaalde stammen. In mijn optiek is het 
niet van het grootste belang waar deze 
opvatting vandaan komt, maar is het 
belangrijk dat deze opvatting pertinent 
fout is. Zaken zoals eerwraak, oproepen 
tot doden en vrouwenbesnijdenis zijn 
altijd en overal fout. Kortom er zijn 
grenzen aan morele gelijkwaardigheid 
van ideeën. Een mens, waar ook ter 
wereld heeft recht op zelfbeschikking. 
Daarom zijn de zojuist genoemde 
handelingen per definitie fout. Het is 
dan ook van belang dat iedereen zich 
aan deze universele normen houdt. 
Eerwraak en vrouwenbesnijdenis kunnen 
dus niet worden goedgekeurd met een 
beroep op de eigen cultuur. Keurt een 
cultuur eerwraak of vrouwenbesnijdenis 
wel goed, dan heeft die cultuur het 
bij het foute eind. Daarmee is echter 
niet gezegd dat de desbetreffende 
cultuur verkeerd is. Het afkeuren van 
een bepaalde culturele handeling wil 
niet zeggen dat men de cultuur in zijn 
totaliteit hoeft te verwerpen. 

De discussie dient niet te gaan over 
de gelijkwaardigheid van culturen of 
mensen, maar over de gelijkwaardigheid 
van ideeën. Uiteraard blijft het 
problematisch dat bepaalde verkeerde 
ideeën inherent zijn aan een cultuur en 
dat langs die weg culturen verworpen 
zouden kunnen worden. Echter blijft 
het belangrijk om ons te realiseren dat 
cultuur ook meer is dan een verzameling 
ideeën. Met een besef dat er meer is 
tussen culturalisme en cultuurrelativisme 
zou menig politiek debat aan kracht en 
menselijkheid winnen

 

Ideeën zijn níet gelijkwaardig. 

 
De geschiedenis is vanuit het hedendaagse perspectief vooral een verleden van 
ongelijkheid. De tegenwoordige tijd wordt juist gekenmerkt door een geloof in het 
gelijkwaardigheidsideaal. De mens is misschien niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dit 
ideaal wordt echter vaak verward met de gedachte dat ideeën gelijkwaardig zijn. Niet 
alle ideeën zijn gelijkwaardig en daarom dient absoluut cultuurrelativisme verworpen te 
worden. Anderzijds moeten we ervoor waken dat we ons afsluiten van de buitenwereld, 
door krampachtig op zoek te gaan naar een afgebakende Nederlandse cultuur.  

 
Door Tim Jansen

Tim Jansen is politicoloog en student 
Wijsbegeerte aan de Universiteit van 
Amsterdam.



DEMO Nummer 4, Winter 200920 DEMO Nummer 4, Winter 2009 21

Thomas: Die professionalisering is 
belangrijk. We hebben bijna vierduizend 
leden en we moeten daar de vruchten 
van plukken. De afdelingen moeten ook 
een professionaliseringsslag maken. Ze 
kunnen nu veel meer gaan doen. Er is veel 
enthousiasme dat in goede banen moet 
worden geleid. Juist bij de afdelingen 
komen nieuwe mensen binnen, niet bij 
ons op het landelijk secretariaat. Daar 
ligt dus een belangrijke taak.

D66 stijgt en daalt vaak in haar 
geschiedenis. Ligt er een uitdaging 
om onze populariteit los te koppelen 
van D66? Meeliften wanneer het 
goed gaat, succesvol blijven als zij 
onderuitgaan.

Thomas: Of we nou willen of niet, we 
zijn gelieerd aan D66. Toch moeten 
we vooral met onze eigen organisatie 
aan de slag gaan en het succes van 
D66 gebruiken om onze organisatie te 
versterken.

Kost het succes van D66 ons 
niet juist goede mensen? Veel 
plaatsen op de lijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen worden 
gevuld met talentvolle JD’ers.

Thomas: Het is mooi dat veel JD’ers 

zich zo kunnen ontwikkelen dat ze het 
ook buiten de JD goed doen. Het zijn 
vooral oudere JD’ers die dat doen, dus ik 
vind dat een aanwinst. Als JD’er hebben 
we onze eigen politieke agenda en als 
je mensen kent die aan de touwtjes 
trekken, dan is dat handig. 

Jolien: Dat is ook iets van de afdelingen. 
Zij zitten er bovenop en kunnen altijd 
een JD’er die raadslid is aan zijn of haar 
mouw trekken. Zo winnen we zeker 
invloed op de besluitvorming. 

De afgelopen jaren leek het alsof 
er tussen de JD en D66 een soort 
niet-aanvalsverdrag bestond. Het 
ging zo slecht dat er nauwelijks 
kritiek is geuit richting D66. Is de 

tijd al weer rijp om de luis in de 
pels van D66 te zijn?

Jolien: Een kritische houding tegenover 
D66 is niet verkeerd, maar de vraag is 
hoe je zaken die je echt belangrijk vindt 
naar voren gaat brengen. Ik zou niet 
zo snel de media gebruiken, omdat ik 
denk dat wij daar niet veel aan hebben. 

Thomas: Kritiek is geen doel op zich. Je 
moet de standpunten waar jij waarde 
aan hecht aankaarten bij D66 en de 
discussie aangaan. 

Toch is het niet altijd een keuze of je 
iets via de media speelt. Via Twitter 
is alles al snel een media item, zelfs 
wanneer je iets genuanceerd brengt 
op een congres. 

Thomas: Dat geeft niet, als wij een 
standpunt hebben dan mag de media 
daar van weten. Als dat conflicteert met 
D66 dan kan dat tot spanning leiden, 
maar dat komt dan niet voort uit kritiek 
omwille van de kritiek. 

Jolien: Je moet kritisch zijn ten opzichte 
van je eigen kritiek!

We wensen jullie veel succes de 
komende termijn.

“Kritiek op 
D66 is geen 

doel op zich.”

Naam: Jolien van Hooff

Functie: Secretaris Politiek

Studie: Biologie (derdejaars)

Ik zeg mijn lidmaatschap op als: de JD regeren 
met de PVV niet alleen weigert uit te sluiten, 
maar zelfs ziet als een kans.

Absoluut cultuurrelativisme en 
moreel nihilisme hebben nog 
steeds levensvatbaarheid in deze 
tijd. Met het aanhangen van 

cultuurrelativisme stel je dat alle culturen 
en de daar bijbehorende ideeën volledig 
gelijkwaardig zijn. Het moreel nihilisme 
stelt dat er geen morele waarheden 
zijn en dat er daardoor ook geen 
waarheidsclaim op de moraal gelegd 
kan worden. Met het idee dat geen 
enkele opvatting meer waard is dan 
een andere opvatting, dienen we alles 
te accepteren. 

In Nederland is het populair om onszelf 
te omschrijven als tolerant. Echter 
wordt tolerantie vaak verward met 
onverschilligheid. Met het toestaan van 
alles, ontzien we ons van de mogelijkheid 
om iets te veroordelen. Dit is echter 
onwenselijk en daarom heeft tolerantie 
grenzen nodig. Tolerantie zou je gelijk 
kunnen stellen aan verdraagzaamheid. 
Elke samenleving heeft zijn normen. Een 
samenleving kan een bepaalde mate 
van afwijking van de norm tolereren. 
Er zijn echter normen die een universele 
geldigheid hebben en daarom altijd 
gerespecteerd dienen te worden. 

Het meest populaire antwoord op 
cultuurrelativisme is tegenwoordig 
culturalisme. Culturalisme staat voor een 
sterke hang naar een eigen identiteit. 
Dit antwoord wordt momenteel vooral 
gegeven door de PVV en Trots op 
Nederland. Deze stroming definieert de 
‘eigen’ cultuur vooral als tegenovergesteld 
aan andere culturen. Vaak draait het 
niet om specifiek Nederlandse, West-
Europese of christelijke elementen in de 
cultuur. Veeleer draait het om wat ‘we’ 
verwerpen, minachten of onwenselijk 
vinden in ‘andere’ culturen. Het resultaat 
is vaak dat de andere cultuur verworpen 
wordt. Het huidige politieke debat 
vindt dan ook voornamelijk plaats 
tussen deze twee uitersten. Dit komt 
doordat het uiterst complexe begrip 

‘cultuur’ als een uniform, niet nader 
gedefinieerd begrip wordt gebruikt. 
Door cultuur als een uniform begrip 
te gebruiken is het mogelijk om culturen 
als gelijken naast elkaar te zetten, zoals 
in het cultuurrelativisme. Culturalisten 
gebruiken de term cultuur om culturen 
te rangschikken. Op deze manier kan de 
eigen cultuur boven die van een ander 
geplaatst worden.

Het is belangrijk om ons te realiseren 
dat cultuur een complex begrip is. Een 
breed palet van gebruiken, tradities of 
morele ideeën die gedeeld worden door 
een groep mensen, dat is een (niet-
volledige) manier waarop cultuur kan 
worden verstaan. Het is belangrijk 
om te erkennen dat cultuur een 
multidimensionaal begrip is en daarom 
niet zo simpel in het debat gebruikt kan 
worden. De pogingen om een cultuur als 
achterlijk weg te zetten (zoals Fortuyn 
en Wilders bij de islamitische cultuur) of 
het bestaan ervan te ontkennen (Maxima 
over de Nederlandse cultuur) zijn dan 
ook onzinnig. Vruchtbaarder is het om 
ons te concentreren op de juistheid van 
ideeën of handelingen die voortkomen 
uit een cultuur. Zo wordt voorkomen 
dat een hele cultuur onnodig wordt 
weggezet als achterlijk, maar kunnen wel 
bepaalde ideeën veroordeeld worden.

Door het debat over cultuur te nuanceren 
geven we onszelf de ruimte ons bezig 
te houden met concretere zaken. Met 
het kijken naar de wenselijkheid van 
bepaalde ideeën of handelingen kunnen 
we dingen afwijzen waarvan we vinden 
dat die moreel verwerpelijk zijn. Op deze 
manier kunnen zaken als eerwraak, het 
oproepen tot doden van ongelovigen en 
vrouwenbesnijdenis veroordeeld worden. 
Het is nuttiger om ons krachtiger te 
verweren tegen deze praktijken in plaats 
van culturen af te serveren. Een focus op 
cultuur zal de discussie vaak verstoren. 
In het geval van vrouwenbesnijdenis 
wordt vaak gediscussieerd of dit een 

onderdeel is van de Islamitische cultuur 
of dat het lokale gebruiken zijn van 
bepaalde stammen. In mijn optiek is het 
niet van het grootste belang waar deze 
opvatting vandaan komt, maar is het 
belangrijk dat deze opvatting pertinent 
fout is. Zaken zoals eerwraak, oproepen 
tot doden en vrouwenbesnijdenis zijn 
altijd en overal fout. Kortom er zijn 
grenzen aan morele gelijkwaardigheid 
van ideeën. Een mens, waar ook ter 
wereld heeft recht op zelfbeschikking. 
Daarom zijn de zojuist genoemde 
handelingen per definitie fout. Het is 
dan ook van belang dat iedereen zich 
aan deze universele normen houdt. 
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Ideeën zijn níet gelijkwaardig. 

 
De geschiedenis is vanuit het hedendaagse perspectief vooral een verleden van 
ongelijkheid. De tegenwoordige tijd wordt juist gekenmerkt door een geloof in het 
gelijkwaardigheidsideaal. De mens is misschien niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dit 
ideaal wordt echter vaak verward met de gedachte dat ideeën gelijkwaardig zijn. Niet 
alle ideeën zijn gelijkwaardig en daarom dient absoluut cultuurrelativisme verworpen te 
worden. Anderzijds moeten we ervoor waken dat we ons afsluiten van de buitenwereld, 
door krampachtig op zoek te gaan naar een afgebakende Nederlandse cultuur.  

 
Door Tim Jansen

Tim Jansen is politicoloog en student 
Wijsbegeerte aan de Universiteit van 
Amsterdam.
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Zou het zo kunnen zijn dat 
vrouwen in het vrije Westen 
minder vaak een carrière 
ambiëren dan mannen? Die 

vraag zou centraal moeten staan in het 
debat over vrouwen en werk. Maar dat 
staat die vraag zelden. Dat komt, denk ik, 
doordat de feministische ideologie uit de 
jaren zestig een overtuiging voortbracht 
die nog steeds sterk geldt onder politici, 
wetenschappers en opiniemakers: geef 
vrouwen gelijke kansen als het gaat om 
werk en ze gaan zich in grote getale 
gelijk aan mannen gedragen. Maar 
waarop is die overtuiging gebaseerd? 
Op feiten of op normen?  

Gelijke kansen, betoog ik, hóeven niet te 
leiden tot gelijke uitkomsten. Want of je 
van je gelijke kansen gebruikmaakt, is nog 
altijd de eigen vrije keuze. Tegenwoordig 
studeren meer vrouwen af dan mannen. 
Toch bereiken zeer weinig vrouwen de 
top van het bedrijfsleven. Dat moet wel 
wijzen op hindernissen, uitsluiting en 
discriminatie, zo wordt gedacht. Tussen 
het volgen van een studie en het besturen 
van een grote onderneming zit al gauw 
drie decennia van keihard werken, reizen 
en netwerken. Waarom zouden vrouwen 
niet uit vrije wil minder vaak voor die 
levensinvulling kiezen dan mannen? Zijn 
vrouwen gelijk aan mannen als ze minder 
vaak de top bereiken? Als ze vaker en 
meer voor de kinderen zorgen? Als maar 
weinig vrouwen meer verdienen dan 
70 procent van het minimumloon? Als 
driekwart van de werkende vrouwen zin 
in een korte werkweek heeft? Kúnnen 
vrouwen dan gelijk zijn aan mannen?

Ik zeg: als ze daar zelf voor kiezen 
wel. Vraag vrouwen of ze meer gaan 

Gastcolumn Marike Stellinga

werken als hun man een dag minder 
zou werken en 95 procent zegt ‘nee’. 
Vraag vrouwen of ze meer gaan werken 
als de kinderopvang gratis wordt en 95 
procent zegt ‘nee’. Vergis u niet, dit is 
geen moederdebat. Ook (hoogopgeleide) 
vrouwen zonder kinderen werken massaal 
in deeltijd. Dan is er nog tijd voor een 
cursus tuinarchitectuur. 

