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Ferm tegenspel aan ‘flauwekul’
De liberale politiek-filosofische inbreng in het Nederlandse parlement: 

voor individuele vrijheid en evenwichtige volksinvloed

Patrick van Schie

‘Mijnheer de Voorzitter! Ik behoor niet tot hen die een politiek debat als thans gehouden 
wordt, als geheel onvruchtbaar beschouwen. Het kan mijns inziens zijn nut hebben, dat 
er eens wat meer licht opgaat over de houding van en de woeling in de partijen.’1 Hendrik 
Goeman Borgesius, die toch bekendstond als een pragmatisch ‘vooruitstrevende’ liberaal, 
kon in 1893 wel waardering opbrengen voor het principieel-filosofisch betoog waarmee zijn 
‘doctrinair’-liberale – meer klassiek-liberale – collega Willem Hendrik de Beaufort de alge-
mene beschouwingen over de staatsbegroting had geopend. Inhoudelijk legde Borgesius 
andere accenten, maar hij vond het goed niet steeds uitsluitend over praktische wetsvoorstel-
len en regeringsvoornemens te spreken.

Ook eind negentiende eeuw waren de algemene beschouwingen namelijk lang niet altijd 
ideologisch geladen. Een eeuw later waren doorwrochte principiële uiteenzettingen in ons 
parlement nóg zeldzamer geworden. Toen Gerrit Zalm als vvd-fractievoorzitter tijdens de 
algemene politieke beschouwingen in 2002 een gedegen verhaal afstak over de liberale uit-
gangspunten – met verwijzingen naar filosofen als Hume, Montesquieu en Tocqueville – ver-
brak sp-leider Jan Marijnissen in een eerste interruptie de beduusdheid die zich van menig 
Kamerlid meester had gemaakt: ‘Ik vind dit een buitengewoon boeiend verhaal. Zo dienen 
algemene beschouwingen eruit te zien.’2

Gezond verstand

Het zoeken naar sporen van politieke filosofie in het Nederlandse parlement is te vergelijken 
met het vissen naar exotische diersoorten in de Noordzee: de vangst stelt weinig voor en is 
nauwelijks kleurrijk. Zeker in een land waar liever theologie dan filosofie wordt bedreven. 
Meer specifiek onder liberalen blijken zelfs de leiders die als ‘filosoof’ dan wel ‘intellectueel’ 
worden aangeduid, in het parlement niet erg scheutig te zijn geweest met hun diepzinniger 
reflecties. Johan Rudolf Thorbecke, die van zijn meest recente biograaf het etiket ‘een filo-
soof in de politiek’ kreeg,3 wilde in 1849 over de beginselen van zijn eerste kabinet niet meer 
kwijt dan het befaamde ‘Wacht op onze daden’. Frits Bolkestein hield als vvd-leider in de 
jaren negentig van de twintigste eeuw boeiende en prikkelende beschouwingen over het libe-
ralisme, maar hij deed dat in artikelen of redevoeringen gehouden búíten het parlement; zijn 
bijdragen aan de parlementaire debatten waren down to earth.4

Bolkesteins antwoord en dat van andere meer recente vvd-leiders op de vraag naar de 
rol van ideologie binnen de vvd, sluit daarbij aan. De (ex-)fractievoorzitters zien allen de 
ideologie als ondergeschikt aan concrete kwesties. Joris Voorhoeve, die zelf op beide wijzen 
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actief met het liberalisme bezig is geweest, formuleert het aldus: ‘De theorie is typisch een 
belangrijk punt voor mensen uit het hart van de partij en de Teldersstichting. In de praktijk 
domineert heel eenvoudig de vraag “hoeveel stemmen gaat dit gezicht ons opleveren?”’5 Op 
de vraag wat dan de betekenis van de vvd voor Nederland is geweest, luidt het antwoord ten 
dele, in de woorden van Bolkestein: ‘Ik vind dat wij goed tegenspel hebben geboden aan de 
flauwekul van andere partijen.’6

Zo’n opvatting past wel in een liberale traditie. In 1901, toen het sociaaldemocratische 
Tweede Kamerlid Johan Schaper beweerde dat de liberalen ons land niets meer te bieden 
hadden, wierp de vrij-liberale voorman Meinard Tydeman tegen: ‘Gezond verstand.’7 Vier 
jaar later verwelkomde Tydeman de regeringsverklaring van het liberale minderheidskabinet-
De Meester, waaraan zijn Kamerclub gedoogsteun zou geven, met de hoop ‘dat wij een tijd 
tegemoet gaan, waarin “zaken gedaan” zullen worden, en minder aan theologische en phi-
losofische systemen zal besteed worden’.8 Van de preken van de antirevolutionair Abraham 
Kuyper, de vorige premier, had hij zijn buik vol. Tydemans geestverwant Johan ter Spill 
meende in 1917 in antwoord op de vraag of de Bond van Vrije Liberalen nog bestaansrecht 
had, dat de partij alleen al ‘bestaansreden zal hebben in haar weren van alle demagogie’.9

vvd-leider Frits Bolkestein als Superman, Spotprent Fritz Behrendt

[Atlas van Stolk, Rotterdam]
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Een ideologie als mal waarnaar het land(sbestuur) dient te worden ge- of misvormd; daar-
tegen stelden liberalen zich steevast te weer. Maar dat betekent allerminst dat zij daar geen 
eigen politiek-filosofisch samenhangende visie tegenover plaatsten. Die liberale visie betreft 
niet een visioen op macroniveau; zij heeft consequent het microniveau als vertrekpunt. Want 
echte liberalen was en is het steeds te doen om het individu en zijn of haar vrijheid.

