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Van de Redactie

door Bas Steunenberg
Dit nummer van Liberale Reflecties staat in 
het teken van 75 jaar vrijheid, ofwel het ein-
de van de bezetting van Nederland door na-
zi-Duitsland. Zelf ben ik altijd sterk betrok-
ken bij de jaarlijkse herdenking. Ik bezoek de 
lokale kransleggingen en de Vrijheidscolle-
ges; lezingen gebaseerd op de Four Freedoms 
van de Amerikaanse president Franklin D. 
Roosevelt. Ook was ik regelmatig aanwezig bij 
de Nationale Dodenherdenking op de Dam. 

75 jaar vrijheid zou dit jaar groots herdacht 
en gevierd gaan worden. In Noord-Brabant, 
waar ik woon, hebben wij dit nog uitgebreid 
kunnen doen in oktober vorig jaar. Dit voor-
jaar bracht ons de COVID-19-pandemie en 
sindsdien leven wij als Nederlandse burgers 

in vrijheid met beperkingen, in een samen-
leving die nu al getypeerd wordt als de ‘an-
derhalvemetersamenleving’. De discussies 
gaan nu over onze vrijheden in de post-co-
rona samenleving. Voor de herdenking van 
75 jaar vrijheid heeft het Nationale Comité 
4 en 5 mei een aantal mooie initiatieven ont-
plooid die maken dat wij – met name digi-
taal – toch stil kunnen staan bij deze 75 jaar 
geleden verworven vrijheid. De koning en 
koningin staan straks met een klein clubje 
zonder publiek op de Dam. De Anne Frank 
Stichting heeft een prachtig initiatief waarbij 
een actrice die Anne Frank speelt, onder-
gedoken in het Achterhuis een persoonlijk 
videodagboek maakt. Het leven van Anne 
in de onderduik zo visualiseren en kunnen 

75 jaar vrijheid vieren in tijden van corona
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 volgen gaat de jongeren van nu zeker aan-
spreken. Een ander mooi initiatief voor onli-
ne herdenken is de website ‘www.vrijheid.nl’, 
met daarop 75 persoonlijke verhalen van 75 
Nederlanders over hoe zij de vrijheid bele-
ven, herdenken of verkregen. Een rapporta-
ge waarddoor wij beseffen en kunnen vieren 
dat wij sinds 1945 weer in vrijheid leven en 
dat wij samen verantwoordelijk zijn om vrij-
heid door te geven aan nieuwe generaties. 

De COVID-19-pandemie brengt ons voor-
schriften vanuit de overheid die een behoor-
lijke inperking van onze dagelijkse vrijheid 
tot gevolg hebben. De Nederlandse burgers 
volgen dit tot nu toe trouw op en er is weinig 
rebellie. Tijdens persconferenties toont de 
overheid haar dankbaarheid en we krijgen 
complimenten van onze premier. Eén van de 
voorschriften is het verbieden van vergun-
ningsplichtige bijeenkomsten. Uitzonderin-
gen zijn begrafenissen, de al eerder genoem-
de persconferenties en levensbeschouwelijke 
bijeenkomsten. Deze laatste vinden bij voor-
keur online plaats, of anders met maximaal 
30 personen die minimaal anderhalve meter 
afstand van elkaar houden. Dit voorschrift 
zou je kunnen zien als een beperking van 
de vrijheid van godsdienst (artikel 6), de 
vrijheid van vereniging (artikel 8) en de vrij-
heid van vergadering (artikel 9) van onze 
Grondwet. Maar ook daar staat duidelijk in 
beschreven dat dit recht beperkt kan wor-
den in het belang van de openbare orde. 

De uitvoering van de Wet publieke gezond-
heid (Wpg) en de classificatie van COVID-19 
als een A-virus (ernstig besmettelijk, zonder 

behandeling) maken mogelijk dat de vrij-
heid van vereniging wordt ingeperkt en dat 
boetes worden uitgedeeld bij groepsvorming 
in de openbare en privé ruimte, zoals bij zo-
genaamde coronafeesten. De Wpg en de Wet 
veiligheidsregio’s (Wvr) geven een aantal 
overheidsinstanties bevoegdheden om in-
grijpende maatregelen te nemen. Deze re-
gelgeving vindt al gelijk zijn rechtvaardiging 
in de sterke stijging van het aantal corona-
besmettingen op Goeree-Overflakkee na de 
kerkdienst die hier op 12 maart nog gehou-
den werd. Vanuit kerkgemeenschappen is 
er veel creativiteit en lijken de lammeren 
Gods zich goed te schikken naar de inper-
kingen van hun vrijheid door de overheid.