Veel politici concluderen uit de ongelijke 
uitkomsten dat de kansen ook ongelijk 
zijn. De emancipatieambtenaren van 
PvdA-minister Ronald Plasterk schrijven 
dat als vrouwen ‘hun gelijke rechten 
stelselmatig onderbenutten, de kansen 
de facto ongelijk zijn.’ Deze redenering 
laat geen ruimte voor diversiteit in 
levensinvulling. Een overheid die zo 
redeneert neigt naar een samenleving 
waar mannen en vrouwen niet gelijk 
mógen zijn maar móeten zijn. De 
Scandinavische landen gaan zich al 
te buiten aan steeds verdergaande 
dwang. Bedrijven moeten vrouwen 
in hun top benoemen anders heft de 
overheid de beursnotering op. Mannen 
moeten babyverlof opnemen en niet hun 
vrouwen, die dat eigenlijk liever willen. 
Meisjes en jongens mogen in de crèche 
geen meisjes- en jongensdingen doen, 
want dat is rolbevestigend. Een overheid 
die op zo’n manier gelijkheid afdwingt, 
beperkt de vrijheid. Maar dat niet alleen. 
Afgedwongen gelijkheid maakt vreemd 
genoeg kansen juist ongelijk. Want wat 
gebeurt er als vrouwen in vrijheid veel 
minder vaak kiezen voor een carrière 
dan mannen, en de overheid voert 
een quotum of streefcijfers in voor 
topvrouwen? Dan worden mannen 
gediscrimineerd. De kans voor een goede 
man op een toppositie wordt veel kleiner 

dan voor een goede vrouw. Immers, 
de topvrouw wordt geworven uit een 
relatief kleine groep en de topman uit 
een relatief grote.  

Het gevoel dat het land wordt geregeerd 
conform de wil van het volk is in Europa 
duidelijk lager dan in de Verenigde Staten. 
Dat komt omdat Europese politici zich 
teveel met de uitkomsten bemoeien, 
stelden de economen Harry van Dalen, 
Coen Teulings (PvdA) en Lans Bovenberg 
(CDA) in hun boek ‘De cirkel van goede 
intenties’ uit 2005. Hou het bij gelijke 
kansen, betoogden zij. Als het om 
vrouwen gaat, willen veel politici nogal 
dwingend hun normen opleggen aan de 
maatschappij. Daarin lijken veel partijen 
op de SGP, die ook nogal dwingend is in 
zijn normen waar het vrouwen betreft. 

De keuze voor een deeltijdbaan, is 
een keuze uit luxe. Nederland is een 
vrouwenparadijs: hier is leuk, interessant 
en goedbetaald werk beschikbaar in 
deeltijd. Andere Westerse vrouwen 
zouden zulk werk graag willen hebben. 
Ik heb het gevoel dat gewone vrouwen al 
jaren met een megafoon voor de mond 
proberen duidelijk te maken dat ze geen 
problemen hebben. Politici hebben de 
vingers in de oren gestopt en blijven 
volhouden dat vrouwen massaal ten 
prooi vallen aan hindernissen. Haal die 
vingers uit de oren en luister echt: er is 
geen reden meer voor emancipatiebeleid. 

“Politici, haal die vingers uit je oren!”

Marike Stellinga is redacteur bij 
Elsevier en publiceerde onlangs 
‘De mythe van het glazen plafond’, 
een pamflet tegen het Nederlands 
emancipatiebeleid. 

Een tsunami van krachttermen overspoelde kranten, blogs en het journaal nadat een aantal wetenschappers onlangs 
besloot Geert Wilders en zijn PVV officieel tot extreem-rechts te bestempelen. Ook zou hij een gevaar voor de democratie 
zijn en aanzetten tot systeemhaat. De voorlopige conclusies van het onderzoek waren in ieder geval controversieel 
en leiden tot grote verdeeldheid. Om te beginnen met Wilders zelf, die reageerde kort en krachtig in diverse media: 
‘Ik maak geen woorden vuil aan dit soort baggeronderzoek van de linkse onderzoeksmaffia.’ Tegenpool Alexander 
Pechtold was opgelucht omdat er eindelijk ‘wetenschappelijke onderbouwing’ is voor zijn afkeer van Wilders en de 
zijnen. Of deze omarming van het rapport electoraal gezien verstandig was valt te betwijfelen. D66 daalde na de 
uitspraken van Pechtold twee zetels ten opzichte van de week ervoor. Interessant aan deze virtuele daling is dat het 
vermeende causale verband tussen het D66-succes en het bekritiseren van Wilders niet altijd opgaat. Wat vonden de 
online actieve Jonge Democraten van Pechtold’s uitspraken? Hieronder een selectie van de reacties op Twitter. Ook bij 
de volgende editie van DEMO kan er gereageerd worden op stellingen via Twitter op www.twitter.com/demo_magazine. 

Twitter Poll



DEMO Nummer 4, Winter 200922 DEMO Nummer 4, Winter 2009 23

Zou het zo kunnen zijn dat 
vrouwen in het vrije Westen 
minder vaak een carrière 
ambiëren dan mannen? Die 

vraag zou centraal moeten staan in het 
debat over vrouwen en werk. Maar dat 
staat die vraag zelden. Dat komt, denk ik, 
doordat de feministische ideologie uit de 
jaren zestig een overtuiging voortbracht 
die nog steeds sterk geldt onder politici, 
wetenschappers en opiniemakers: geef 
vrouwen gelijke kansen als het gaat om 
werk en ze gaan zich in grote getale 
gelijk aan mannen gedragen. Maar 
waarop is die overtuiging gebaseerd? 
Op feiten of op normen?  

Gelijke kansen, betoog ik, hóeven niet te 
leiden tot gelijke uitkomsten. Want of je 
van je gelijke kansen gebruikmaakt, is nog 
altijd de eigen vrije keuze. Tegenwoordig 
studeren meer vrouwen af dan mannen. 
Toch bereiken zeer weinig vrouwen de 
top van het bedrijfsleven. Dat moet wel 
wijzen op hindernissen, uitsluiting en 
discriminatie, zo wordt gedacht. Tussen 
het volgen van een studie en het besturen 
van een grote onderneming zit al gauw 
drie decennia van keihard werken, reizen 
en netwerken. Waarom zouden vrouwen 
niet uit vrije wil minder vaak voor die 
levensinvulling kiezen dan mannen? Zijn 
vrouwen gelijk aan mannen als ze minder 
vaak de top bereiken? Als ze vaker en 
meer voor de kinderen zorgen? Als maar 
weinig vrouwen meer verdienen dan 
70 procent van het minimumloon? Als 
driekwart van de werkende vrouwen zin 
in een korte werkweek heeft? Kúnnen 
vrouwen dan gelijk zijn aan mannen?

Ik zeg: als ze daar zelf voor kiezen 
wel. Vraag vrouwen of ze meer gaan 

Gastcolumn Marike Stellinga

werken als hun man een dag minder 
zou werken en 95 procent zegt ‘nee’. 
Vraag vrouwen of ze meer gaan werken 
als de kinderopvang gratis wordt en 95 
procent zegt ‘nee’. Vergis u niet, dit is 
geen moederdebat. Ook (hoogopgeleide) 
vrouwen zonder kinderen werken massaal 
in deeltijd. Dan is er nog tijd voor een 
cursus tuinarchitectuur. 

Veel politici concluderen uit de ongelijke 
uitkomsten dat de kansen ook ongelijk 
zijn. De emancipatieambtenaren van 
PvdA-minister Ronald Plasterk schrijven 
dat als vrouwen ‘hun gelijke rechten 
stelselmatig onderbenutten, de kansen 
de facto ongelijk zijn.’ Deze redenering 
laat geen ruimte voor diversiteit in 
levensinvulling. Een overheid die zo 
redeneert neigt naar een samenleving 
waar mannen en vrouwen niet gelijk 
mógen zijn maar móeten zijn. De 
Scandinavische landen gaan zich al 
te buiten aan steeds verdergaande 
dwang. Bedrijven moeten vrouwen 
in hun top benoemen anders heft de 
overheid de beursnotering op. Mannen 
moeten babyverlof opnemen en niet hun 
vrouwen, die dat eigenlijk liever willen. 
Meisjes en jongens mogen in de crèche 
geen meisjes- en jongensdingen doen, 
want dat is rolbevestigend. Een overheid 
die op zo’n manier gelijkheid afdwingt, 
beperkt de vrijheid. Maar dat niet alleen. 
Afgedwongen gelijkheid maakt vreemd 
genoeg kansen juist ongelijk. Want wat 
gebeurt er als vrouwen in vrijheid veel 
minder vaak kiezen voor een carrière 
dan mannen, en de overheid voert 
een quotum of streefcijfers in voor 
topvrouwen? Dan worden mannen 
gediscrimineerd. De kans voor een goede 
man op een toppositie wordt veel kleiner 

dan voor een goede vrouw. Immers, 
de topvrouw wordt geworven uit een 
relatief kleine groep en de topman uit 
een relatief grote.  

Het gevoel dat het land wordt geregeerd 
conform de wil van het volk is in Europa 
duidelijk lager dan in de Verenigde Staten. 
Dat komt omdat Europese politici zich 
teveel met de uitkomsten bemoeien, 
stelden de economen Harry van Dalen, 
Coen Teulings (PvdA) en Lans Bovenberg 
(CDA) in hun boek ‘De cirkel van goede 
intenties’ uit 2005. Hou het bij gelijke 
kansen, betoogden zij. Als het om 
vrouwen gaat, willen veel politici nogal 
dwingend hun normen opleggen aan de 
maatschappij. Daarin lijken veel partijen 
op de SGP, die ook nogal dwingend is in 
zijn normen waar het vrouwen betreft. 

De keuze voor een deeltijdbaan, is 
een keuze uit luxe. Nederland is een 
vrouwenparadijs: hier is leuk, interessant 
en goedbetaald werk beschikbaar in 
deeltijd. Andere Westerse vrouwen 
zouden zulk werk graag willen hebben. 
Ik heb het gevoel dat gewone vrouwen al 
jaren met een megafoon voor de mond 
proberen duidelijk te maken dat ze geen 
problemen hebben. Politici hebben de 
vingers in de oren gestopt en blijven 
volhouden dat vrouwen massaal ten 
prooi vallen aan hindernissen. Haal die 
vingers uit de oren en luister echt: er is 
geen reden meer voor emancipatiebeleid. 

“Politici, haal die vingers uit je oren!”

Marike Stellinga is redacteur bij 
Elsevier en publiceerde onlangs 
‘De mythe van het glazen plafond’, 
een pamflet tegen het Nederlands 
emancipatiebeleid. 

Een tsunami van krachttermen overspoelde kranten, blogs en het journaal nadat een aantal wetenschappers onlangs 
besloot Geert Wilders en zijn PVV officieel tot extreem-rechts te bestempelen. Ook zou hij een gevaar voor de democratie 
zijn en aanzetten tot systeemhaat. De voorlopige conclusies van het onderzoek waren in ieder geval controversieel 
en leiden tot grote verdeeldheid. Om te beginnen met Wilders zelf, die reageerde kort en krachtig in diverse media: 
‘Ik maak geen woorden vuil aan dit soort baggeronderzoek van de linkse onderzoeksmaffia.’ Tegenpool Alexander 
Pechtold was opgelucht omdat er eindelijk ‘wetenschappelijke onderbouwing’ is voor zijn afkeer van Wilders en de 
zijnen. Of deze omarming van het rapport electoraal gezien verstandig was valt te betwijfelen. D66 daalde na de 
uitspraken van Pechtold twee zetels ten opzichte van de week ervoor. Interessant aan deze virtuele daling is dat het 
vermeende causale verband tussen het D66-succes en het bekritiseren van Wilders niet altijd opgaat. Wat vonden de 
online actieve Jonge Democraten van Pechtold’s uitspraken? Hieronder een selectie van de reacties op Twitter. Ook bij 
de volgende editie van DEMO kan er gereageerd worden op stellingen via Twitter op www.twitter.com/demo_magazine. 

Twitter Poll



DEMO Nummer 4, Winter 200924 DEMO Nummer 4, Winter 2009 25

Kimini Delfos was stagiaire bij het 
Kenniscentrum D66 en studeert 
Bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. 

De overheid zou zo min mogelijk 
invloed moeten uitoefenen 
op deze sociale vraagstukken, 
maar het sociale in ons vraagt 

wel solidair te zijn met de mensen die 
er zelf de kracht niet toe hebben. 
Overheidsmaatregelen zouden gebaseerd 
moeten zijn op een plaatsvervanging 
van deze kracht. 

Ons onderwijsstelsel gaat uit van 
toegankelijkheid voor iedereen. Op basis 
van je verworven kennis, ervaringen en 
capaciteiten kun je steeds hoger op de 
maatschappelijke ladder klimmen. Een 
meritocratie geeft je het succes dat je 
verdient.  Door deze focus op eigen 
initiatief vallen mensen buiten de boot, 
ontstaat er sociale ongelijkheid en komen 
er situaties voor waarin groepen mensen 
structureel minder succes boeken. Door 
deze groepsvorming kan het individu 
de klus niet alleen klaren. Er is hulp 
nodig van buitenaf.

Zowel vrouwen, allochtonen als 
gehandicapten hebben een achtergestelde 
positie op de arbeidsmarkt. Keer op keer 
verschijnen er nieuwsberichten over scheve 
verhoudingen en onvoldoende diversiteit. 
Er zijn verschillende overheidsmaatregelen 
te bedenken om minderheden te laten 
emanciperen binnen de samenleving. In 
Noorwegen is het wettelijk verplicht om 
40% van topfuncties in het bedrijfsleven 
te laten bekleden door vrouwen en in 
veel anderen landen werken ze met 
positieve discriminatie. Een veel gehoord 
argument tegen deze maatregelen is de 
ongelijkheid die het voort zou brengen. 
Men wil niet aangesteld worden op 
basis van etniciteit en geslacht. Ook de 
meerderheid op de arbeidsmarkt, de 
blanke Nederlandse man, protesteert 
omdat hij zelf achtergesteld zou worden.