Individuele vrijheid tegenover staatsalmacht

De Beaufort raakte al aan die kern van het gedachtegoed in het betoog waarmee hij in 1893 het 
filosofisch debat in de Tweede Kamer oppookte. Hij voorspelde voor de Nederlandse politiek 
een grote strijd tussen de almacht van de staat en de vrijheid van het individu. Politieke stro-
mingen zouden zich rond die tegenstelling gaan groeperen. ‘Een dier stroomingen gelooft 
aan de mogelijkheid van een geheele reorganisatie der maatschappij, aan het stichten, zooals 
men dat noemt, van een nieuw maatschappelijk gebouw, waarvan de fundamenten nog wel 
niet gelegd zijn, maar waarvan men toch de teekeningen in groote lijnen, zij het ook eenigs-
zins nevelachtige vormen, ons dagelijks voorstelt, en vertoont (…) een soort van heilstaat, 
die tevredenheid en geluk zal brengen onder al de standen.’ Dit socialisme deed zich in ver-
schillende hoedanigheden voor, maar alle varianten waren het erover eens dat ‘een derge-
lijke ingrijpende hervorming niet anders kan uitgaan dan van den Staat en wel van een Staat 
met eene macht toegerust zoo groot en zoo onbeperkt, dat de Staatsalmacht wordt alles 
en de individueele vrijheid tot niets wordt gereduceerd’. 10 De stroming die zich daartegen 
teweer stelde, zou voorlopig in het parlement wel het zwakst vertegenwoordigd zijn, dacht De 
Beaufort, maar hij was er tevens van overtuigd ‘dat zij ten slotte het eenige element zal zijn bij 
den strijd die ons wacht, welke de maatschappij voor ondergang en ontbinding zal kunnen 
vrijwaren’.11

De reacties op deze rede liepen nogal uiteen, ook onder liberalen. Abraham van Karnebeek 
en Samuel van Houten vielen De Beaufort bij. Van Karnebeek meende dat de ‘Staatssocialisten’ 
recht en vrijheid als fundamenten van de maatschappij door ‘belang’ wilden vervangen. Maar 
volgens hem had de staat zich te beperken tot het verzekeren van fair play, dat wil zeggen het 
creëren van gelijkheid van rechten en niet gelijkheid van ‘toestanden’.12 Van Houten meende 
dat het staatssocialisme ‘slechts hetgeen nuttig schijnt wil nastreven, zonder te vragen of de 
vrijheid van het individu er ook door aan banden wordt gelegd’.13 Anderen, onder wie Arnold 
Kerdijk, Isaäc Levy, Hendrik Pyttersen en de al genoemde Borgesius, wierpen tegen dat het alle-
maal niet zo zwart-wit lag: er was immers niemand die staatsalmacht bepleitte. Levy stelde dat 
hij de vrijheid ‘even lief’ had als De Beaufort, ‘maar bij ieder onderwerp behoud ik mij het recht 
voor, na te gaan of en in hoeverre de individueele vrijheid overeenstemt met het belang der 
gemeenschap’.14

Inderdaad, liberalen zouden nadien verdeeld reageren op plannen om de staat in te scha-
kelen ter bevordering van het een of andere doel. En enerzijds stelde eigenlijk niemand zich 
daarbij op het standpunt van algehele staatsonthouding. Anderzijds was voor liberalen het 
criterium van het ‘belang der gemeenschap’ weliswaar niet geheel taboe, maar wel glad ijs; 
wie immers iets anders dan de individuele vrijheid als toetssteen voor de te voeren politiek 
gebruikte, kon makkelijk afglijden naar een vorm van collectivistisch denken. Wie liberaal 
wenste te blijven zou zich steeds moeten afvragen of staatsoptreden wel de burgers diende, 
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nog nodig was en geen ongelijkheden – privileges – creëerde. Het werd door de unie-liberale 
(Borgesius-gezinde) krant Het Vaderland in 1912 in een hoofdredactioneel artikel fraai ver-
woord: ‘Bij den mensch, niet bij de staat vangt ons streven aan. Welnu, blijkt dat de mensch 
zich niet ten volle kan ontwikkelen door dien armoe en ontbering zijnen groei stuiten, zoo 
kunnen wij er genoegen mee nemen dat de Staat tijdelijk hulp verleene en steune, doch 
slechts met het doel het den mensch mogelijk te maken zoo spoedig doenlijk weer op eigen 
beenen te staan. In de geheele sociale wetgeving zien wij een tijdelijke hulp; zij dient gaande-
weg zich zelve overbodig te maken.’15

Hoewel latere liberalen bepaald niet hebben geschroomd de hulp van de staat in te roepen 
voor de ontplooiing van individuele burgers – de zogeheten ‘positieve vrijheid’ –, waarschuw-
den zij met de regelmaat van de klok conform De Beaufort dat dit niet mocht doorschieten. 
Eind 1917, toen de om Nederland heen razende Eerste Wereldoorlog ook in ons land tot meer 
staatsinmenging en -regulering had genoopt, zag Hendrik Dresselhuys, opvolger van de een jaar 
eerder overleden Tydeman als vrij-liberale leider, een nieuwe antithese (in plaats van de toen 
heersende tegenstelling confessionelen tegenover niet-confessionelen) die in de buurt kwam 
van De Beauforts voorspelling bijna een kwart eeuw eerder: ‘Aan het ene einde der lijn de direc-
te staatsbemoeiing, de staat als steeds dwingender en dieper ingrijpende macht, weldra wellicht 
als ondernemer, aan het andere einde de idee van vrijheid van bedrijf, van een sturen naar indi-
recte staatshulp, prikkelend en steunend, geen dwang dan in hooge noodzakelijkheid.’16

