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Zweitstimme van de kiezer. Door de internationale onzekerheid,
zie de crises in Rusland en Azië zullen veel kiezers voor de zekerheid kiezen.

Hoe bezorgd bent u over het oprukkende zogenaamde
Derde weg-socialisme van Blair en Schräder?
Ach, dat is vleesch noch visch.

Maar electoraal wel populaire 'vleesch noch visch'.
Die populariteit hangt natuurlijk samen met de aard van de leider. De Britse Labourparty zou natuurlijk nooit zo populair zijn
geworden zonder Tony Blair als leider. Volgens mij is wat hij predikt gewoon liberalisme.

Het spraakmakende deel van de sociaal-democraten
neemt het liberale gedachtegoed op belangrijke punten
over. Het gras wordt u voor de voeten weggemaaid?
Imitation is the sincerest form offlattery. Ik voel mij gevleid door
diegenen die zich nog sociaal-democraat noemen, maar het liberalisme overnemen. Ik maak mij daar absoluut geen zorgen over.
Electoraal kunnen liberale partijen daar flink aan verliezen.
Voor de VVD vind ik het geen probleem dat Wim Kok het midden
zoekt. Voor elders is het moeilijk een algemeen antwoord te geven.
Blair is eigenlijk het kind van het negentiende-eeuwse liberalisme. Hij is afgestapt van de equality of result en heeft zich bekent
tot de equality of opportunity. Dat laatste is een liberale gedachtegang. Zowel Blair als Schröder zijn in hun eigen partij niet bij
iedereen even graag gezien. Ze trekken stemmen, maar we moeten nog zien of the wild men in the wings van die partijen zich in
de toekomst rustig houden. Zo bezien zou de bekering tot het liberalisme wel eens lastig voor die partijen zelf kunnen worden.

Frits Bo/kestein
Dat zijn reële tekorten en ik vind dat zeer zorgelijk. De liberale
partijen, en ook de ELDR, moeten daarover meer een grote mond
opzetten.
Veel van de Brusselse regelgeving wordt bekokstoofd op lager
niveau in de commissie. Dat gebeurt dan door voorbereidende
comité's waar de Duitsers, de Fransen en de Engelsen met hun
neus bovenop zitten. Ik ben er niet van overtuigd dat het altijd zo
gaat zoals Nederland wil.
Het is op zichzelf een zaak van nationale regeringen. Nationale
regeringen zijn veel te gemakkelijk in het toestaan van zaken die
strijdig zijn met het subsidiariteitsbeginsel. Een mooi voorbeeld
daarvan is het verbod op de tabaksreclame. Dat hadden we landelijk heel goed zelf kunnen uitvoeren.

Wat zal in 2015 de liberalen nog onderscheiden van de
sociaal-de:nocraten?
De VVD zal de grootste partij worden. De demografische opbouw,
ontzuiling, secularisatie en het toenemende huizenbezit wijzen in
die richting.

Dat is juist een punt waar liberalen hun strijd voor moeten voeren. Waarom doen ze dat niet?

Het ideale Europa

Tijdens Paars I gaf u als liberale voorman niet de
indruk van enthousiasme over te lopen voor de Europese
Unie. Regelmatig kwam u met overige partijen en
Kamerleden in aanvaring over punten als bijvoorbeeld
de financiële afdracht aan de EU.

Ook de Eurofractie van éénenveertig leden zit weer tussen die
twee grote kolossen van fracties: de socialisten en christen-democraten. Zij kunnen weinig uitrichten. Het heeft ook te maken met
de aard van het liberalisme dat zij zich nogal eens bevindt tussen
deze twee grote formaties. Het liberalisme is in zekere zin een
tegennatuurlijke politieke filosofie.

Ondanks sommige doemscenario's over de EMU en de
euro lijkt de EU economisch vooralsnog een succes te
worden. 'Europa' kent echter ook haar politieke keerzijden: het democratisch tekort in Straatsburg en de
bureaucratische moloch in Brussel. Hoe kijkt u daar
tegenaan?

Hoe bedoelt u dat?
Het liberalisme heeft te maken met het afstoten van macht, met
decentraliseren. Terwijl socialisten en christen-democraten proberen macht te verzamelen. Zij centraliseren de macht omdat zij
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denken het beste te weten voor de burger wat goed voor hem is.
Het is moeilijk precies de aard van het liberalisme te vatten.
Liberalen hebben een andere filosofie, die in zekere zin onnatuurlijk is voor politici. Het is de filosofie van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele mens. Dat is bijzonder moeilijk over
het voetlicht te brengen omdat zeer velen - zeker in de zuidelijke
lidstaten - toch steeds alle heil blijven verwachten van de overheid. Liberalisme is weinig populistisch, misschien zelfs te weinig,
en dat staat haar eigen succes in de weg. Liberale politici zijn bijvoorbeeld zeer terughoudend met het doen van beloften.

1991 al vraagtekens bij gezet omdat ik geen voorstander van een
federaal Europa ben. In tegenstelling tot Hans van Mierlo vind iK
het niet nodig noch wenselijk. Mijn visie op Europa is in een wijde
Europese context bezien totaal normaal. Het valt volledig binne
het normale kader van meningen. Alleen in Nederland niet omda
wij hier lijden aan een overdreven idealistisch internationalisme.

Maar hoe ziet volgens u het ideale Europa eruit?
Bepaalde taken worden nu federaal uitgevoerd. Dat vind ik op zicH
juist, maar een federaal Europa is niet mijn ideaal. Ik ben dan ook
niet voor een federale Europese buitenlandse politiek die word
vastgesteld bij meerderheid van stemmen.

In uw boek 'Het heft in handen' uit 1995 bent u niet bijster enthousiast over 'Europa'. U heeft het bijvoorbeeld
over 'een rondreizend ambtenarencircus'.

Wat is uw ideaal dan wel?
U zegt dat ik een Eurokritische houding heb aangenomen. Met
alle respect, dat was niet helemaal het geval. Wij hadden in
Nederland tot voor kort een overdreven internationalisme, ook in
de VVD. De instelling was: hoe federaler hoe beter. Ik heb daar in

Nou, zoals het nu gaat, maar dan beter. Efficiënter en democratischer. •
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