Positieve discriminatie is een maatregel 
om bij gelijke beoordeling de 
ondervertegenwoordigde groep voor te 
laten gaan. Discriminatie is een fenomeen 
dat we als maatschappij willen tegen 
gaan op basis van de gelijkwaardigheid 
tussen mensen. Toch heeft de overheid 
de opdracht gekregen om minderheden 
en ondervertegenwoordigde groepen een 

kans te geven in onze samenleving. Bij 
positieve discriminatie op de werkvloer 
gaan we er dus vanuit dat de persoon 
die niet gekozen wordt, de blanke 
Nederlandse man, al een streepje voor 
heeft. Hij maakt door zijn positie in 
de maatschappij al kans op een goede 
positie op de arbeidsmarkt. Positieve 
discriminatie vindt alleen plaats bij 
gelijke beoordeling. In het geval van een 
sollicitatieprocedure waar de merites gelijk 
zijn heeft de overheid de taak om in haar 
organisatie de ondervertegenwoordigde 
groep te emanciperen, en moet de 
personeelssamenstelling even divers zijn 
als de samenleving. Diversiteit heeft een 
bewezen positief effect op organisaties. 
De overheid heeft tenslotte ook een 
voorbeeldfunctie. Is het erg als er bij de 
overheid dan uiteindelijk voornamelijk 
vrouwen en allochtonen werken? Wat 
gebeurt er als de blanke Nederlandse 
man zijn monopolie verliest? Hier hoeven 
we ons geen zorgen over te maken. 
Naast het streven van de overheid naar 
een afspiegeling van de samenleving 
zijn wij allemaal gebaat bij de juiste 
mensen op de juiste plek. 

Het verplicht stellen van een quotum 
daarentegen is een ander verhaal. 
Topvrouwen zelf verschillen hierover 
erg van mening. Sommige vrouwen 
zeggen nooit gekozen te willen worden 
op basis van hun geslacht. Toch zijn er 
zelfs liberalen, zoals Neelie Kroes, die 
beweren dat quota onvermijdelijk zijn. 
Een radicale omslag zou nodig zijn om het 
tij te keren. Hoe denken sociaalliberalen 
hier over? Wat moeten wij met een 
quotum? Als we er vanuit gaan dat we 

leven in een samenleving waarin iedereen 
gelijke kansen krijgt, waar meritocratie 
hoog in het vaandel staat en waar 
discriminatie niet is toegestaan, dan 
zou dat betekenen dat quota overbodig 
zijn. Belangrijker nog, het is in strijd 
met onze waarden. Het stimuleert 
namelijk negatieve discriminatie. De 
ondervertegenwoordigde groep zou ook 
gekozen worden indien de kwalificaties 
niet gelijk zijn. Zodra je een quotum 
instelt wordt het quotum het doel in 
plaats van een middel. Wat wanneer 
er meer dan genoeg capabele vrouwen 
voor handen zijn, waardoor het aandeel 
vrouwen hoger uitpakt dan het wettelijk 
vastgestelde quotum, moeten zij worden 
afgewezen op basis van geslacht? 
Een verplicht quotum instellen is niet 
wenselijk.  Targets  zouden wel ingesteld 
kunnen worden. De overheid en het 
bedrijfsleven zouden moeten streven 
naar diversiteit binnen hun organisatie, 
wellicht naar een afspiegeling van de 
samenleving. Een target kan een middel 
zijn om dit doel te bereiken. 

Bij sociaalliberalen ligt de spanning tussen 
vrijheid en gelijkheid net iets anders dan 
bij sociaaldemocraten of neo-liberalen. Bij 
sociaalliberalen staan beide waarden op 
gelijke voet. Om excellentie te stimuleren 
en te waarderen, maar ook om de mensen 
die ons niet direct geld op brengen een 
plek te geven in de samenleving, zijn we 
genoodzaakt om deze balans in stand 
te houden. Positieve discriminatie kan 
gebruikt worden om de diversiteit te 
stimuleren. Wettelijke quota laten we 
achterwege. Mensen kunnen het zelf 
of met elkaar, zolang de overheid hen 
maar de mogelijkheden en de kansen 
geeft. Het is misschien geen Amerikaanse 
droom, maar wel onze droom. 

Laat wettelijke quota achterwege, stel targets!

De Amerikaanse droom: als je maar hard genoeg werkt is alles mogelijk. Op basis van je 
verdiensten, je merites, en een beetje motivatie kun je succes boeken in de samenleving.  
De Amerikaanse droom lijkt op de sociaalliberale droom. Wij geloven in de eigen kracht 
van mensen. Mensen kunnen zelf en in samenwerking met anderen hogerop komen en een 
beter bestaan opbouwen voor zichzelf en hun omgeving. Hoe zorg je ervoor dat iedereen 
een gelijke kans krijgt en dat ieder gestimuleerd wordt om deze kans te benutten? 

Door Kimini Delfos

 “De blanke 
Nederlandse 

man protesteert 
omdat hij zelf 
achtergesteld 
zou worden.”

Het failliet van het poldermodel is een ontdekking die binnenkort 
gedaan moet en zal worden. Het compromis van de meerderheid 
blijkt niet langer werkbaar in de parlementaire democratie die we 

vandaag de dag hebben. Coalitieakkoorden blinken uit in de kunst van het 
uitstellen, terwijl regeringsfunctionarissen het ontwijken van actuele problemen 
tot nieuwe dagtaak verheffen. Nederland schreeuwt om leiderschap, maar 
het poldermodel antwoordt niet. 

Een tweepartijenstelsel, zo wordt gedacht, zou uitkomst bieden. Hoe minder 
politieke zielen, hoe meer vreugd? Op het netvlies staan Amerikaanse 
taferelen: slechts keus uit twee partijen. Het idee leeft dat dit systeem het 
walhalla zou zijn om Nederland uit de vicieuze cirkel van politieke ondeugd 
en bestuurlijk onvermogen te trekken. Vergeten we echter niet dat in de 
grote tweepartijenlanden de rollen van de politieke partijen anders zijn 
dan hier? Het is immers het districtenstelsel in deze landen dat ervoor 
zorgt dat uiteindelijk slechts twee of drie partijen de nationale assemblee 
bevolken. De kiezer kiest personen, geen partijen. Daar ligt de morele en 
politieke kracht van democratische mastodonten als Amerika, Frankrijk 
en Groot-Brittannië. Morele kracht omdat het machtsprimaat nooit de 
handen van het volk verlaat. Afschuwelijke en vaak zielige taferelen van 
incompetente volksvertegenwoordigers  die door partijpolitieke spelletjes 
toch de kieslijsten weten te bereiken worden ons bespaard. Politieke kracht 
omdat ook vaak de uitvoerende macht wordt gekozen door het volk, die 
niet wordt gehinderd door de achterkamertjes van deze of gene coalitie. 

Graag wil ik dus betogen dat niet een tweepartijenstelsel, maar een 
meer republikeins staatsbestel de redding kan zijn voor Nederland. 
Een gekozen Minister-president die eindelijk president met hoofdletter 
P mag zijn. En een volksvertegenwoordiging die voor de volle honderd 
procent bestaat uit de stem van het volk en niet wordt gehinderd door 
de macht van politieke partijen om lijsten vast te stellen. Dèmos Kratos, 
de macht van het volk, dat behoort de leidraad te zijn in onze staat.  
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Ach ja, het tweepartijenstelsel. Eens in de 
zoveel jaar wordt dit plannetje weer door 
D66 op de politieke agenda geslingerd. 

Achter de keuze voor het tweepartijenstelsel, ligt 
de keuze voor een kiesstelsel. In de 19e eeuw 
heeft Nederland een meerderheidskiesstelsel 
met twee blokken, rechts confessionelen en 
links liberalen. Nederland is opgedeeld in 
districten, per district moet één kandidaat 
een meerderheid halen. Vanwege uitbreiding 
van het kiesrecht, worden politieke partijen 
opgericht en ontstaat een veelkleurig politiek 
landschap. Verschillende politici willen deze 
politieke veelkleurigheid beter tot uitdrukking 
laten komen in de kamer en strijden voor een 
ander kiesstelsel. In 1917 krijgt Nederland het 
evenredige kiesstelsel dat we nu nog steeds 
hebben. De verkiezingen gaan niet langer 
om lokale districtskandidaten, maar om het 
landelijke aantal partijstemmen. Kleinere 
partijen kunnen zo ook Kamerzetels halen. 

Na de Tweede Wereldoorlog bestaat behoefte 
aan een krachtig bestuur. Het idee bestaat om 
terug te keren naar een tweepartijenstelsel 
met één grote conservatieve partij en één 
grote vooruitstrevende partij. In de jaren ’60 
verandert het politieke klimaat en ontstaat 
onvrede over de invloed van de kiezer op 
de kabinetsformatie. Na decennia onderzoek 
door staatscommissies, zijn slechts bescheiden 
wijzigingen aan het bestaande kiesstelsel 
toegevoegd. Tijdens Paars worden concepten in 
elkaar geknutseld die geringe steun in de kamer 
krijgen. De laatste oprisping tot staatkundige 
vernieuwing is tijdens het kabinet Balkenende 
II als een ingewikkeld gemengd kiesstelsel 
wordt voorgesteld. 

Bij de vraag wat voor kiesstelsel je kiest, speelt 
ook nog mee wat de verkiezingen moeten 
uitwijzen. Kies je voor de politieke pluriformiteit 
van minderheden, dan is het evenredig kiesstelsel 
prima. Wil je een duidelijke meerderheid om 
te regeren, dan is een meerderheidsstelsel het 
beste. Nederlandse kent nu een parlementair 
stelsel waarin elke politieke mening gehoord 
wordt. In een pluriform land als het onze 
moeten we deze diversiteit koesteren. Daarbij 
komt dat we verkiezingen hebben voor onze 
volksvertegenwoordiging in de Kamer, dit moet 
niet gaan om de keuze voor een links of een 
rechts kabinet. Kortom, Nederland moet géén 
tweepartijenstelsel krijgen.

Nils Nijdam, lid JS en afgestudeerd op een 
scriptie over het Nederlands kiesstelsel. 

Een bom onder het bestel leggen. Dat was de intentie toen het initiatief 
comité D’66 in 1966 het Appel verspreidden, uit bezorgdheid over 
de ‘ernstige devaluatie van onze democratie’ die nog steeds actueel 

is. Zo kiest in de huidige situatie de kiezer niet zijn regering, maar een 
volksvertegenwoordiger, waarna pas een regering wordt gevormd. De kiezer 
heeft geen invloed op de signatuur van een regering: Een stem op het CDA 
kan leiden tot samenwerking met de VVD, maar ook tot een rooms-rood 
kabinet. Het legt daarnaast spanning op de werking van het duale systeem. 
Kamerleden voelen zich gebonden aan het regeerakkoord, terwijl zij in de 
eerste plaats een kritisch volksvertegenwoordiger moeten zijn. 

Er zijn dus voldoende problemen die aandacht behoeven in de Nederlandse 
democratie. Zou een tweepartijenstelsel uitkomst bieden? Laten we voorop 
stellen dat dit stelsel duidelijkheid schept: geharrewar over coalitievorming 
waarbij naar de wil van het volk geraden wordt, is hiermee verleden tijd.  
Toch zijn er problemen. Zit de kiezer te wachten op deze hervorming? Is de 
VVD liberaal of conservatief? D66 links of rechts? Waar hoort de PVV bij? 
Deze partij mag dankzij ‘wetenschappelijk’ onderzoek blijkbaar het label 
‘extreem-rechts’ opgeplakt krijgen, maar sociaaleconomisch prediken zij 
de communistische heilstaat.

Moet die bom onder het bestel? Moeten we gaan hervormen richting een 
tweepartijenstelsel? Ik denk dat we terughoudend moeten zijn. Laten we ons 
eerst richten op geoliede samenwerking tussen gelijkgestemden en problemen 
aanpakken die er werkelijk toe doen. Een kabinet dat weigert te regeren, 
vraagt om een stevige oppositie die niet bang is om verbonden te sluiten. 
Als deze samenwerking uiteindelijk leidt tot fusies en verschuivingen in het 
politieke landschap, dan is de tijd mogelijk rijp voor een tweepartijenstelsel. 
Maar laten we die bom voorlopig nog maar even bewaren. 
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Kimini Delfos was stagiaire bij het 
Kenniscentrum D66 en studeert 
Bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. 

De overheid zou zo min mogelijk 
invloed moeten uitoefenen 
op deze sociale vraagstukken, 
maar het sociale in ons vraagt 

wel solidair te zijn met de mensen die 
er zelf de kracht niet toe hebben. 
Overheidsmaatregelen zouden gebaseerd 
moeten zijn op een plaatsvervanging 
van deze kracht. 

Ons onderwijsstelsel gaat uit van 
toegankelijkheid voor iedereen. Op basis 
van je verworven kennis, ervaringen en 
capaciteiten kun je steeds hoger op de 
maatschappelijke ladder klimmen. Een 
meritocratie geeft je het succes dat je 
verdient.  Door deze focus op eigen 
initiatief vallen mensen buiten de boot, 
ontstaat er sociale ongelijkheid en komen 
er situaties voor waarin groepen mensen 
structureel minder succes boeken. Door 
deze groepsvorming kan het individu 
de klus niet alleen klaren. Er is hulp 
nodig van buitenaf.

Zowel vrouwen, allochtonen als 
gehandicapten hebben een achtergestelde 
positie op de arbeidsmarkt. Keer op keer 
verschijnen er nieuwsberichten over scheve 
verhoudingen en onvoldoende diversiteit. 
Er zijn verschillende overheidsmaatregelen 
te bedenken om minderheden te laten 
emanciperen binnen de samenleving. In 
Noorwegen is het wettelijk verplicht om 
40% van topfuncties in het bedrijfsleven 
te laten bekleden door vrouwen en in 
veel anderen landen werken ze met 
positieve discriminatie. Een veel gehoord 
argument tegen deze maatregelen is de 
ongelijkheid die het voort zou brengen. 
Men wil niet aangesteld worden op 
basis van etniciteit en geslacht. Ook de 
meerderheid op de arbeidsmarkt, de 
blanke Nederlandse man, protesteert 
omdat hij zelf achtergesteld zou worden.

Positieve discriminatie is een maatregel 
om bij gelijke beoordeling de 
ondervertegenwoordigde groep voor te 
laten gaan. Discriminatie is een fenomeen 
dat we als maatschappij willen tegen 
gaan op basis van de gelijkwaardigheid 
tussen mensen. Toch heeft de overheid 
de opdracht gekregen om minderheden 
en ondervertegenwoordigde groepen een 

kans te geven in onze samenleving. Bij 
positieve discriminatie op de werkvloer 
gaan we er dus vanuit dat de persoon 
die niet gekozen wordt, de blanke 
Nederlandse man, al een streepje voor 
heeft. Hij maakt door zijn positie in 
de maatschappij al kans op een goede 
positie op de arbeidsmarkt. Positieve 
discriminatie vindt alleen plaats bij 
gelijke beoordeling. In het geval van een 
sollicitatieprocedure waar de merites gelijk 
zijn heeft de overheid de taak om in haar 
organisatie de ondervertegenwoordigde 
groep te emanciperen, en moet de 
personeelssamenstelling even divers zijn 
als de samenleving. Diversiteit heeft een 
bewezen positief effect op organisaties. 
De overheid heeft tenslotte ook een 
voorbeeldfunctie. Is het erg als er bij de 
overheid dan uiteindelijk voornamelijk 
vrouwen en allochtonen werken? Wat 
gebeurt er als de blanke Nederlandse 
man zijn monopolie verliest? Hier hoeven 
we ons geen zorgen over te maken. 
Naast het streven van de overheid naar 
een afspiegeling van de samenleving 
zijn wij allemaal gebaat bij de juiste 
mensen op de juiste plek. 