In 1952 ontwaarde vvd-leider Pieter Oud een tegenstelling ‘die in onze tijd de politiek 
meer en meer gaat beheersen (…) tussen hen, die de Overheid zien als de goede vader, de 
goede voogd, die voor alle groepen van het volk zo goed mogelijk moet zorgen, die bij wijze 
van spreken ieder strootje voor de voeten moet wegnemen – men kent de leuze: bestaans-
zekerheid van de wieg tot het graf, bestaanszekerheid in de armen van de alverzorgende 
Overheid –, en aan de andere kant hen, die op het standpunt staan, dat er weliswaar een 
belangrijke taak voor de Overheid is, maar die tevens zeggen: de Overheid moet scheppen de 
voorwaarden voor de ontwikkeling van zelfstandige krachten.’17

Weer ongeveer een kwart eeuw later waarschuwde vvd-fractievoorzitter Koos Rietkerk: 
‘Links kan zijn plannen slechts verwezenlijken door organisatie van het menselijk geluk door 
de collectiviteit. Een fatale grens wordt dan overschreden. De vrijheid verdwijnt.’18 Rietkerk 
meende dat er in de maatschappij een kentering viel waar te nemen, waardoor het verzet 
hiertegen toenam, waar het pas aangetreden kabinet-Van Agt-Wiegel goed op aansloot. De 
liberalen wilden individuen ‘niet persen in een collectief, maar hen vanuit hun eigen aard de 
kans geven zich binnen eigen mogelijkheden te ontplooien. (…) Onze liberale visie erkent de 
overheid daarbij alleen in een dienende rol; zij mag slechts voorwaarden scheppen voor het 
welzijn; zij mag niet uitmaken wat het welzijn is of hoe dit moet worden ervaren. Dat bepalen 
de mensen zelf wel.’19

Een paar jaar daarna stelde de jonge fractievoorzitter Ed Nijpels in zijn redevoering bij het 
aantreden van het eerste kabinet-Lubbers ‘dat mensen weerloos worden gemaakt als de over-
heid iedere keer weer klaarstaat om de mens over iedere hobbel heen te helpen’.20 Dat gevaar 
was geen toekomstdreiging maar acuut, want een jaar later zei hij: ‘Al te vanzelfsprekend zijn 
(…) in de afgelopen tientallen jaren verantwoordelijkheden van burgers, zowel individueel 
als van hun vrije organisatorische verbanden, verschoven naar de overheid.’ De staat diende 
terughoudender te worden omdat mensen in wezen behoefte hadden aan vrije keuze.21
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Twee decennia later verklaarde Zalm in zijn al gememoreerde rede bij de algemene 
beschouwingen: ‘Wij liberalen gaan uit van het vrije individu dat zich van zijn eigen verstand 
bedient en daarbij niet onnodig door de overheid wordt ingeperkt. Vrijheid en verantwoor-
delijkheid zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vrijheid van de ene mens ein-
digt waar de vrijheid van de andere mens in het gedrang komt. Liberalisme is geen atomisme 
of ongebreideld egoïsme. Burgers hebben een hang naar onderlinge betrokkenheid en libera-
len erkennen dat verlangen. (…) Juist omdat wij als liberalen de sociale neiging van de mens 
onderkennen, zijn wij terughoudend met overheidsinterventie. De parlementaire democra-
tie is er niet alleen om de burger te beschermen tegen zijn mede-burgers, maar ook om de 
burger te beschermen tegen een te machtige overheid.’22 Maatschappelijke organisaties zijn 
voor liberalen van groot belang, mede als buffer tussen de overheid en de individuele mens. 
Maar: ‘Liberalen zijn in de praktijk veel kritischer (dan christendemocraten, pvs) ten aanzien 
van privileges aan maatschappelijke organisaties door de overheid, het zonder toetsing door-
sluizen van overheidsgeld en het opleggen aan derden van gemaakte afspraken. De overheid 
dient niet alleen terughoudend te zijn bij het gebieden en verbieden van maatschappelijke 
organisaties, maar ook bij het van staatswege uitbreiden van hun werkingssfeer en het finan-
cieren ervan.’23

Al met al stond Mark Rutte in een lange traditie toen hij als vvd-fractievoorzitter in 2008 
waarschuwde tegen ‘babywalvis’ de staat, die onder Wouter Bos en Jan Peter Balkenende elke 
dag met duizend kilo groeide. ‘Wij geloven niet in de Staat als alomvattende geluksmachine.’ 
De staat zou moeten inkrimpen en de mensen dienden ‘weer in hun kracht komen te staan’. 
De liberalen gingen de mensen in het land vertellen: ‘Luister, de staat moet zijn grenzen ken-
nen, want anders wordt u betutteld, wordt uw vrijheid afgenomen en kunt u uw leven niet 
naar eigen inzicht inrichten.’24 In de door Rutte opgestelde nieuwe vvd-beginselverklaring, 
die de partij in november 2008 aanvaardde, werd de verhouding tussen de staatsomvang en 
de individuele vrijheid als volgt omschreven: ‘De vvd streeft naar een krachtige, kleine staat 
met gezonde overheidsfinanciën. Alleen taken die de samenleving van belang vindt en die 
niet zelfstandig door individuen of groepen kunnen worden vervuld, behoort de overheid te 
stimuleren dan wel op zich te nemen. (…) De overheid is dienstbaar aan de burgers en aan 
hun vrijheden. Doorgeschoten bureaucratie en bemoeizucht zijn een niet te onderschatten 
bedreiging voor de vrijheid van mensen.’25

Natuurlijk zijn tussen liberalen onderling verschillen van inzicht mogelijk, die ook daad-
werkelijk optreden, over de vraag of bepaalde taken wel zelfstandig door individuen en groe-
pen kunnen worden vervuld en de vraag wanneer de vrijheid van de ene burger die van de 
andere burger zodanig in het gedrang brengt dat het noopt tot wet- en regelgeving. Maar 
reeds op grond van hun uitgangspunten worden voor alle liberaal denkenden veel vormen 
van staatsinmenging dubieus of onduldbaar. Verderop in dit artikel zal hier nog nader op 
worden ingegaan.

Concurrentie op de markt, evenwicht en democratische verantwoording in de staat

Bovengenoemde algemene uitgangspunten van de liberale politieke filosofie hebben natuur-
lijk hun doorwerking gekregen op tal van deelterreinen. Om een kleine greep te doen: een 
zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting, ontplooiing van individuen via onderwijs 
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op maat (liever een stelsel van gymnasia tot vakscholen dan de grauwe middenschool), lage 
belastingen (burgers kunnen zelf beter bepalen waaraan hun geld wordt gespendeerd dan 
politici of ambtenaren) en gezonde overheidsfinanciën, om weerstand te bieden aan de nei-
ging (van politici en bestuurders) met andermans geld (belastinggelden zijn immers door de 
burgers opgebracht) slordig om te springen, en een voorkeur voor vrije marktwerking.

Hoewel op dit laatste terrein door liberale politici in het verleden wel eens (onbe)tame-
lijk defensief is geopereerd, alsof de markt toch eigenlijk wel erg veel onvolkomenheden zou 
produceren, en soms ook de indruk werd gewekt dat liberalen de markt vooral waardeerden 
omdat zij ruimte voor ondernemers gewenst achtten, is deze voorkeur voor de vrije markt 
niets anders dan een logisch uitvloeisel van de liberale grondbeginselen. Het is helder ver-
woord in de huidige beginselverklaring: ‘De vrije marktorde is in economische zin de uitdruk-
king van het liberale uitgangspunt dat het individu zoveel mogelijk naar eigen keuze over zijn 
lot moet kunnen beschikken.’26 Dan gaat het zeker niet alleen om de eigen keuze van onder-
nemers, maar evenzeer om die van werknemers en bovenal om die van consumenten. Die rol 
vervullen tenslotte alle burgers in economische zin. Bij goede, niet verstoorde, marktwerking 
zullen ondernemers de klanten bevredigend moeten dienen; anders lijden zij inkomensverlies 
of gaan ze failliet. Op de vrije markt zijn de consumenten – de burgers – uiteindelijk de baas.

De staat behoort de burgers evenzo te dienen. Verschillende liberale leiders hebben dit 
dan ook blijkens de aangehaalde citaten in het parlement betoogd. Maar het correctieme-
chanisme van de markt – concurrentie – ontbreekt hier. De staat is een monopolist, en wel 
de sterkste (dus ergste) van alle monopolisten. Waakzaamheid tegenover de staat en zijn 
macht(stoename) is daarom des te meer geboden. Liberalen erkennen dat de staat bepaal-
de belangrijke taken heeft te vervullen, maar zij zijn huiverig voor machtsopeenhoping. En 
als zich ergens macht samenbalt, dan is het wel in de staat. Het liberale staatsrecht is eigen-
lijk niets anders dan een poging hieraan een tegenwicht te bieden. Daarop rusten de liberale 
pleidooien voor machtenspreiding en -scheiding, evenwicht tussen verschillende instanties 
(voldoende tegenwicht tegenover de macht), democratische controle en verantwoording, en 
(helaas niet altijd meer even hooggehouden) dualisme en onafhankelijke oordeelsvorming 
door volksvertegenwoordigers.

Anders dan in kringen van onder andere d66 wel wordt gedacht, vloeit bijvoorbeeld de 
liberale voorkeur voor een Tweede Kamer – de Nederlandse Eerste Kamer – met voldoende 
bevoegdheden dan ook niet voort uit conservatisme, maar uit het belang dat wordt gehecht 
aan een evenwichtig staatsbestel met ingebouwde correctiemechanismen. De Eerste Kamer kan 
tegenwicht bieden aan de neiging in de Tweede Kamer om zich te veel te richten op de waan van 
de dag,27 kan extra letten op wetstechnische aspecten die tegenwoordig minder aandacht in de 
Tweede Kamer krijgen én – een geheel nieuwe grond in vergelijking met de negentiende eeuw – 
kan aan de onafhankelijke oordeelsvorming beter gestalte geven nu (en zolang) in de Tweede 
Kamer de gebondenheid aan het regeerakkoord en de fractiediscipline (ook in oppositiegele-
dingen) zo bepalend zijn voor de oordeelsvorming en het stemgedrag. Het spreekt vanzelf dat 
voor de Eerste Kamer die nieuwste legitimatie slechts kan worden opgevoerd voor zover zij er 
zelf in slaagt zich aan de genoemde disciplinerende mechanismen te onttrekken.

Voor dit artikel is – wederom – niet de specifieke uitwerking op enig deelterrein van 
belang. Het gaat om de grondgedachte achter de liberale staatsinrichting. Vernieuwing of 
aanpassing van de staatsinrichting kan misschien geboden zijn, mits het evenwicht van mach-
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ten en de democratische verantwoording blijven gewaarborgd. Of om het preciezer te formu-
leren: vernieuwing of aanpassing is uitsluitend geboden om een uit het lood geslagen staats-
bestel – waarin een instantie te machtig is geworden – weer in evenwicht te brengen, of als 
de staatsinrichting niet langer zorg draagt voor een werkelijk democratisch draagvlak van de 
politiek. Want ook in de sfeer van de staat dienen natuurlijk de burgers uiteindelijk de baas te 
zijn. Deze notie brengt ons van het verleden naar de toekomst.