Het verplicht stellen van een quotum 
daarentegen is een ander verhaal. 
Topvrouwen zelf verschillen hierover 
erg van mening. Sommige vrouwen 
zeggen nooit gekozen te willen worden 
op basis van hun geslacht. Toch zijn er 
zelfs liberalen, zoals Neelie Kroes, die 
beweren dat quota onvermijdelijk zijn. 
Een radicale omslag zou nodig zijn om het 
tij te keren. Hoe denken sociaalliberalen 
hier over? Wat moeten wij met een 
quotum? Als we er vanuit gaan dat we 

leven in een samenleving waarin iedereen 
gelijke kansen krijgt, waar meritocratie 
hoog in het vaandel staat en waar 
discriminatie niet is toegestaan, dan 
zou dat betekenen dat quota overbodig 
zijn. Belangrijker nog, het is in strijd 
met onze waarden. Het stimuleert 
namelijk negatieve discriminatie. De 
ondervertegenwoordigde groep zou ook 
gekozen worden indien de kwalificaties 
niet gelijk zijn. Zodra je een quotum 
instelt wordt het quotum het doel in 
plaats van een middel. Wat wanneer 
er meer dan genoeg capabele vrouwen 
voor handen zijn, waardoor het aandeel 
vrouwen hoger uitpakt dan het wettelijk 
vastgestelde quotum, moeten zij worden 
afgewezen op basis van geslacht? 
Een verplicht quotum instellen is niet 
wenselijk.  Targets  zouden wel ingesteld 
kunnen worden. De overheid en het 
bedrijfsleven zouden moeten streven 
naar diversiteit binnen hun organisatie, 
wellicht naar een afspiegeling van de 
samenleving. Een target kan een middel 
zijn om dit doel te bereiken. 

Bij sociaalliberalen ligt de spanning tussen 
vrijheid en gelijkheid net iets anders dan 
bij sociaaldemocraten of neo-liberalen. Bij 
sociaalliberalen staan beide waarden op 
gelijke voet. Om excellentie te stimuleren 
en te waarderen, maar ook om de mensen 
die ons niet direct geld op brengen een 
plek te geven in de samenleving, zijn we 
genoodzaakt om deze balans in stand 
te houden. Positieve discriminatie kan 
gebruikt worden om de diversiteit te 
stimuleren. Wettelijke quota laten we 
achterwege. Mensen kunnen het zelf 
of met elkaar, zolang de overheid hen 
maar de mogelijkheden en de kansen 
geeft. Het is misschien geen Amerikaanse 
droom, maar wel onze droom. 

Laat wettelijke quota achterwege, stel targets!

De Amerikaanse droom: als je maar hard genoeg werkt is alles mogelijk. Op basis van je 
verdiensten, je merites, en een beetje motivatie kun je succes boeken in de samenleving.  
De Amerikaanse droom lijkt op de sociaalliberale droom. Wij geloven in de eigen kracht 
van mensen. Mensen kunnen zelf en in samenwerking met anderen hogerop komen en een 
beter bestaan opbouwen voor zichzelf en hun omgeving. Hoe zorg je ervoor dat iedereen 
een gelijke kans krijgt en dat ieder gestimuleerd wordt om deze kans te benutten? 

Door Kimini Delfos

 “De blanke 
Nederlandse 

man protesteert 
omdat hij zelf 
achtergesteld 
zou worden.”

Het failliet van het poldermodel is een ontdekking die binnenkort 
gedaan moet en zal worden. Het compromis van de meerderheid 
blijkt niet langer werkbaar in de parlementaire democratie die we 

vandaag de dag hebben. Coalitieakkoorden blinken uit in de kunst van het 
uitstellen, terwijl regeringsfunctionarissen het ontwijken van actuele problemen 
tot nieuwe dagtaak verheffen. Nederland schreeuwt om leiderschap, maar 
het poldermodel antwoordt niet. 

Een tweepartijenstelsel, zo wordt gedacht, zou uitkomst bieden. Hoe minder 
politieke zielen, hoe meer vreugd? Op het netvlies staan Amerikaanse 
taferelen: slechts keus uit twee partijen. Het idee leeft dat dit systeem het 
walhalla zou zijn om Nederland uit de vicieuze cirkel van politieke ondeugd 
en bestuurlijk onvermogen te trekken. Vergeten we echter niet dat in de 
grote tweepartijenlanden de rollen van de politieke partijen anders zijn 
dan hier? Het is immers het districtenstelsel in deze landen dat ervoor 
zorgt dat uiteindelijk slechts twee of drie partijen de nationale assemblee 
bevolken. De kiezer kiest personen, geen partijen. Daar ligt de morele en 
politieke kracht van democratische mastodonten als Amerika, Frankrijk 
en Groot-Brittannië. Morele kracht omdat het machtsprimaat nooit de 
handen van het volk verlaat. Afschuwelijke en vaak zielige taferelen van 
incompetente volksvertegenwoordigers  die door partijpolitieke spelletjes 
toch de kieslijsten weten te bereiken worden ons bespaard. Politieke kracht 
omdat ook vaak de uitvoerende macht wordt gekozen door het volk, die 
niet wordt gehinderd door de achterkamertjes van deze of gene coalitie. 

Graag wil ik dus betogen dat niet een tweepartijenstelsel, maar een 
meer republikeins staatsbestel de redding kan zijn voor Nederland. 
Een gekozen Minister-president die eindelijk president met hoofdletter 
P mag zijn. En een volksvertegenwoordiging die voor de volle honderd 
procent bestaat uit de stem van het volk en niet wordt gehinderd door 
de macht van politieke partijen om lijsten vast te stellen. Dèmos Kratos, 
de macht van het volk, dat behoort de leidraad te zijn in onze staat.  
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Ach ja, het tweepartijenstelsel. Eens in de 
zoveel jaar wordt dit plannetje weer door 
D66 op de politieke agenda geslingerd. 

Achter de keuze voor het tweepartijenstelsel, ligt 
de keuze voor een kiesstelsel. In de 19e eeuw 
heeft Nederland een meerderheidskiesstelsel 
met twee blokken, rechts confessionelen en 
links liberalen. Nederland is opgedeeld in 
districten, per district moet één kandidaat 
een meerderheid halen. Vanwege uitbreiding 
van het kiesrecht, worden politieke partijen 
opgericht en ontstaat een veelkleurig politiek 
landschap. Verschillende politici willen deze 
politieke veelkleurigheid beter tot uitdrukking 
laten komen in de kamer en strijden voor een 
ander kiesstelsel. In 1917 krijgt Nederland het 
evenredige kiesstelsel dat we nu nog steeds 
hebben. De verkiezingen gaan niet langer 
om lokale districtskandidaten, maar om het 
landelijke aantal partijstemmen. Kleinere 
partijen kunnen zo ook Kamerzetels halen. 

Na de Tweede Wereldoorlog bestaat behoefte 
aan een krachtig bestuur. Het idee bestaat om 
terug te keren naar een tweepartijenstelsel 
met één grote conservatieve partij en één 
grote vooruitstrevende partij. In de jaren ’60 
verandert het politieke klimaat en ontstaat 
onvrede over de invloed van de kiezer op 
de kabinetsformatie. Na decennia onderzoek 
door staatscommissies, zijn slechts bescheiden 
wijzigingen aan het bestaande kiesstelsel 
toegevoegd. Tijdens Paars worden concepten in 
elkaar geknutseld die geringe steun in de kamer 
krijgen. De laatste oprisping tot staatkundige 
vernieuwing is tijdens het kabinet Balkenende 
II als een ingewikkeld gemengd kiesstelsel 
wordt voorgesteld. 

Bij de vraag wat voor kiesstelsel je kiest, speelt 
ook nog mee wat de verkiezingen moeten 
uitwijzen. Kies je voor de politieke pluriformiteit 
van minderheden, dan is het evenredig kiesstelsel 
prima. Wil je een duidelijke meerderheid om 
te regeren, dan is een meerderheidsstelsel het 
beste. Nederlandse kent nu een parlementair 
stelsel waarin elke politieke mening gehoord 
wordt. In een pluriform land als het onze 
moeten we deze diversiteit koesteren. Daarbij 
komt dat we verkiezingen hebben voor onze 
volksvertegenwoordiging in de Kamer, dit moet 
niet gaan om de keuze voor een links of een 
rechts kabinet. Kortom, Nederland moet géén 
tweepartijenstelsel krijgen.

Nils Nijdam, lid JS en afgestudeerd op een 
scriptie over het Nederlands kiesstelsel. 

Een bom onder het bestel leggen. Dat was de intentie toen het initiatief 
comité D’66 in 1966 het Appel verspreidden, uit bezorgdheid over 
de ‘ernstige devaluatie van onze democratie’ die nog steeds actueel 

is. Zo kiest in de huidige situatie de kiezer niet zijn regering, maar een 
volksvertegenwoordiger, waarna pas een regering wordt gevormd. De kiezer 
heeft geen invloed op de signatuur van een regering: Een stem op het CDA 
kan leiden tot samenwerking met de VVD, maar ook tot een rooms-rood 
kabinet. Het legt daarnaast spanning op de werking van het duale systeem. 
Kamerleden voelen zich gebonden aan het regeerakkoord, terwijl zij in de 
eerste plaats een kritisch volksvertegenwoordiger moeten zijn. 

Er zijn dus voldoende problemen die aandacht behoeven in de Nederlandse 
democratie. Zou een tweepartijenstelsel uitkomst bieden? Laten we voorop 
stellen dat dit stelsel duidelijkheid schept: geharrewar over coalitievorming 
waarbij naar de wil van het volk geraden wordt, is hiermee verleden tijd.  
Toch zijn er problemen. Zit de kiezer te wachten op deze hervorming? Is de 
VVD liberaal of conservatief? D66 links of rechts? Waar hoort de PVV bij? 
Deze partij mag dankzij ‘wetenschappelijk’ onderzoek blijkbaar het label 
‘extreem-rechts’ opgeplakt krijgen, maar sociaaleconomisch prediken zij 
de communistische heilstaat.

Moet die bom onder het bestel? Moeten we gaan hervormen richting een 
tweepartijenstelsel? Ik denk dat we terughoudend moeten zijn. Laten we ons 
eerst richten op geoliede samenwerking tussen gelijkgestemden en problemen 
aanpakken die er werkelijk toe doen. Een kabinet dat weigert te regeren, 
vraagt om een stevige oppositie die niet bang is om verbonden te sluiten. 
Als deze samenwerking uiteindelijk leidt tot fusies en verschuivingen in het 
politieke landschap, dan is de tijd mogelijk rijp voor een tweepartijenstelsel. 
Maar laten we die bom voorlopig nog maar even bewaren. 

Coen Brummer is hoofdredacteur van DEMO.
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Dat welvaart herverdeeld dient te worden staat voor 
Bas Jacobs als een paal boven water. Volgens de 
auteur van “ de prijs van gelijkheid” is de markt 
namelijk niet in staat om grote ongelijkheden en 

verschillen tussen arm en rijk te voorkomen. Daar heb je weer 
zo’n PvdA-econoom zou je denken, maar zo gemakkelijk is 
de jonge hoogleraar economie en overheidsfinanciën niet te 
vangen. Hij heeft wel degelijk oog voor de argumenten van  
klassiekers zoals Thomas Hobbes en John Locke die stellen dat 
er beloning moet zijn naar prestatie, en opteert daarom eerder 
voor een gelijkheid in kansen dan voor inkomensgelijkheid. 
Ondanks een kleine filosofische beschouwing rondom gelijkheid 
is Jacobs geen econoom die al te veel op de stoel wil zitten 
van filosofen en politici. In zijn boek tracht hij politiek en 
economische wetenschap van elkaar te scheiden, wat resulteert 
in een zoektocht naar een efficiënt herverdelingsscenario, 
los van politieke voorkeuren. 

Dat het efficiënter kan blijkt uit Jacobs’ berekening dat iedere 
Euro die de Nederlandse staat tracht her te verdelen 50 
cent aan marginale kosten met zich meebrengt. Gemiddeld 
gezien zijn de kosten lager maar bedragen alsnog ongeveer 
15 procent van het totale inkomen, ofwel 90 miljard Euro. 
Om tot een efficiënter scenario te komen sneuvelen een flink 
aantal heilige huisjes onder de pragmatische sloophamer van 
één van de jongste hoogleraren van ons land. 

De vlaktaks, die ook binnen de JD enkele aanhangers kent, 
is één van de punten die Jacobs als onwenselijk acht. Zo 
ontstaat er óf meer ongelijkheid, die dan door middel van 
inefficiënte subsidies rondom ondermeer wonen en zorg moet 
worden rechtgetrokken, óf er ontstaat een onwenselijk hoge 
belastingdruk om dezelfde gelijkheid te waarborgen. Dit dient 
te gebeuren door een tarief van minstens 43,5 procent in te 
voeren, waarbij vooral de middenklasse het moet ontgelden 
ten opzichte van de mensen met hogere inkomens. Een 
progressief schijvenstelsel met 45 procent als maximum ziet 

Jacobs als het meest wenselijk. Een nog hoger tarief zorgt 
namelijk voor geringe extra inkomsten aan de ene kant 
en juist een nog inefficiëntere herverdeling, met daarbij 
minder lust om te werken aan de andere kant. 

Ook het minimumloon moet sneuvelen en kan beter worden 
vervangen door een lagere belasting voor de laagbetaalden. 
Daarmee nemen het nettoloon en de werkgelegenheid aan 
de onderkant van de markt toe terwijl de belastingverlaging 
zichzelf kan financieren door een lager beroep op uitkeringen. 
Het numerieke zwaartepunt van Jacobs’ analyse ligt bij 
het bepreken van fiscale subsidies met betrekking tot 
het eigen huis en pensioen. Door deze maatregelen kan, 
hypothetisch gezien, het belastingtarief met maar liefst 10 
procent omlaag terwijl het de maatschappij 2,5 procent 
extra welvaart oplevert.  