Roll back van de staat; herovering van vrijheid

De vraag wat het liberalisme als politieke filosofie in de toekomst kan bijdragen aan de 
Nederlandse parlementaire geschiedenis, voert mij van mijn rol als historicus naar die van 
liberaal ‘ideoloog’. Ik zal hier niet nader ingaan op de vraag of ideologieën eigenlijk niet passé 
zijn. Althans, ik zal niet uitvoerig onderbouwen waarom ideologieën in algemene zin nog 
altijd hoogst relevant zijn. uit de rest van mijn betoog over de rol die het liberalisme in de 
eenentwintigste eeuw zou kunnen spelen, kan vanzelf worden afgeleid dat ik een onderschei-
dende en samenhangende principieel-liberale benadering van het grootste belang acht.

Welke grote politieke stroming in Nederland zal vandaag de dag de waarde van individu-
ele vrijheid nog willen betwisten? Zelfs de sp spreekt in haar beginselgerichte handvest Een 
maatschappij voor mensen over een garantie voor maximale individuele vrijheid. Maar zij 
voegt daaraan toe dat er ‘ook garantie moet zijn dat mensen zich niet kunnen verrijken over 
de rug van anderen en inbreuk kunnen plegen op de vrijheden en belangen van medeburgers 
of de gemeenschap als geheel.’28 De toevoeging over de vrijheden van medeburgers klinkt heel 
liberaal; met de verwijzing naar hun ‘belangen’ en de waarschuwing tegen verrijking worden 
echter andere elementen naar voren geschoven. In het beginselmanifest van de pvda wordt 
vrijheid als het eerste van de vijf sociaaldemocratische ‘idealen’ genoemd, maar het betreft 
geen principiële vooropstelling en de specificatie naar ‘individuele’ vrijheid ontbreekt.29 In de 
afweging maken deze linkse partijen keuzes meestal toch liever voor de individuele burgers, 
door de staat bevoegdheden te geven, dan die keuzes aan burgers zelf over te laten.

De ‘leider van het cda-smaldeel in het kabinet’ sprak dit jaar over de katholieke sociale 
leer; die ‘geeft elk mens, elk individu, een verantwoordelijkheid en taak binnen de gemeen-
schap’.30 Het gebruik van het woord ‘individu’ duidt misschien op een ‘revolutie’ in chris-
tendemocratische kring. Tot nog toe gold daar immers het credo: ‘Het cda ziet mensen niet 
als losse individuen, maar als personen die in het verantwoordelijkheid dragen voor elkaar tot 
hun recht komen.’31 Wellicht is de katholiek Maxime Verhagen niet geheel ingevoerd in de 
vooral door gereformeerde scherpslijpers (antirevolutionairen) bepaalde uitgangspunten van 
het cda. Belangrijker is de kanttekening: zoals bij christendemocraten gebruikelijk, geeft vol-
gens Verhagen de leer het individu een taak, en stelt het individu zichzelf geen taken.

Aldus wordt reeds uit deze korte blik in de keukens van enkele politieke buren of straatge-
noten het volgende duidelijk: ten eerste dat vrijheid daar meestal niet primair staat maar op 
zijn best nevengeschikt – zo niet ondergeschikt – wordt gemaakt aan andere waarden, en ten 
tweede dat vrijheid daar lang niet altijd aan individuen wordt toegekend, of – zou ik als libe-
raal zeggen – wordt geláten, maar een categorie is die wordt gekoppeld aan collectieve entitei-
ten dan wel vager in de lucht blijft hangen. Het liberalisme is dan ook nog steeds de specifieke 
‘eigenaar’ van de individuele vrijheid als de politieke prioriteit nummer één.
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Dat neemt niet weg dat de critici van De Beaufort uit 1893 gelijk zouden kunnen heb-
ben met hun bewering dat een scherpe tegenstelling tussen staatsalmacht en individuele vrij-
heid niet te maken is. Moet de juiste balans inderdaad niet van geval tot geval worden bezien? 
Zeker, maar als daarbij niet duidelijk aan de individuele vrijheid als ijkpunt wordt vastgehou-
den, kruipt de staat in macht en omvang algauw in alle hoeken en gaten van de samenleving. 
In 1893, toen De Beaufort zijn waarschuwing liet horen, besloeg de collectieve sector 14 pro-
cent van het bruto binnenlands product. In 2011 gaat het om 52 procent. Anders gezegd: de 
burger kan inmiddels vaker niet dan wel zelf bepalen hoe zijn of haar geld wordt uitgegeven. 
Zo brengt de collectiviteit de individuele vrijheid meer en meer in de verdrukking. De collec-
tieve sector heeft bovendien een omvang gekregen waarbij zelfs de meest linkse liberalen uit 
het einde van de negentiende eeuw zich ongetwijfeld ongemakkelijk zouden hebben gevoeld, 
en die zij vermoedelijk als ‘staatssocialistisch’ zouden hebben aangeduid. En de poging vanaf 
de jaren tachtig van de twintigste eeuw – de ook in Nederland nagevolgde ‘revolutie’ van 
Thatcher en Reagan – om Hayeks ‘weg naar de slavernij’ te verlaten, heeft onder meer laten 
zien dat het terugdringen van de staatsbemoeienis veel moeizamer en langzamer gaat dan het 
oprukken van de staat.32

Staatsoptreden blijkt snel te wennen. Zo bedraagt het bezuinigingspakket van het kabinet-
Rutte-Verhagen in totaal € 18 miljard. Dat is slechts de helft van de stijging van de rijksover-
heidsuitgaven onder het voorgaande kabinet-Balkenende-Bos. Toch stellen tegenstanders 
van de bezuinigingen het soms voor alsof er een ‘kaalslag’ zou plaatsvinden. uiteraard wor-
den de bezuinigingen niet op ieder terrein in dezelfde mate doorgevoerd. De cultuursector 
wordt relatief zwaar aangeslagen. uit die hoek wordt wel vernomen dat door de bezuinigin-
gen ‘de beschaving’ ten onder gaat en ‘de kunst’ om zeep wordt geholpen. Dit geeft – geheel 
los van de discussie over de juistheid van de (omvang van) specifieke kortingen – aan dat sub-
sidieverslaving tot bewustzijnsvernauwing kan leiden; bestaan ‘de beschaving’ en de kunsten 
bij de gratie van subsidie of zijn het uitingen van (individuen in) de samenleving zelf? Zo zijn 
er tal van terreinen waar de vraag naar de eigen verantwoordelijkheid – los van de financiële 
noden van de staat – zal kunnen en zou moeten leiden tot het terugtreden van de staat naar 
ten minste een minder prominente rol.