Wat lijkt dat heerlijk, een wereld waar alles valt te bereiken 
op de meest efficiënte manier. Altijd de perfecte uitkomst 
binnen handbereik. Helaas is de realiteit weerbarstiger; 
ondanks dat Jacobs met zijn analyses links en rechts er van 
langs geeft ziet hij ook in dat het er in een democratie anders 
aan toegaat. Politieke belangen zorgen voor andere situaties 
en zorgen vaak voor extra herverdeling om het electoraat 
goed gemutst te houden in aanloop naar de volgende 
verkiezingen. De verlichte despoot waar economen in hun 
analyses vanuit gaan bestaat niet. Er zal daarom altijd een 
uitruil zijn tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid. “De 
prijs van gelijkheid” kan ons als Jonge Democraten helpen 
bij dit proces. Niet als filosofische inspiratiebron, maar als 
pragmatische scheidsrechter bij een risicowedstrijd tussen 
jong versus oud, toekomst versus de gevestigde orde en 
link versus rechts.

De prijs van gelijkheid

Door Sebastiaan Lambalk

Bas Jocobs

‘De prijs van gelijkheid’ 
Auteur: Bas Jacobs 

Uitgever: Bert Bakker 
ISBN: 9789035133211

Met net iets meer dan 100 pagina’s beslaat het 
Communistisch Manifest slechts een fractie 
van het papier dat je zou verwachten van een 
werk dat na de bijbel het meest gepubliceerde 

manuscript ter wereld is. Om nog maar te zwijgen over het 
stof dat het deed opwaaien; maar weinig werken hebben 
zoveel controverse moeten doorstaan als het Manifest dat 
Engels en Marx in 1847 publiceerden. 

Die controverse is best begrijpelijk. Meteen in het eerste 
hoofdstuk wordt de gevestigde orde aan de schandpaal genageld 
door een sociaaleconomische analyse waarin onderdrukking 
de leidraad is. Het proletariaat kent een geschiedenis van 
overheersing door een heersende klasse die in de loop der tijd 
steeds verschillende vormen aangenomen heeft. Na onder andere 
slavernij en feodalisme was het in de 19e eeuw de bourgeoisie 
die de arbeidersklasse onderdrukte, maar het karakter van 
deze specifieke relatie benadeelt de arbeidersklasse meer dan 
ooit. Fabriekseigenaren moeten met elkaar concurreren en 
worden zo verleid de lonen steeds lager te maken. Daarnaast 
verdienen de arbeiders, die veruit in de meerderheid zijn, 
slechts een klein aandeel van de opbrengst van het product 
dat ze maken. De situatie was erbarmelijk. Revolutie was 
volgens Engels en Marx het onvermijdelijke gevolg. 

Het tweede hoofdstuk wordt hoofdzakelijk gewijd aan het 
ontkrachten van tegenargumenten, maar ook de concrete doelen 
van het communisme worden besproken. Het belangrijkste 
streven is dat productiemiddelen in handen van de staat 
komen, die de belangen van alle burgers behartigd. Daarnaast 
streeft een goede communist onder andere naar een sterk 
progressieve inkomstenbelasting, een verbod op erfoverdracht 
en het nationaliseren van fabrieken. Een vreemde eend in 
de bijt is misschien de voorgestelde werkplicht; dat moet 
de SP nog maar eens aandurven. En voor wie zich afvraagt 
waar Unicef haar kinderliefde vandaan gehaald heeft; ook 
kinderrechten zijn van Marx en Engels gejat. 

Nee, veel tijd hoef je niet te steken in het communistisch 
manifest, maar dat maakt het des te meer de moeite 
waard. De uitgebreide economische achtergrond waarmee 
Marx het communisme tot een wetenschappelijke theorie 
had willen verheffen is in “Das Kapital” te vinden, een 
werk dat precies zo lang is als je het verwacht te zijn, en 
langer, en dan ook nog eens gortdroog. De charme van 
het manifest zit hem juist in haar leesbaarheid. Doordat de 
auteurs het werk ook toegankelijk wilden houden voor het 
proletariaat dat zij bezongen, heeft het niet de objectiviteit 
van een wetenschappelijk essay, maar wel de passie van 
een roman. Los van de inhoud is ook de stijl het ontdekken 
waard. Daarom is het Communistisch Manifest voor een 
iedereen een aanrader; niet alleen voor mensen die oprecht 
geïnteresseerd zijn in het communisme, maar ook voor 
iedereen die graag de bevlogen woorden leest van een 
boek dat de wereld veranderde.

‘Het Communistisch Manifest’ 
Auteur: Friedrich Engels, Karl Marx 

Uitgever: Pegasus 
ISBN: 9061430011

Het Communistisch Manifest
Friedrich Engels, Karl Marx

Door Manuel Buitenhuis

Geestverruimende Middelen
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Dat welvaart herverdeeld dient te worden staat voor 
Bas Jacobs als een paal boven water. Volgens de 
auteur van “ de prijs van gelijkheid” is de markt 
namelijk niet in staat om grote ongelijkheden en 

verschillen tussen arm en rijk te voorkomen. Daar heb je weer 
zo’n PvdA-econoom zou je denken, maar zo gemakkelijk is 
de jonge hoogleraar economie en overheidsfinanciën niet te 
vangen. Hij heeft wel degelijk oog voor de argumenten van  
klassiekers zoals Thomas Hobbes en John Locke die stellen dat 
er beloning moet zijn naar prestatie, en opteert daarom eerder 
voor een gelijkheid in kansen dan voor inkomensgelijkheid. 
Ondanks een kleine filosofische beschouwing rondom gelijkheid 
is Jacobs geen econoom die al te veel op de stoel wil zitten 
van filosofen en politici. In zijn boek tracht hij politiek en 
economische wetenschap van elkaar te scheiden, wat resulteert 
in een zoektocht naar een efficiënt herverdelingsscenario, 
los van politieke voorkeuren. 

Dat het efficiënter kan blijkt uit Jacobs’ berekening dat iedere 
Euro die de Nederlandse staat tracht her te verdelen 50 
cent aan marginale kosten met zich meebrengt. Gemiddeld 
gezien zijn de kosten lager maar bedragen alsnog ongeveer 
15 procent van het totale inkomen, ofwel 90 miljard Euro. 
Om tot een efficiënter scenario te komen sneuvelen een flink 
aantal heilige huisjes onder de pragmatische sloophamer van 
één van de jongste hoogleraren van ons land. 

De vlaktaks, die ook binnen de JD enkele aanhangers kent, 
is één van de punten die Jacobs als onwenselijk acht. Zo 
ontstaat er óf meer ongelijkheid, die dan door middel van 
inefficiënte subsidies rondom ondermeer wonen en zorg moet 
worden rechtgetrokken, óf er ontstaat een onwenselijk hoge 
belastingdruk om dezelfde gelijkheid te waarborgen. Dit dient 
te gebeuren door een tarief van minstens 43,5 procent in te 
voeren, waarbij vooral de middenklasse het moet ontgelden 
ten opzichte van de mensen met hogere inkomens. Een 
progressief schijvenstelsel met 45 procent als maximum ziet 

Jacobs als het meest wenselijk. Een nog hoger tarief zorgt 
namelijk voor geringe extra inkomsten aan de ene kant 
en juist een nog inefficiëntere herverdeling, met daarbij 
minder lust om te werken aan de andere kant. 

Ook het minimumloon moet sneuvelen en kan beter worden 
vervangen door een lagere belasting voor de laagbetaalden. 
Daarmee nemen het nettoloon en de werkgelegenheid aan 
de onderkant van de markt toe terwijl de belastingverlaging 
zichzelf kan financieren door een lager beroep op uitkeringen. 
Het numerieke zwaartepunt van Jacobs’ analyse ligt bij 
het bepreken van fiscale subsidies met betrekking tot 
het eigen huis en pensioen. Door deze maatregelen kan, 
hypothetisch gezien, het belastingtarief met maar liefst 10 
procent omlaag terwijl het de maatschappij 2,5 procent 
extra welvaart oplevert.  

Wat lijkt dat heerlijk, een wereld waar alles valt te bereiken 
op de meest efficiënte manier. Altijd de perfecte uitkomst 
binnen handbereik. Helaas is de realiteit weerbarstiger; 
ondanks dat Jacobs met zijn analyses links en rechts er van 
langs geeft ziet hij ook in dat het er in een democratie anders 
aan toegaat. Politieke belangen zorgen voor andere situaties 
en zorgen vaak voor extra herverdeling om het electoraat 
goed gemutst te houden in aanloop naar de volgende 
verkiezingen. De verlichte despoot waar economen in hun 
analyses vanuit gaan bestaat niet. Er zal daarom altijd een 
uitruil zijn tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid. “De 
prijs van gelijkheid” kan ons als Jonge Democraten helpen 
bij dit proces. Niet als filosofische inspiratiebron, maar als 
pragmatische scheidsrechter bij een risicowedstrijd tussen 
jong versus oud, toekomst versus de gevestigde orde en 
link versus rechts.

De prijs van gelijkheid

Door Sebastiaan Lambalk

Bas Jocobs

‘De prijs van gelijkheid’ 
Auteur: Bas Jacobs 

Uitgever: Bert Bakker 
ISBN: 9789035133211

Met net iets meer dan 100 pagina’s beslaat het 
Communistisch Manifest slechts een fractie 
van het papier dat je zou verwachten van een 
werk dat na de bijbel het meest gepubliceerde 

manuscript ter wereld is. Om nog maar te zwijgen over het 
stof dat het deed opwaaien; maar weinig werken hebben 
zoveel controverse moeten doorstaan als het Manifest dat 
Engels en Marx in 1847 publiceerden. 

Die controverse is best begrijpelijk. Meteen in het eerste 
hoofdstuk wordt de gevestigde orde aan de schandpaal genageld 
door een sociaaleconomische analyse waarin onderdrukking 
de leidraad is. Het proletariaat kent een geschiedenis van 
overheersing door een heersende klasse die in de loop der tijd 
steeds verschillende vormen aangenomen heeft. Na onder andere 
slavernij en feodalisme was het in de 19e eeuw de bourgeoisie 
die de arbeidersklasse onderdrukte, maar het karakter van 
deze specifieke relatie benadeelt de arbeidersklasse meer dan 
ooit. Fabriekseigenaren moeten met elkaar concurreren en 
worden zo verleid de lonen steeds lager te maken. Daarnaast 
verdienen de arbeiders, die veruit in de meerderheid zijn, 
slechts een klein aandeel van de opbrengst van het product 
dat ze maken. De situatie was erbarmelijk. Revolutie was 
volgens Engels en Marx het onvermijdelijke gevolg. 

Het tweede hoofdstuk wordt hoofdzakelijk gewijd aan het 
ontkrachten van tegenargumenten, maar ook de concrete doelen 
van het communisme worden besproken. Het belangrijkste 
streven is dat productiemiddelen in handen van de staat 
komen, die de belangen van alle burgers behartigd. Daarnaast 
streeft een goede communist onder andere naar een sterk 
progressieve inkomstenbelasting, een verbod op erfoverdracht 
en het nationaliseren van fabrieken. Een vreemde eend in 
de bijt is misschien de voorgestelde werkplicht; dat moet 
de SP nog maar eens aandurven. En voor wie zich afvraagt 
waar Unicef haar kinderliefde vandaan gehaald heeft; ook 
kinderrechten zijn van Marx en Engels gejat. 

Nee, veel tijd hoef je niet te steken in het communistisch 
manifest, maar dat maakt het des te meer de moeite 
waard. De uitgebreide economische achtergrond waarmee 
Marx het communisme tot een wetenschappelijke theorie 
had willen verheffen is in “Das Kapital” te vinden, een 
werk dat precies zo lang is als je het verwacht te zijn, en 
langer, en dan ook nog eens gortdroog. De charme van 
het manifest zit hem juist in haar leesbaarheid. Doordat de 
auteurs het werk ook toegankelijk wilden houden voor het 
proletariaat dat zij bezongen, heeft het niet de objectiviteit 
van een wetenschappelijk essay, maar wel de passie van 
een roman. Los van de inhoud is ook de stijl het ontdekken 
waard. Daarom is het Communistisch Manifest voor een 
iedereen een aanrader; niet alleen voor mensen die oprecht 
geïnteresseerd zijn in het communisme, maar ook voor 
iedereen die graag de bevlogen woorden leest van een 
boek dat de wereld veranderde.

‘Het Communistisch Manifest’ 
Auteur: Friedrich Engels, Karl Marx 

Uitgever: Pegasus 
ISBN: 9061430011

Het Communistisch Manifest
Friedrich Engels, Karl Marx

Door Manuel Buitenhuis

Geestverruimende Middelen
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Voor mensen die versleten of 
kapot zijn hebben we toch de 
vroegere WAO, de huidige WIA? 
Als stratenmakers niet tot 67 jaar 

door kunnen werken kunnen vakbonden 
dat in de CAO-onderhandelingen 
afdekken met een goede regeling voor 
vervroegd uittreden. Dat heeft niets 
met de AOW als volksverzekering te 
maken. Deze volksverzekering is enkel 
en alleen bedoeld om de armoede onder 
ouderen te bestrijden, een verzekering 
tegen de kosten van een lang leven. 
De achtergrond was nooit het aantal 
arbeidsjaren of versletenheid van een 
persoon. Dat maakte de regel juist helder, 
simpel en uitvoerbaar.

Opvallend is ook van wie het protest 
komt; niet van de jongere generatie die 
langer door zal moeten werken, maar 
van de oudere generatie die volledig 
wordt ontzien. Het is onwaarschijnlijk dat 
deze protesten van de oudere generatie 
gemotiveerd zijn door sterke solidariteit 
met de jongeren. Het plan van Wouter 
Bos om de AOW verder te fiscaliseren, 
waardoor mensen met een hoog 
aanvullend pensioen ook meebetalen 
aan de lasten van de vergrijzing, werd 
publiekelijk afgemaakt. Uiteindelijk 
gaan slechts mensen met een heel fors 
aanvullend pensioen geleidelijk extra 
meebetalen aan de vergrijzingslasten. 
Het frappante is dan ook dat de jongeren 

geen bijdrage eisen van de ouderen. De 
jongere heeft heel goed door dat we 
langer moeten doorwerken. De oudere 
generatie lijkt dit nog niet te beseffen.