In een liberale partij dient die vraag geregeld ook intern indringend te worden gesteld. 
Menig vvd’er vindt bijvoorbeeld een staatsbijdrage aan de kinderopvang vanzelfsprekend  
– het verkiezingsprogramma van 2006 sprak zich zelfs uit voor ‘gratis’ kinderopvang – terwijl 
het krijgen van kinderen toch (zeker tegenwoordig) bij uitstek een kwestie is van eigen keuze 
(van de ouders), waar volgens goede liberale beginselen degenen die de keuze maken ook 
eigen financiële verantwoordelijkheid voor zouden moeten dragen. Ter verdediging wordt, 
ook in vvd-kringen, wel aangevoerd dat subsidie voor de kinderopvang nodig zou zijn om 
de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verhogen, wat weer goed zou zijn voor de 
Nederlandse economie. Wie daarin meegaat redeneert echter niet langer vanuit het individu 
en zijn of haar eigen keuzes en verantwoordelijkheden, maar vanuit de (vermeende) behoef-
ten van een grotere entiteit.

Het zou eenvoudig zijn meer voorbeelden te geven waar in plaats van – al te vaak voor 
vanzelfsprekend gehouden – staatsinmenging, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor 
burgers weer ruimte kunnen en moeten krijgen. Als zo’n exercitie stelselmatig door (liberale) 
politici zou worden ondernomen, kunnen de staatsuitgaven met wel heel wat meer dan € 18 
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miljard worden teruggedrongen, of liever gezegd: dan kunnen burgers het heft veel vaker in 
eigen handen nemen. Waar dan de collectieve uitgavenquote zou komen te liggen valt niet 
exact aan te geven, maar een mooi streefcijfer zou zijn tussen de niveaus van 1893 en 2011: op 
33 procent. Bij een dergelijke omvang neemt de staat de stimulerende rol die bij positieve vrij-
heid hoort serieus, wat een duidelijk uitvoeriger takenpakket geeft dan in 1893 bestond, maar 
overwegen de burgers en hun vrije verbanden boven de staat en andere collectieve dwangver-
banden.

Invloed voor de demos in een poreuze staat

De herovering van (beslissings)ruimte voor burgers is een van de belangrijkste doelen die 
liberalen zich dienen te stellen. Tegelijkertijd betreft dit – zo laat de geschiedenis van de libe-
rale inbreng in het parlement zien – een aloude kwestie. Sinds eind negentiende eeuw is de 
omgeving van burgers, staat en politiek drastisch gewijzigd. Een van de voornaamste facto-
ren achter die wijzigingen is de toename van de wereldwijde vervlochtenheid. Burgers en de 
staat opereren veel minder dan tevoren in een overzichtelijk eigen domein. Zij ondergaan 
veel meer invloeden van buiten; immigrantenstromen en de gevolgen van de kredietcrisis zijn 
daarvan recente zicht- en voelbare tekenen. De staat vormt allang geen gesloten cocon meer; 
hij is poreus geworden. Veel politieke theorieën, en dus ook de grote ideologieën, zijn daar 
nog onvoldoende op toegesneden. Het is te simpel om daaruit de conclusie te trekken dat die 
ideologieën irrelevant zijn geworden. Wel zullen de grote politieke stromingen zich van de 
ontwikkelingen rekenschap moeten geven door ze ideologisch te verdisconteren.33

De eenvoudigste reactie is die van de nieuwe uitersten in de Nederlandse politiek. Aan de 
ene kant d66 en GroenLinks, die hun cosmopolitisme graag tentoonspreiden via een neerbui-
gende houding jegens burgers die nog hechten aan nationale geborgenheid. Het kan deze par-
tijen allemaal niet internationaal genoeg zijn. Aan de andere kant de pvv en de sp, die invloeden 
van buiten steevast als bedreigend ervaren of voorstellen. Zij houden vast aan een Nederland in 
de oude gedaante maar negeren dat de invloeden van buiten toch wel door de poriën heen drin-
gen. De grote volkspartijen van weleer kunnen en mogen met zulke reacties niet wegkomen. De 
vraagstukken die met de internationalisering en de poreus geworden staat samenhangen, snij-
den dwars door vvd, pvda en cda heen. Mede daarom worstelen deze partijen het meest met 
de nieuwe ‘uitdaging’, al doet het cda dat het minst zichtbaar zolang het de spagaat weet vol te 
houden van verlangen oproepen naar nationale trots en geborgenheid in oude verbanden, ter-
wijl tegelijkertijd almaar verdergaande Europese integratie wordt voorgestaan.