Is het wel redelijk om van de oudere 
generatie een bijdrage te vragen? Het 
inkomen van de 65-plussers stijgt de 
komende jaren sneller dan dat van 
65-minners. Als we de tabel op deze 
pagina bekijken kunnen we concluderen 
dat de huidige generatie ouderen zeker 
niet arm zijn.

Dit overwegende lijkt het solidair dat de 
kosten van de vergrijzing gelijk worden 
verdeeld tussen de generaties. De huidige 
55-plussers worden volledig ontzien, 
terwijl deze generatie is opgegroeid in 
een periode van vrede, het milieu vrijwel 
onbeperkt heeft belast en geprofiteerd 
heeft van een ongekende stijging van 
de huizenprijzen. 

Als we constateren dat we van de 
ouderen een bijdrage kunnen vragen 
en dit politiek, ondanks hun groeiende 
electorale macht, ook lukt, hoe moeten 
we deze bijdrage dan vormgeven? 
Een simpele oplossing en tevens een 
vereenvoudiging van het systeem 
zou zijn om alle premies voor de 
volksverzekeringen te vervangen door 
belastingen. Ouderen die nu geen 
AOW-premie betalen (hiervan zijn 

ze vrijgesteld, deze bedraagt 17,9% 
in de eerste twee belastingschijven) 
zouden dan flink in moeten leveren. 
De inkomensgevolgen zouden fors zijn, 
terwijl ouderen zich op geen enkele 
manier kunnen voorbereiden door meer 
te sparen. De oplossing daarvoor is heel 
eenvoudig: compenseer de mensen met 
een klein aanvullend pensioen door 
verhoging van de ouderenkorting. Zo 
creëer je niet alleen solidariteit tussen 
oud en jong, maar ook tussen de rijke 
en arme ouderen. De rijke ouderen 
betalen extra via fiscalisering van de 
AOW, de jongeren door een hogere AOW-
leeftijd. De ouderen met slechts een klein 
aanvullend pensioen worden ontzien. 
De vijftig-minners kunnen zich nog 
jaren voorbereiden op een hogere 
belasting na de pensioenleeftijd. De 
compensatie voor de lagere inkomens 
via de hogere ouderenkorting zou 
daarom ook in bijvoorbeeld 20 jaar 
afgebouwd kunnen worden naar nul. 
Dan is de AOW volledig gefiscaliseerd. Een 
extra voordeel is dat belastingarbitrage 
afneemt. Nu is er een sterke prikkel 
om inkomen na het 65e levensjaar te 
schuiven, doordat men in de eerste twee 
schijven minderen belasting betaald. 
Deze prikkel verdwijnt volledig. Het is 
redelijk, simpel, effectief, uitvoerbaar 
en een enorme vereenvoudiging van 
ons belasting- en premiestelsel.

Of Den Haag erom te springen staat 
is nog maar de vraag,  ook al heeft de 
huidige Staatssecretaris van Financiën 
vereenvoudiging van het belastingstelsel 
en de vermindering van administratieve 
lasten hoog op zijn politieke agenda 
staan. Afschaffing van de aparte 
premieheffing voor de volksverzekeringen 
is nog altijd niet aan de orde. Het zou 
tijd worden.

De vergrijzingslasten worden ongelijk 
verdeeld. Dat moet anders.  

Het generatieconflict staat de laatste maanden op scherp; de regering wil de AOW-
leeftijd verhogen naar 67 jaar, de FNV en de SP hebben al protesten aangekondigd. 
De vele uitzonderingen die zijn ingebouwd in de nieuwe regelgeving maken het een 
heel complex plan. Opvallend is dat er in het kader van de verhoging van de AOW-
leeftijd nieuwe maatregelen worden genomen die helemaal niets met de AOW te 
maken hebben. Zo moeten werkgevers na dertig jaar lang zwaar werk een lichtere 
functie aanbieden aan hun werknemers of betalen zodat deze werknemers wel met 
65 jaar met pensioen kunnen. 

Door Martijn Paping

t.o.v. Sociaal 
minimum

t.o.v. 65- t.o.v. 65+

2000 1,73 0,68 0,63

2005 1,85 0,75 0,69

2010 2,00 0,81 0,72

2015 2,19 0,88 0,77

2020 2,34 0,93 0,81
Martijn Paping is promovendus aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en 
publiceerde in het verleden in het 
Financieel Dagblad. Bron: V. Thio, De inkomenspositie van ouderen, SZW werkdocument Den Haag 2002.

Het glazen plafond is niet meer. Nooit geweest 
ook. Het glazen plafond bestaat niet. Slechts 
de verschillen van de seksen en hoe de 
samenleving daarmee omgaat, verheffen 

het glazen plafond tot een ontembare draak. Het is een 
mythe, een overblijfsel uit de tijd dat feminisme nog 
-terecht- een groot goed was.

De natuur kent geen gelijkheid. Diversiteit is bovendien 
tof. Zeg nou zelf: hoe leuk zou de wereld zijn als alle 
soorten en individuen gelijk aan elkaar waren, als er geen 
rivaliteit zou bestaan? 

Gelijke rechten en kansen zijn een illusie. Gelijkheid creëeren 
in een maatschappij is een illusie. Het nastreven van een 
zekere mate van universele rechten en universele kansen 
is zeker noodzakelijk om een samenleving leuk te houden 
– maar gelijkheid is een illusie. 

Wat wij moeten willen is een fijnere maatschappij, 
een welvarender Nederland, een oplossing voor het 
arbeidsparticipatieprobleem en voor alle die andere echte 
problemen. Het arbeidsparticipatievraagstuk moet de 
leidraad vormen als het gaat om het breken van dat 
niet-bestaande glazen plafond. 

De natuur kent geen gelijkheid. Vrouwen hebben een 
baarmoeder, mannen niet. Vrouwen krijgen kinderen, 
mannen niet. In onze samenleving verdienen we naar 
onze door de werkgever ingeschatte arbeidsopbrengst, 
niet omdat dat zo leuk is maar omdat dit bewezen het 
beste werkt. Een werkgever geeft je wat je volgens de 
markt waard bent. Te veel ingrijpen in de markt belemmert 
economische groei, te veel ingrijpen in de maatschappij 
belemmert de vrijheid van de individu. 

Als vrouw ben je gemiddeld minder waard. Ben je een 
vrouw, dan ben je gemiddeld fysiek zwakker dan een 
man. Ben je een vrouw en krijg je kinderen, dan kan je 
niet werken. Waarom zo zielig doen over dat glazen 
plafond, in plaats van gewoon je fysieke achterstand ten 
opzichte van het mannelijk geslacht te accepteren? Politiek 
moet zich niet laten leiden doordat vrouwen minder 
verdienen en minder carrière maken –vooral omdat ze 
gewoon minder werken-, maar door de juiste oplossingen 
te zoeken voor echte problemen in de samenleving. Het 
glazen plafond is slechts een symptoom van heel veel 
problemen en niet een probleem op zichzelf. 

Emancipatie, van welke groep dan ook, is een symptoom 
van bestaande problemen in de samenleving, maar geen 
probleem op zich! We hebben wel beleid nodig om 
vrouwen, buitenlanders, gehandicapten en  ouderen 
aan het werk te krijgen – maar we hebben geen beleid 

nodig om die groepen eenzelfde economische standaard te  
bieden die anderen hebben. Als mannen (of vrouwen) beter 
presteren in een specifieke sector of arbeidsniveau, waarom 
dan vrouwen (of mannen) op die positie dwingen? Vrouwen 
met gelijke kwalificaties moeten alhetzelfde verdienen als 
hun mannelijke equivalent: een vastgelegd recht in onze 
samenleving. 

Blijkbaar is het gemiddelde verschil in status en salaris tussen 
mannen en vrouwen dus niet verwijtbaar aan het ‘glazen 
plafond’, maar aan de mate van arbeidsparticipatie en fysieke 
verschillen tussen de seksen. Het glazen plafond is niet meer 
dan een sprookje dat nog steeds verteld wordt door hen die 
streven naar über-emancipatie, de feministen die zoete wraak 
willen nemen voor het onrecht dat generaties lang is veroorzaakt 
door het ‘sterkere geslacht’. Gelijkheid wordt niet bereikt door 
quota voor een grotere hoeveelheid vrouwen met een sociale 
status- of economische salarisstandaard die gelijk is aan die van 
mannen. Maar dat is wel de oplossing die telkens aangedragen 
worden voor het symptoomverschijnsel, het glazen plafond, 
dat slechts bestaat uit echt relevante problemen, die wel het 
oplossen waard zijn. Problemen zoals dure kinderopvang, 
kwaliteit van het onderwijs, taalachterstanden.

Gelijkheid is een illusie, maar een voldoende mate van gedeelde 
veiligheid, welvaart, gedeeld geluk, moeten het streven zijn 
voor een overheid om te bieden aan een samenleving. Een 
welvaartsstandaard dus, die bestaat uit gelijke kansen en een 
basislevensstandaard. Gelijke kansen voor iedereen, mannen 
en vrouwen - en gelijke kansen voor iedereen om gebruik te 
maken van die kansen! 

Het glazen plafond bestaat niet – heeft nooit bestaan ook. 

Aan alle feministen die nog steeds menen dat ze nobel werk 
doen door de glazen plafondmythe te prediken: je hebt een 
keuze. Maak carrière of maak aanspraak op je ‘aan-recht’. Dat 
beroemde recht waarvoor jullie zolang gevochten hebben, 
zodat ook mannen er nu schaamteloos aanspraak op mogen 
maken. Voor al diegenen die dat willen: Mens, ga toch koken!

Onder de guillotine dus! Reken af met het glazen plafond!      Maximilien

 Wil je ook anoniem je gal spuien 
over een maatschappelijk persoon of 
fenomeen? mail dan je bijdrage naar 
demo@jongedemocraten.nl
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Voor mensen die versleten of 
kapot zijn hebben we toch de 
vroegere WAO, de huidige WIA? 
Als stratenmakers niet tot 67 jaar 

door kunnen werken kunnen vakbonden 
dat in de CAO-onderhandelingen 
afdekken met een goede regeling voor 
vervroegd uittreden. Dat heeft niets 
met de AOW als volksverzekering te 
maken. Deze volksverzekering is enkel 
en alleen bedoeld om de armoede onder 
ouderen te bestrijden, een verzekering 
tegen de kosten van een lang leven. 
De achtergrond was nooit het aantal 
arbeidsjaren of versletenheid van een 
persoon. Dat maakte de regel juist helder, 
simpel en uitvoerbaar.

Opvallend is ook van wie het protest 
komt; niet van de jongere generatie die 
langer door zal moeten werken, maar 
van de oudere generatie die volledig 
wordt ontzien. Het is onwaarschijnlijk dat 
deze protesten van de oudere generatie 
gemotiveerd zijn door sterke solidariteit 
met de jongeren. Het plan van Wouter 
Bos om de AOW verder te fiscaliseren, 
waardoor mensen met een hoog 
aanvullend pensioen ook meebetalen 
aan de lasten van de vergrijzing, werd 
publiekelijk afgemaakt. Uiteindelijk 
gaan slechts mensen met een heel fors 
aanvullend pensioen geleidelijk extra 
meebetalen aan de vergrijzingslasten. 
Het frappante is dan ook dat de jongeren 

geen bijdrage eisen van de ouderen. De 
jongere heeft heel goed door dat we 
langer moeten doorwerken. De oudere 
generatie lijkt dit nog niet te beseffen.

Is het wel redelijk om van de oudere 
generatie een bijdrage te vragen? Het 
inkomen van de 65-plussers stijgt de 
komende jaren sneller dan dat van 
65-minners. Als we de tabel op deze 
pagina bekijken kunnen we concluderen 
dat de huidige generatie ouderen zeker 
niet arm zijn.

Dit overwegende lijkt het solidair dat de 
kosten van de vergrijzing gelijk worden 
verdeeld tussen de generaties. De huidige 
55-plussers worden volledig ontzien, 
terwijl deze generatie is opgegroeid in 
een periode van vrede, het milieu vrijwel 
onbeperkt heeft belast en geprofiteerd 
heeft van een ongekende stijging van 
de huizenprijzen. 

Als we constateren dat we van de 
ouderen een bijdrage kunnen vragen 
en dit politiek, ondanks hun groeiende 
electorale macht, ook lukt, hoe moeten 
we deze bijdrage dan vormgeven? 
Een simpele oplossing en tevens een 
vereenvoudiging van het systeem 
zou zijn om alle premies voor de 
volksverzekeringen te vervangen door 
belastingen. Ouderen die nu geen 
AOW-premie betalen (hiervan zijn 

ze vrijgesteld, deze bedraagt 17,9% 
in de eerste twee belastingschijven) 
zouden dan flink in moeten leveren. 
De inkomensgevolgen zouden fors zijn, 
terwijl ouderen zich op geen enkele 
manier kunnen voorbereiden door meer 
te sparen. De oplossing daarvoor is heel 
eenvoudig: compenseer de mensen met 
een klein aanvullend pensioen door 
verhoging van de ouderenkorting. Zo 
creëer je niet alleen solidariteit tussen 
oud en jong, maar ook tussen de rijke 
en arme ouderen. De rijke ouderen 
betalen extra via fiscalisering van de 
AOW, de jongeren door een hogere AOW-
leeftijd. De ouderen met slechts een klein 
aanvullend pensioen worden ontzien. 
De vijftig-minners kunnen zich nog 
jaren voorbereiden op een hogere 
belasting na de pensioenleeftijd. De 
compensatie voor de lagere inkomens 
via de hogere ouderenkorting zou 
daarom ook in bijvoorbeeld 20 jaar 
afgebouwd kunnen worden naar nul. 
Dan is de AOW volledig gefiscaliseerd. Een 
extra voordeel is dat belastingarbitrage 
afneemt. Nu is er een sterke prikkel 
om inkomen na het 65e levensjaar te 
schuiven, doordat men in de eerste twee 
schijven minderen belasting betaald. 
Deze prikkel verdwijnt volledig. Het is 
redelijk, simpel, effectief, uitvoerbaar 
en een enorme vereenvoudiging van 
ons belasting- en premiestelsel.

Of Den Haag erom te springen staat 
is nog maar de vraag,  ook al heeft de 
huidige Staatssecretaris van Financiën 
vereenvoudiging van het belastingstelsel 
en de vermindering van administratieve 
lasten hoog op zijn politieke agenda 
staan. Afschaffing van de aparte 
premieheffing voor de volksverzekeringen 
is nog altijd niet aan de orde. Het zou 
tijd worden.

De vergrijzingslasten worden ongelijk 
verdeeld. Dat moet anders.  

Het generatieconflict staat de laatste maanden op scherp; de regering wil de AOW-
leeftijd verhogen naar 67 jaar, de FNV en de SP hebben al protesten aangekondigd. 
De vele uitzonderingen die zijn ingebouwd in de nieuwe regelgeving maken het een 
heel complex plan. Opvallend is dat er in het kader van de verhoging van de AOW-
leeftijd nieuwe maatregelen worden genomen die helemaal niets met de AOW te 
maken hebben. Zo moeten werkgevers na dertig jaar lang zwaar werk een lichtere 
functie aanbieden aan hun werknemers of betalen zodat deze werknemers wel met 
65 jaar met pensioen kunnen. 

Door Martijn Paping

t.o.v. Sociaal 
minimum

t.o.v. 65- t.o.v. 65+

2000 1,73 0,68 0,63

2005 1,85 0,75 0,69

2010 2,00 0,81 0,72

2015 2,19 0,88 0,77

2020 2,34 0,93 0,81
Martijn Paping is promovendus aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en 
publiceerde in het verleden in het 
Financieel Dagblad. Bron: V. Thio, De inkomenspositie van ouderen, SZW werkdocument Den Haag 2002.

Het glazen plafond is niet meer. Nooit geweest 
ook. Het glazen plafond bestaat niet. Slechts 
de verschillen van de seksen en hoe de 
samenleving daarmee omgaat, verheffen 

het glazen plafond tot een ontembare draak. Het is een 
mythe, een overblijfsel uit de tijd dat feminisme nog 
-terecht- een groot goed was.

De natuur kent geen gelijkheid. Diversiteit is bovendien 
tof. Zeg nou zelf: hoe leuk zou de wereld zijn als alle 
soorten en individuen gelijk aan elkaar waren, als er geen 
rivaliteit zou bestaan? 

Gelijke rechten en kansen zijn een illusie. Gelijkheid creëeren 
in een maatschappij is een illusie. Het nastreven van een 
zekere mate van universele rechten en universele kansen 
is zeker noodzakelijk om een samenleving leuk te houden 
– maar gelijkheid is een illusie. 

Wat wij moeten willen is een fijnere maatschappij, 
een welvarender Nederland, een oplossing voor het 
arbeidsparticipatieprobleem en voor alle die andere echte 
problemen. Het arbeidsparticipatievraagstuk moet de 
leidraad vormen als het gaat om het breken van dat 
niet-bestaande glazen plafond. 

De natuur kent geen gelijkheid. Vrouwen hebben een 
baarmoeder, mannen niet. Vrouwen krijgen kinderen, 
mannen niet. In onze samenleving verdienen we naar 
onze door de werkgever ingeschatte arbeidsopbrengst, 
niet omdat dat zo leuk is maar omdat dit bewezen het 
beste werkt. Een werkgever geeft je wat je volgens de 
markt waard bent. Te veel ingrijpen in de markt belemmert 
economische groei, te veel ingrijpen in de maatschappij 
belemmert de vrijheid van de individu. 

Als vrouw ben je gemiddeld minder waard. Ben je een 
vrouw, dan ben je gemiddeld fysiek zwakker dan een 
man. Ben je een vrouw en krijg je kinderen, dan kan je 
niet werken. Waarom zo zielig doen over dat glazen 
plafond, in plaats van gewoon je fysieke achterstand ten 
opzichte van het mannelijk geslacht te accepteren? Politiek 
moet zich niet laten leiden doordat vrouwen minder 
verdienen en minder carrière maken –vooral omdat ze 
gewoon minder werken-, maar door de juiste oplossingen 
te zoeken voor echte problemen in de samenleving. Het 
glazen plafond is slechts een symptoom van heel veel 
problemen en niet een probleem op zichzelf. 

Emancipatie, van welke groep dan ook, is een symptoom 
van bestaande problemen in de samenleving, maar geen 
probleem op zich! We hebben wel beleid nodig om 
vrouwen, buitenlanders, gehandicapten en  ouderen 
aan het werk te krijgen – maar we hebben geen beleid 

nodig om die groepen eenzelfde economische standaard te  
bieden die anderen hebben. Als mannen (of vrouwen) beter 
presteren in een specifieke sector of arbeidsniveau, waarom 
dan vrouwen (of mannen) op die positie dwingen? Vrouwen 
met gelijke kwalificaties moeten alhetzelfde verdienen als 
hun mannelijke equivalent: een vastgelegd recht in onze 
samenleving. 

Blijkbaar is het gemiddelde verschil in status en salaris tussen 
mannen en vrouwen dus niet verwijtbaar aan het ‘glazen 
plafond’, maar aan de mate van arbeidsparticipatie en fysieke 
verschillen tussen de seksen. Het glazen plafond is niet meer 
dan een sprookje dat nog steeds verteld wordt door hen die 
streven naar über-emancipatie, de feministen die zoete wraak 
willen nemen voor het onrecht dat generaties lang is veroorzaakt 
door het ‘sterkere geslacht’. Gelijkheid wordt niet bereikt door 
quota voor een grotere hoeveelheid vrouwen met een sociale 
status- of economische salarisstandaard die gelijk is aan die van 
mannen. Maar dat is wel de oplossing die telkens aangedragen 
worden voor het symptoomverschijnsel, het glazen plafond, 
dat slechts bestaat uit echt relevante problemen, die wel het 
oplossen waard zijn. Problemen zoals dure kinderopvang, 
kwaliteit van het onderwijs, taalachterstanden.

Gelijkheid is een illusie, maar een voldoende mate van gedeelde 
veiligheid, welvaart, gedeeld geluk, moeten het streven zijn 
voor een overheid om te bieden aan een samenleving. Een 
welvaartsstandaard dus, die bestaat uit gelijke kansen en een 
basislevensstandaard. Gelijke kansen voor iedereen, mannen 
en vrouwen - en gelijke kansen voor iedereen om gebruik te 
maken van die kansen! 

Het glazen plafond bestaat niet – heeft nooit bestaan ook. 

Aan alle feministen die nog steeds menen dat ze nobel werk 
doen door de glazen plafondmythe te prediken: je hebt een 
keuze. Maak carrière of maak aanspraak op je ‘aan-recht’. Dat 
beroemde recht waarvoor jullie zolang gevochten hebben, 
zodat ook mannen er nu schaamteloos aanspraak op mogen 
maken. Voor al diegenen die dat willen: Mens, ga toch koken!

Onder de guillotine dus! Reken af met het glazen plafond!      Maximilien

 Wil je ook anoniem je gal spuien 
over een maatschappelijk persoon of 
fenomeen? mail dan je bijdrage naar 
demo@jongedemocraten.nl
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Het communistische 
gelijkheidsideaal is gestoeld 
op de gedachte dat iedereen 
gelijk is. Dat resulteert in de 

dwingende opvatting dat iedereen gelijk 
moet zijn. Als iedereen gelijk is en dat 
ook zo moet zijn, is het niet meer dan 
logisch dat iedereen een gelijk salaris 
verdient, dezelfde kleren draagt en in 
eenzelfde auto rijdt. Niet alleen in bezit 
is gelijkheid gewenst, maar ook voor 
idealen, opvattingen en identiteit van 
alle burgers. Het doel is iedereen gelijk 
te laten zijn en daar moet de overheid 
voor zorgen. 

Dat is een gruwel voor ons liberalen. 
Als de overheid bepaalt wie of wat we 
moeten zijn, wordt al onze vrijheid 
afgepakt. Gelijkheid betekent voor 
ons iets heel anders. We geloven niet 
dat iedereen gelijk moet zijn, maar we 
geloven wel dat iedereen gelijkwaardig 
is. Dit betekent dat de overheid niet 
moet inzetten op het creëren van gelijke 
uitkomsten, zoals hetzelfde salaris en 
dezelfde auto voor iedereen, maar op de 
creatie van gelijke kansen. Gelijke kansen 
voor iedereen, ongeacht achtergrond 
en afkomst. 

Zowel de jongen die in Wassenaar 
geboren wordt als zoon van een notaris, 
als het meisje  dat  in Amsterdam 
Zuidoost opgroeit als dochter van 
een slecht Nederlands sprekende 
tienermoeder moeten de mogelijkheid 
hebben hun eigen talenten maximaal te 
ontwikkelen. Onderwijs is het middel om 

iedereen hiertoe in staat te stellen. Dit 
onderwijs moet dan wel voor iedereen 
toegankelijkheid zijn. Dat de Jonge 
Democraten zich daarvan bewust zijn, 
bleek toen we tijdens het afgelopen 
Landelijk Congres bang waren dat de 
afschaffing van de basisbeurs hieraan 
afbreuk zou doen. Financieel zijn er 
weinig belemmeringen om in Nederland 
naar school te kunnen gaan en daarna 
door te studeren, maar daarmee is de 
kous niet af. Het onderwijssysteem 
moet toegankelijk zijn voor iedereen, 
maar het moet er ook op geënt zijn dat 
iedereen binnen dit systeem volledig 
tot zijn recht komt. 

Wat betreft dit laatste is er nog veel winst 
te boeken. Hoe gelijk zijn de kansen 
voor de notariszoon en de dochter van 
een tienermoeder? Hij komt in groep 
één terecht in een ‘witte’ klas waar 
ieder afzonderlijk kind waarschijnlijk 
een uitgebreider vocabulaire heeft 
dan alle kinderen in de ‘zwarte’ klas 
van de dochter van de tienermoeder 
bij elkaar. Hij zal zonder problemen een 
goed schooladvies krijgen in groep acht, 
waar zij mag hopen dat ze tegen die tijd 
haar taalachterstand heeft weggewerkt. 
Maatregelen om ervoor te zorgen dat 
iedereen niet alleen in theorie, maar 
ook in de praktijk een gelijke kans 
krijgt in ons onderwijssysteem botsen 
vaak met vrijheidsidealen; denk aan 
het verplicht mengen van ‘zwarte’ en 
‘witte’ scholen. Verplicht mengen tast 
de keuzevrijheid van ouders te veel aan. 
Toch mag dat nooit betekenen dat we 

de kop in het zand steken en de ogen 
sluiten voor de beperkingen van het 
huidige onderwijssysteem. 

Dat er in Nederland nog het nodige 
te doen is om iedereen tot zijn recht 
te laten komen in onze samenleving 
is één punt. Als we vervolgens over 
de landsgrenzen heen kijken, zien we 
dat er hiervoor nog een hele wereld te 
winnen is. Schending van democratische 
waarden, een gebrekkige invulling 
van universele mensenrechten en een 
zichtbare gemarginaliseerde positie van 
vrouwen in veel samenlevingen. Van 
gelijke kansen is voor veel mensen nog 
lang geen sprake. 

Het gelijkheidsideaal waarin iedereen 
gelijk moet zijn, heeft gelukkig op 
veel plaatsen alle steun verloren. Het 
gelijkheidsideaal waarbij het ontwikkelen 
van gelijke kansen centraal staat, is hier 
helaas nog onvoldoende voor in de 
plaats gekomen. De Berlijnse muur is 
afgebroken, maar daarmee is de strijd 
nog niet gestreden. We moeten blijven 
bouwen aan nieuwe structuren om ieder 
mens, waar ook ter wereld, tot zijn of 
haar recht te laten komen. De Jonge 
Democraten blijven dit ideaal standvastig 
nastreven. Wereldwijd samen met de 
nieuwe IFLRY voorzitter Bart Woord, 
en in Nederland met het snelgroeiende 
aantal leden. Voor het gelijkheidsideaal 
van gelijke startkansen blijven wij ons 
volhardend inzetten.

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Vlak daarna 
kwam de Sovjet Unie ten val waarmee het definitieve failliet van het 
communisme ingeluid werd. Nog steeds zien we de laatste stuiptrekkingen 
in onder andere China, Cuba en vooral Noord Korea, maar als serieuze 
ideologische concurrent van het kapitalisme heeft het communisme 
afgedaan. Het kapitalisme wint gestaag meer terrein. Als gevolg 
daarvan zegeviert het vrijheidsideaal, maar wat is er gebeurd met 
het gelijkheidsdenken?

VoorzittershamerDemocrat Abroad

Het circus rondom de 
onderhandelingen over 
klimaatverandering biedt 
een prachtige bron voor 

een ontleding van de internationale 
politieke processen waar we in onze 
mondialiserende wereld steeds vaker mee 
geconfronteerd zullen worden. Politici, 
civil society en de media bouwen over een 
periode van meerdere jaren in onderlinge 
interactie een enorm momentum op 
dat door middel van onderhandelingen 
op hoog niveau uiteindelijk  moet 
ontaarden in een document met 
min of meer substantiële afspraken. 
De regeringsvertegenwoordigers en 
diplomaten zijn daarbij verwikkeld in een 
dubbelspel waarbij verantwoordelijkheid 
jegens andere regeringen en 
verantwoordelijkheid jegens de eigen 
bevolking met elkaar kunnen conflicteren 
(alhoewel dit natuurlijk van minder 
relevantie is voor autoritaire staten). 

Voor de daadwerkelijke uitwerking van 
de methodes waarop we gezamenlijk 
klimaatverandering te lijf willen gaan 
hebben we in onze maatschappelijke 
arbeidsverdeling gelukkig de posities 
van diplomaat en ambtenaar gecreëerd. 
Politici, waaronder regeringsleiders, 
zijn echter geen diplomaten, noch 
ambtenaren. Zij moeten de lijnen 
uitzetten die gebaseerd zijn op de 
synergie van hun politieke visie als 
wel maatschappelijke noodzaak. 
Deze richtlijnen geven democratische 
legitimiteit aan het werk van de officiële 
vertegenwoordigers die ze vervolgens in 
honderden zo niet duizenden pagina’s 
aan technische appendices en protocollen 
transformeren. Ik stip graag een aantal 

van deze richtlijnen aan die mij lijken 
te passen binnen een politiek, liberaal 
raamwerk en die ook in de nasleep van 
Kopenhagen in overweging genomen 
zouden kunnen worden. 

Ten eerste moeten politici 
klimaatverandering accepteren als 
een breed fenomeen met gevaarlijke 
gevolgen voor een groot deel van 
de wereldbevolking en dat het 
hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van 
menselijk handelen. Het precieze verband 
kan nooit keihard gemaakt worden 
maar op een bepaald moment moet 
je als politicus de balans opmaken van 
het bestaande causale bewijsmateriaal 
en de mogelijke consequenties van 
klimaatverandering wanneer er geen actie 
wordt ondernomen. Op basis daarvan 
lijkt de keuze voor in-actie inmiddels te 
risicovol om niet immorele proporties 
aan te nemen.