Dat de staat brozer wordt, en minder vermag, kan helpen bij de liberale doelstelling van 
herovering van vrijheid voor of door individuele burgers. Maar ook een staat die minder doet 
blijft voor zijn kerntaken wel degelijk onmisbaar. Een te weinig belichte schaduwzijde van de 
gestuurde internationalisering – de overdracht van macht en bevoegdheden naar supra- of 
internationale instanties – is de gebrekkige of geheel ontbrekende democratische verantwoor-
ding.34 Niet alleen zijn de verantwoordingsmechanismes op bovenstatelijk niveau vaak niet aan-
wezig, maar democratie functioneert slechts soepel als zij rust op een helder omlijnde demos.35

Het behoort liberalen zorgen te baren dat door de gestuurde internationalisering de even-
wichtigheid in het staatsbestel wordt ondergraven die waarborgt dat macht zich niet ophoopt 
en dat de bevolking genoeg invloed kan blijven uitoefenen op de collectieve besluitvorming. 
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Liberalen dienen ervoor te (blijven) zorgen dat, indien burgers beslissingen niet voor zichzelf 
kunnen nemen, als de overheid ze neemt of uitbesteedt, die burgers er in ieder geval beslis-
sende invloed op blijven hebben.

Twee terreinen om dit te illustreren. Het eerste betreft de uitdijing van het internationaal 
recht. In de Nederlandse politiek wordt dit breed toegejuicht en voorgesteld als per definitie 
een versteviging van de internationale rechtsorde. Maar de internationale verdragen en juris-
prudentie gaan allang niet meer uitsluitend over de meest basale mensenrechten; zij bestrij-
ken steeds meer aspecten van de politiek en het maatschappelijk leven. De verdragen zijn 
ooit gesloten door regeringen en, waar Nederland verdragspartij is, goedgekeurd door ons 
parlement. Maar de omstandigheden kunnen sinds de verdragssluiting fors veranderd zijn 
en bovendien geven rechters vaak hun eigen invulling aan de verdragsrechtelijke bepalingen, 
een die door de wetgever vaak niet was voorzien. Als de rechterlijke uitspraak niet enkel voor 
de specifieke casus maar voor alle soortgelijke gevallen als bindend wordt beschouwd, dreigt 
overwoekering van de wetgevende macht door de rechterlijke macht. Oftewel: de democrati-
sche inbedding van wet- en regelgeving erodeert door activisme van een op zichzelf staande 
juridische wereld, die geen democratische verantwoording schuldig is en wiens uitspraken 
voor oncorrigeerbaar worden gehouden.

Een concreet, geruchtmakend voorbeeld in Nederland is de uitspraak die de Hoge Raad 
deed in de zaak over de subsidiëring door de staat van de sgp. De Hoge Raad veroordeelde 
de Nederlandse staat wegens het verlenen van ‘steun’ aan een politieke partij die vrouwen 
zou discrimineren door ze eerst niet als lid toe te laten en nog altijd niet verkiesbaar op de 
kandidatenlijsten te zetten. De Hoge Raad deed dit op grond van de eigen rechterlijke inter-
pretatie van het vn-Vrouwenverdrag uit 1989. Dat het hier om een aanvechtbare interpretatie 
gaat, blijkt al uit het feit dat de Raad van State in dezelfde zaak heel anders oordeelde. Het 
wezenlijke punt is echter dat de vraag of het een politieke partij toegestaan moet zijn zelf de 
voorwaarden tot en rechten behorende bij het lidmaatschap te bepalen, uiteindelijk niet door 
rechters maar door de volksvertegenwoordiging zou moeten worden beantwoord. Anders 
verworden rechters tot ‘politici in toga’.36

Het tweede terrein ter illustratie betreft de steeds verdergaande overdracht van macht en 
bevoegdheden aan Brussel zonder dat daarvoor daadwerkelijk democratisch draagvlak bestaat. 
Het meest sprekende voorbeeld vormt natuurlijk de gang van zaken rond de nieuwe Europese 
Grondwet. Nadat de bevolking in Frankrijk en Nederland in 2005 met duidelijke meerderheden 
de voorgestelde Grondwet had verworpen, werd twee jaar later het Verdrag van Lissabon dat 
woordelijk voor 98,5 procent gelijk was aan de eerdere Grondwet doorgevoerd zonder dit nog 
in een nieuw referendum aan de bevolking voor te leggen. Niet alleen werd hiermee de wens 
van de bevolking in die twee landen gewoonweg genegeerd; in veel landen waar geen referen-
dum werd gehouden durfden de regeringen niet eens de bevolking te raadplegen. Formeel vol-
stond in de meeste landen een parlementaire goedkeuring, maar als die parlementen over de 
grondstructuur van het staatsbestel fundamenteel andere ideeën hebben dan hun kiezers, func-
tioneren zij in werkelijkheid niet langer als volksvertegenwoordiging. Dit probleem om een van 
de burgers losgezongen parlement tot de orde te roepen, is op te lossen door te bepalen dat (wij-
zigingen van) grondwetten en verdragen met constitutionele bepalingen uitsluitend van kracht 
kunnen worden na expliciete goedkeuring door de bevolking in een referendum.37

Welke verdere oplossing voor de concrete gevolgen van de gestuurde internationalisering 
en de bijbehorende erosie van de democratie ook worden gekozen, alle politieke stromingen 
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zullen hun ideologie moeten aanpassen aan het gegeven dat de kernvraag van de politiek zich 
niet meer uitsluitend afspeelt rond de verhouding tussen burgers, maatschappelijke verban-
den en de nationale staat. In de nieuwe omstandigheden moet voor liberalen de waarborg 
maatgevend zijn dat burgers uiteindelijk altijd de beslissende stem hebben. Dan kunnen bur-
gers ofwel de plannen van politici van democratisch draagvlak voorzien ofwel wanneer in de 
politiek aan flauwekul te weinig weerstand is geboden, hun gezond verstand laten spreken 
opdat politici weer met beide benen op de grond komen te staan.

Noten

1 htk 1893-1894, p. 317.

2 htk 2002-2003, p. 45.

3 Jan Drentje, Thorbecke. Een filosoof in de politiek (Amsterdam 2004). Een nieuwe, meeromvattende 

biografie over Thorbecke waaraan Remieg Aerts werkt, is bij het schrijven van dit artikel nog niet 

verschenen.

4 Hoewel hij indertijd alom als de intellectueel onder de politici werd gezien, heeft Bolkestein die 

aanduiding zelf consequent verworpen.

5 Fleur de Beaufort en Patrick van Schie, ‘Vrijheid en vervolgens… De ideologische ontwikkeling 

van de vvd’ in: Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.), Zestig jaar vvd (Amsterdam 2008)  

p. 138, op basis van interviews met zeven (voormalige) vvd-fractievoorzitters.

6 Fleur de Beaufort, Patrick van Schie en Gerrit Voerman, ‘De bijdrage van de vvd aan de vormge-

ving van Nederland. Verworvenheden, tekortkomingen en toekomst’ in: ibidem, p. 168.

7 htk 1901-1902, p. 358.

8 htk 1905-1906, p. 375.

9 Ter Spill aangehaald in: P.G.C. van Schie, ‘Nuchtere persoonlijkheden schuchter verenigd. Schets 

van de Bond van Vrije Liberalen (1906-1921)’, Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 

Partijen 1997, p. 91-117, p. 101.

10 htk 1893-1894, p. 296.

11 Ibidem, p. 298.

12 Ibidem, p. 308.

13 Ibidem, p. 309.

14 Ibidem, p. 323.

15 ‘Politiek bederf ’, Het Vaderland, 15 juni 1912, avondblad. 

16 htk 1917-1918, p. 409.

17 htk 1952-1953, p. 48.

18 htk 1977-1978, p. 376.

19 Ibidem, p. 381.

20 htk 1982-1983, p. 681.

21 htk 1983-1984, p. 321.

22 htk 2002-2003, p. 45 .

23 Ibidem, p. 46.

24 htk 2008-2009, p. 29, p. 31-32.

25 vvd-beginselverklaring (vastgesteld door de 125e algemene vergadering op 15 november 2008 te 

Rotterdam) § 5.

26 Ibidem, § 6.

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, pp. 29-40 www.ru.nl/cpg



40

PATRICK VAN SCHIE

27 Zie voor de klassieke liberale beargumentering terzake: Benjamin Constant, ‘Principles of politics 

applicable to all representative governments’ in: idem, Political writings (translated and edited by 

Biancamaria Fontana) (Cambridge 1988).

28 sp, Een maatschappij voor mensen (2000) p. 20.

29 Beginselmanifest Partij van de Arbeid (2005) p. 1.

30 Maxime Verhagen, ‘Volkspartij in plaats van populisme’, Katholiek Nieuwsblad, 23 juni 2011.

31 P.A.J.M. Steenkamp e.a., Program van uitgangspunten (1993) p. 25 (mijn cursivering; pvs). Vgl. p. 5: 

‘De christen-democratie verwerpt een benadering die mensen louter als losstaande individuen be-

schouwt of in zijn effecten die onderlinge betrokkenheid aantast en stelt daartegenover de publieke 

erkenning van de menselijke verbondenheid.’

32 De liberale econoom en filosoof Friedrich Hayek publiceerde zijn waarschuwing tegen de gevaren 

van de oprukkende staatsinmenging in The road to serfdom begin 1944, maar ondervond pas vanaf 

drie decennia later gehoor onder politici, Thatcher voorop. In Nederland werd de collectieve sector 

teruggedrongen van 58 procent rond 1980 tot 44 procent in 2006; onder het kabinet-Balkenende-

Bos liep het aandeel – mede (maar zeker niet alleen) onder invloed van het ingrijpen in verband 

met de kredietcrisis – echter weer razendsnel op.

33 Zie voor een aanzet tot liberale verdiscontering: Patrick van Schie, ‘Eerlijkheid door de landsgren-

zen heen’ in: Marcel Wissenburg e.a., Eerlijk is eerlijk. Wat een liberaal van de staat mag verwachten 

en van zichzelf moet vergen (geschrift 111 van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting; Den Haag 2011)  

p. 125-154.

34 Gestuurde internationalisering betreft de politieke overdracht van macht en bevoegdheden. Dit 

in onderscheid van spontane internationalisering (culturele invloeden, economische globalisering 

et cetera). Waar het bij de laatstgenoemde vorm gaat om een proces dat zich niet eenvoudig laat 

controleren, voor zover dat al gewenst is, komt gestuurde internationalisering voort uit bewuste 

keuzes van politici. Europeanisering bijvoorbeeld is daarom niet iets dat nu eenmaal gebeurt en 

onomkeerbaar is, zoals regelmatig wel wordt gesteld, maar is iets waartoe politici besluiten en dat 

zij dus in de hand hebben (gewerkt).

35 John Stuart Mill, Considerations on representative government (South Bend/Indiana 1962 [oor-

spronkelijk 1861]) p. 307-318.

36 Stef Blok en Klaas Dijkhoff, ‘Leg het Europees Hof aan banden’, de Volkskrant, 7 april 2011. In hun 

opinieartikel verwezen beide vvd-Kamerleden naar uitspraken van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens inzake sociale rechten voor immigranten. Maar er zijn veel meer terreinen 

waarop juridisering van in wezen politieke besluitvorming plaatsvindt.

37 Veel uitvoeriger hierover, alsmede over de vraag of het referendum past in het liberalisme: Patrick 

van Schie, ‘Citizens and the casting vote. The referendum’s place within liberal ideology’ in: Fleur 

de Beaufort and Patrick van Schie (red.) Democracy in Europe. Of the people, by the people, for the 

people? (Den Haag 2010) p. 49-67; een verkorte versie werd in het Nederlands gepubliceerd als: 

Patrick van Schie, ‘Burgers en de beslissende stem’, Openbaar Bestuur, maart 2011, p. 8-13, en april 

2011, p. 7-10.

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, pp. 29-40 www.ru.nl/cpg