Niettemin betekent de noodzaak tot actie 
niet een blind vertrouwen in de rol van de 
staat om de klimaatdraak te trotseren. Ook 
in tijden van crises blijven bureaucratieën 
statische organismen waar zowel geld 
als regels nog wel eens de weg kwijt 
willen raken. Niemand is gebaat bij de 
centralisering van gigantische mondiale 
fondsen waaruit subsidies worden 
gelanceerd richting vaak onduidelijke 
doeleinden en duistere oorden. In het 
geval van humanitaire rampen als gevolg 
van klimaatverandering zijn centrale 
fondsen mogelijk noodzakelijk, maar 
voor daadwerkelijke maatregelen op het 
gebied van CO2-reductie en gerelateerde 
technologische innovatie, dienen staten 
zich vooral bezig te houden met het 

creëren van markten waarin ondernemers 
en onderzoekers elkaar tegen kunnen 
komen en profijt kunnen halen uit hun 
samenwerking.

Tenslotte dienen politici de aanpak van 
klimaatverandering ook actief te durven 
verkopen aan hun eigen bevolking, niet 
alleen omwille van de democratische 
legitimiteit maar ook om omwille van de 
noodzaak voor consumenten om zich 
bewust te worden van de consequenties 
van hun gedrag. Daarbij moeten ze niet 
schromen om bijkomende voordelen van 
bepaalde klimaatgerelateerde voorstellen 
te noemen. Denk aan de algehele behoefte 
van staten en gemeenschappen om meer 
zelfvoorzienend in de energieproductie te 
zijn en in het bijzonder de ongemakkelijke 
geopolitieke positie van Europa vis-a-
vis de Russische energieleverancier. Ook 
is het concept klimaatrechtvaardigheid 
hier van belang: ‘de vervuiler betaalt’ 
is inmiddels een bekend concept in de 
westerse wereld en dient ook bij CO2-
reductie initiatieven toegepast te worden. 

Uiteindelijk gaat het er om dat politici 
de keuzes maken die diplomaten en 
ambtenaren niet mogen maken. Of 
politici hier zelf altijd zo van bewust 
zijn, blijft natuurlijk de hamvraag.

Klimaatverandering staat  inmiddels hoog op de internationale politieke agenda. Op 
het moment van schrijven maken duizenden diplomaten, journalisten en activisten - 
mijzelf en een honderdtal andere IFLRY vertegenwoordigers incluis - zich op om de arena 
van de klimaatconferentie in Kopenhagen te betreden. Speciale katernen in kranten en 
features op televisie maken ons warm voor een belevenis als ware het wereldkampioenschap 
voetbal voor de deur staat.  

DEMO feliciteert Bart Woord 
met zijn verkiezing tot 
voorzitter van IFLRY.
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Het communistische 
gelijkheidsideaal is gestoeld 
op de gedachte dat iedereen 
gelijk is. Dat resulteert in de 

dwingende opvatting dat iedereen gelijk 
moet zijn. Als iedereen gelijk is en dat 
ook zo moet zijn, is het niet meer dan 
logisch dat iedereen een gelijk salaris 
verdient, dezelfde kleren draagt en in 
eenzelfde auto rijdt. Niet alleen in bezit 
is gelijkheid gewenst, maar ook voor 
idealen, opvattingen en identiteit van 
alle burgers. Het doel is iedereen gelijk 
te laten zijn en daar moet de overheid 
voor zorgen. 

Dat is een gruwel voor ons liberalen. 
Als de overheid bepaalt wie of wat we 
moeten zijn, wordt al onze vrijheid 
afgepakt. Gelijkheid betekent voor 
ons iets heel anders. We geloven niet 
dat iedereen gelijk moet zijn, maar we 
geloven wel dat iedereen gelijkwaardig 
is. Dit betekent dat de overheid niet 
moet inzetten op het creëren van gelijke 
uitkomsten, zoals hetzelfde salaris en 
dezelfde auto voor iedereen, maar op de 
creatie van gelijke kansen. Gelijke kansen 
voor iedereen, ongeacht achtergrond 
en afkomst. 

Zowel de jongen die in Wassenaar 
geboren wordt als zoon van een notaris, 
als het meisje  dat  in Amsterdam 
Zuidoost opgroeit als dochter van 
een slecht Nederlands sprekende 
tienermoeder moeten de mogelijkheid 
hebben hun eigen talenten maximaal te 
ontwikkelen. Onderwijs is het middel om 

iedereen hiertoe in staat te stellen. Dit 
onderwijs moet dan wel voor iedereen 
toegankelijkheid zijn. Dat de Jonge 
Democraten zich daarvan bewust zijn, 
bleek toen we tijdens het afgelopen 
Landelijk Congres bang waren dat de 
afschaffing van de basisbeurs hieraan 
afbreuk zou doen. Financieel zijn er 
weinig belemmeringen om in Nederland 
naar school te kunnen gaan en daarna 
door te studeren, maar daarmee is de 
kous niet af. Het onderwijssysteem 
moet toegankelijk zijn voor iedereen, 
maar het moet er ook op geënt zijn dat 
iedereen binnen dit systeem volledig 
tot zijn recht komt. 

Wat betreft dit laatste is er nog veel winst 
te boeken. Hoe gelijk zijn de kansen 
voor de notariszoon en de dochter van 
een tienermoeder? Hij komt in groep 
één terecht in een ‘witte’ klas waar 
ieder afzonderlijk kind waarschijnlijk 
een uitgebreider vocabulaire heeft 
dan alle kinderen in de ‘zwarte’ klas 
van de dochter van de tienermoeder 
bij elkaar. Hij zal zonder problemen een 
goed schooladvies krijgen in groep acht, 
waar zij mag hopen dat ze tegen die tijd 
haar taalachterstand heeft weggewerkt. 
Maatregelen om ervoor te zorgen dat 
iedereen niet alleen in theorie, maar 
ook in de praktijk een gelijke kans 
krijgt in ons onderwijssysteem botsen 
vaak met vrijheidsidealen; denk aan 
het verplicht mengen van ‘zwarte’ en 
‘witte’ scholen. Verplicht mengen tast 
de keuzevrijheid van ouders te veel aan. 
Toch mag dat nooit betekenen dat we 

de kop in het zand steken en de ogen 
sluiten voor de beperkingen van het 
huidige onderwijssysteem. 

Dat er in Nederland nog het nodige 
te doen is om iedereen tot zijn recht 
te laten komen in onze samenleving 
is één punt. Als we vervolgens over 
de landsgrenzen heen kijken, zien we 
dat er hiervoor nog een hele wereld te 
winnen is. Schending van democratische 
waarden, een gebrekkige invulling 
van universele mensenrechten en een 
zichtbare gemarginaliseerde positie van 
vrouwen in veel samenlevingen. Van 
gelijke kansen is voor veel mensen nog 
lang geen sprake. 

Het gelijkheidsideaal waarin iedereen 
gelijk moet zijn, heeft gelukkig op 
veel plaatsen alle steun verloren. Het 
gelijkheidsideaal waarbij het ontwikkelen 
van gelijke kansen centraal staat, is hier 
helaas nog onvoldoende voor in de 
plaats gekomen. De Berlijnse muur is 
afgebroken, maar daarmee is de strijd 
nog niet gestreden. We moeten blijven 
bouwen aan nieuwe structuren om ieder 
mens, waar ook ter wereld, tot zijn of 
haar recht te laten komen. De Jonge 
Democraten blijven dit ideaal standvastig 
nastreven. Wereldwijd samen met de 
nieuwe IFLRY voorzitter Bart Woord, 
en in Nederland met het snelgroeiende 
aantal leden. Voor het gelijkheidsideaal 
van gelijke startkansen blijven wij ons 
volhardend inzetten.

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Vlak daarna 
kwam de Sovjet Unie ten val waarmee het definitieve failliet van het 
communisme ingeluid werd. Nog steeds zien we de laatste stuiptrekkingen 
in onder andere China, Cuba en vooral Noord Korea, maar als serieuze 
ideologische concurrent van het kapitalisme heeft het communisme 
afgedaan. Het kapitalisme wint gestaag meer terrein. Als gevolg 
daarvan zegeviert het vrijheidsideaal, maar wat is er gebeurd met 
het gelijkheidsdenken?

VoorzittershamerDemocrat Abroad

Het circus rondom de 
onderhandelingen over 
klimaatverandering biedt 
een prachtige bron voor 

een ontleding van de internationale 
politieke processen waar we in onze 
mondialiserende wereld steeds vaker mee 
geconfronteerd zullen worden. Politici, 
civil society en de media bouwen over een 
periode van meerdere jaren in onderlinge 
interactie een enorm momentum op 
dat door middel van onderhandelingen 
op hoog niveau uiteindelijk  moet 
ontaarden in een document met 
min of meer substantiële afspraken. 
De regeringsvertegenwoordigers en 
diplomaten zijn daarbij verwikkeld in een 
dubbelspel waarbij verantwoordelijkheid 
jegens andere regeringen en 
verantwoordelijkheid jegens de eigen 
bevolking met elkaar kunnen conflicteren 
(alhoewel dit natuurlijk van minder 
relevantie is voor autoritaire staten). 

Voor de daadwerkelijke uitwerking van 
de methodes waarop we gezamenlijk 
klimaatverandering te lijf willen gaan 
hebben we in onze maatschappelijke 
arbeidsverdeling gelukkig de posities 
van diplomaat en ambtenaar gecreëerd. 
Politici, waaronder regeringsleiders, 
zijn echter geen diplomaten, noch 
ambtenaren. Zij moeten de lijnen 
uitzetten die gebaseerd zijn op de 
synergie van hun politieke visie als 
wel maatschappelijke noodzaak. 
Deze richtlijnen geven democratische 
legitimiteit aan het werk van de officiële 
vertegenwoordigers die ze vervolgens in 
honderden zo niet duizenden pagina’s 
aan technische appendices en protocollen 
transformeren. Ik stip graag een aantal 

van deze richtlijnen aan die mij lijken 
te passen binnen een politiek, liberaal 
raamwerk en die ook in de nasleep van 
Kopenhagen in overweging genomen 
zouden kunnen worden. 

Ten eerste moeten politici 
klimaatverandering accepteren als 
een breed fenomeen met gevaarlijke 
gevolgen voor een groot deel van 
de wereldbevolking en dat het 
hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van 
menselijk handelen. Het precieze verband 
kan nooit keihard gemaakt worden 
maar op een bepaald moment moet 
je als politicus de balans opmaken van 
het bestaande causale bewijsmateriaal 
en de mogelijke consequenties van 
klimaatverandering wanneer er geen actie 
wordt ondernomen. Op basis daarvan 
lijkt de keuze voor in-actie inmiddels te 
risicovol om niet immorele proporties 
aan te nemen.

Niettemin betekent de noodzaak tot actie 
niet een blind vertrouwen in de rol van de 
staat om de klimaatdraak te trotseren. Ook 
in tijden van crises blijven bureaucratieën 
statische organismen waar zowel geld 
als regels nog wel eens de weg kwijt 
willen raken. Niemand is gebaat bij de 
centralisering van gigantische mondiale 
fondsen waaruit subsidies worden 
gelanceerd richting vaak onduidelijke 
doeleinden en duistere oorden. In het 
geval van humanitaire rampen als gevolg 
van klimaatverandering zijn centrale 
fondsen mogelijk noodzakelijk, maar 
voor daadwerkelijke maatregelen op het 
gebied van CO2-reductie en gerelateerde 
technologische innovatie, dienen staten 
zich vooral bezig te houden met het 

creëren van markten waarin ondernemers 
en onderzoekers elkaar tegen kunnen 
komen en profijt kunnen halen uit hun 
samenwerking.

Tenslotte dienen politici de aanpak van 
klimaatverandering ook actief te durven 
verkopen aan hun eigen bevolking, niet 
alleen omwille van de democratische 
legitimiteit maar ook om omwille van de 
noodzaak voor consumenten om zich 
bewust te worden van de consequenties 
van hun gedrag. Daarbij moeten ze niet 
schromen om bijkomende voordelen van 
bepaalde klimaatgerelateerde voorstellen 
te noemen. Denk aan de algehele behoefte 
van staten en gemeenschappen om meer 
zelfvoorzienend in de energieproductie te 
zijn en in het bijzonder de ongemakkelijke 
geopolitieke positie van Europa vis-a-
vis de Russische energieleverancier. Ook 
is het concept klimaatrechtvaardigheid 
hier van belang: ‘de vervuiler betaalt’ 
is inmiddels een bekend concept in de 
westerse wereld en dient ook bij CO2-
reductie initiatieven toegepast te worden. 

Uiteindelijk gaat het er om dat politici 
de keuzes maken die diplomaten en 
ambtenaren niet mogen maken. Of 
politici hier zelf altijd zo van bewust 
zijn, blijft natuurlijk de hamvraag.

Klimaatverandering staat  inmiddels hoog op de internationale politieke agenda. Op 
het moment van schrijven maken duizenden diplomaten, journalisten en activisten - 
mijzelf en een honderdtal andere IFLRY vertegenwoordigers incluis - zich op om de arena 
van de klimaatconferentie in Kopenhagen te betreden. Speciale katernen in kranten en 
features op televisie maken ons warm voor een belevenis als ware het wereldkampioenschap 
voetbal voor de deur staat.  

DEMO feliciteert Bart Woord 
met zijn verkiezing tot 
voorzitter van IFLRY.



“Generally speaking, the 
best people nowadays go 
into journalism, the second 
best into business, the 
rubbish into politics and the 
shits into law.”

- Auberon Waugh.

Altijd al willen weten hoe scherp je pen is? 
Lijkt het je leuk om je artikelen terug te zien 
in DEMO en om gelezen te worden door 4000 
Jonge Democraten? 

DEMO staat altijd open voor bijdragen van 
leden. Heb je een idee voor een artikel? Mail 
dan naar demo@jongedemocraten.nl en je 
krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Is een artikel aanleveren te beperkt voor jou, 
en wil je structureel betrokken zijn bij DEMO? 
Ook dat kan!

In april 2010 verkiest het congres van de Jonge 
Democraten een nieuwe hoofdredactie. Wil je 
je op deze positie oriënteren en alvast eens zien 
wat het inhoudt om (adjunct-) hoofdredacteur 
van DEMO te zijn? Neem dan contact op via 
demo@jongedemocraten.nl
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