Nu de inperkingen van onze vrijheid in het 
kader van de beteugeling van het coronavi-
rus goed lijken te werken wordt er door de 
overheid ook nagedacht over de post-corona 
maatschappij. Een tweede vrijheid die daar-
in beperkt kan worden is artikel 10 van onze 
Grondwet, het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in verband met het 
vastleggen en verstrekken van persoonsge-
gevens. Als er straks een corona-app komt en 
een groot deel van het Nederlandse volk deze 
gaat gebruiken, heeft de overheid opeens een 
schat aan gegevens over ons beweeggedrag 
en de locaties waar wij ons bevinden, en ook 
over onze gezondheid. Dat alles in het kader 
van corona. De Autoriteit Persoonsgegevens 
waakt over onze privacy, ook bij deze app. 
Het maatschappelijk debat over de app is le-
vend. Het Nederlandse volk blijkt bereid om 
dit stukje van de privacy op te geven om een 
stukje bewegingsvrijheid terug te krijgen. 
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Toch blijft het een raar idee om straks alle-
maal rond te lopen met een staats-app. In 
Oostenrijk en Singapore blijft het deel van de 
bevolking dat de app gebruikt onder de 30 
procent. Minister Hugo de Jonge wil in Ne-
derland minimaal 60 procent behalen voor 
een adequaat effect. Ik ben heel benieuwd 
naar de maatregelen die daaruit voortkomen. 
Hoe gaat onze premier deze app installeren 
op zijn oeroude Nokia? Hoe kijken wij als li-
beralen naar de druk op onze vrijheden die 
ontstaat in deze situatie? Gaat gezondheid 
voor vrijheid en economische welvaart? En 
laten wij dit door de overheid bepalen? Bur-
gerinitiatieven zijn ook niet zo passend in 
deze tijd. De tijd zal leren wat wijsheid was. 

Ik wens u veel leesplezier met deze editie van 
Liberale Reflecties. Gedenk en vier de vrijheid. 
Dit jaar in een intelligente lockdown, maar 
onze vrijheid van meningsuiting en persvrij-
heid zijn zeker niet beperkt. Daar kunnen ze 
in landen die zwaar getroffen zijn door coro-
na als China en Iran alleen maar van dromen. 

dr. Bas Steunenberg werkt als senior inspec-
teur bij de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd en is secretaris van de VVD in Vught, 
zijn woonplaats.

Intelligente lockdown in Amsterdam | Foto: Elisabeth Aardema
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door Theo E. Korthals Altes1

Begin dit jaar, op 9 januari, overleed voorma-
lig VVD-politicus Rudolf de Korte op ruim 
83-jarige leeftijd, na reeds enige tijd geplaagd 
te zijn geweest door de ziekte van Parkinson. 
Dit had hem niet verhinderd alsnog, ruim 
twee jaar geleden, zijn ambitie op te pak-
ken om het verhaal van zijn politieke leven 

schriftelijk vast te leggen. Het resultaat hier-
van, zijn memoires met de titel Vrijheid in 
gemeenschap (Uitgeverij Aspekt, 2019), heeft 
hij in juni vorig jaar vol trots kunnen pre-
senteren ten overstaan van zijn tijdgenoten, 
vrienden en familie, waaronder zijn kleinkin-
deren. “Lessen doorgeven aan een nieuwe ge-
neratie” (met uitroepteken) was een belang-

In memoriam

Rudolf de Korte (1936-2020)
Een terugblik op zijn politieke leven 
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rijk motief voor hem om dit te doen, en het 
zou mij niet verwonderen wanneer de echo 
van zijn gedachtengoed blijft doorklinken in 
het nageslacht, van welke politieke signatuur 
dat nageslacht in de toekomst ook moge zijn.

Want De Korte was een liberaal van onge-
bruikelijke snit. Dit gold in de eerste plaats 
voor zijn gedrevenheid  en maatschappelijk 
idealisme. Dat dit in politieke kringen, ook 
binnen zijn eigen partij, wel eens werd mis-
verstaan, liet hem onbewogen. “Hoe moet ik 
het anders doen?” reageerde hij op kritische 
opmerkingen binnen de VVD, toen hij al 
direct na het begin van zijn lange lidmaat-
schap van de Tweede Kamer zowat dagelijks 
persberichten rondstuurde over zijn stelling-
name in concrete kwesties of over ophanden 
zijnde spreekbeurten. Hij was gepokt en ge-
mazeld als marketeer bij Unilever, vervol-
gens als campagneleider van Hans Wiegel, 
en besefte als geen ander dat wat niet gezegd 
en geschreven wordt, simpelweg niet bestaat.  

Zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, na 
de verkiezingen van 1977, gaf hem een kans 
die hij niet had voorzien. Hij had gehoopt op 
de fincancieel-economische portefeuille of 
milieu, maar kreeg sociale zaken. Dit maak-
te toenmalig fractieleider Koos Rietkerk zijn 
directe mentor in de fractie, een omstandig-
heid die De Korte volop omarmde. Want al 
gauw bleek dat juist sociale kwesties in de 
strijd om Nederland financieel-economisch 
boven water te houden centraal kwamen te 
staan. Tussen 1978 en 1982 stond hij aldus 
voor de VVD met hart en ziel op de bres voor 
het behoud van sociale rechtvaardigheid in 
het bezuinigingsgeweld van het kabinet-Van 

Agt/Wiegel (1977-1981) en was hij in die 
rol een van de eerste die een politieke kwes-
tie maakte van de zg. ‘echte minima’. Omdat 
hij als afgestudeerde en gepromoveerde bè-
ta-man vooral ook rekenkundig zijn manne-
tje stond, schoof de fractie gaandeweg me-
nig financiële rekenpartij op zijn bord. Het 
was om die reden dat hij al in mei 1978 het 
VVD-standpunt formuleerde – en in de Ka-
mer verdedigde – ten aanzien van de WIR 
(Wet investeringsrekening); een immens 
‘sigaar uit eigen doos’-subsidiestelsel voor 
het bedrijfsleven dat, naar later maar al te 
zeer bleek, vooral leidde tot het rekken van 
de pijn van de toen heersende economische 
malaise, en niet tot het overwinnen ervan.2

Hoe uit die malaise te komen werd de be-
langrijkste opgave voor De Korte in de daar-
opvolgende periode, die na de nodige om-
wegen in 1982 werd ingeluid met het eerste 
kabinet-Lubbers. Dit was een kabinet waar-
van de financieel-economische paragraaf 
in het regeerakkoord in zeer overwegende 
mate een VVD-stempel droeg. De termen 
ervoor waren rechtstreeks afkomstig van het 
driemanschap van Gijs van Aardenne, Koos 
Rietkerk en Rudolf de Korte, van wie – op-
nieuw – de laatste het voornaamste (en dus 
doorslaggevende) rekenwerk had verricht.

Dat De Korte niet zelf aan dat kabinet deel-
nam, was voor hem aanvankelijk een grote 
teleurstelling. Maar de rol die hij in de frac-
tie toebedeeld kreeg als financiële buiten-
boordmotor van de VVD-bewindslieden, 
betekende dat zijn inbreng voor regerings-
beleid een cruciale factor is geweest. Hij 
hield zijn bewindslieden als ware terriër 
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bij de financiële les, daarbij dankbaar ge-
bruikmakend van zijn goede relatie met 
CDA-minister van Financiën Onno Ruding. 
Het succes van Lubbers I mag daarom ze-
ker ook afstralen op de herinnering aan de 
VVD’ers die hem hierin volop steunden.

De Korte werd in Lubbers I alsnog minis-
ter nadat Koos Rietkerk, vroeg in 1986, 
plotseling was overleden. Al in de eerste 
vergadering van de ministerraad waar-
in De Korte optrad, verdedigde hij met 
verve - alsof hij al jaren geharnast was als 
bewindspersoon - een begrotingsbeleid 
waarin nadrukkelijk werd voorzien in las-
tenverlichting voor de burgers. Een plei-
dooi waarin hij - met enkele tussenstappen 
- uiteindelijk door Lubbers werd gesteund.

In het tweede kabinet-Lubbers (1986-1989), 
met een sterk verzwakte VVD, heerste het 

CDA, onder aanvoering van Ruud Lubbers, 
men zou bijna zeggen ‘almachtig’. Dit had 
ook zijn weerslag op de persoonlijke ver-
houdingen in het kabinet, waaronder de 
verhouding tussen Lubbers en De Korte, 
die minister van Economische Zaken werd 
en tevens vicepremier.3 Lubbers liet weinig 
ruimte aan de VVD om politiek te scoren, 
en trad uitgesproken argwanend op wan-
neer in zijn ogen de VVD – De Korte meer 
in het bijzonder – hem in de weg zat. Dit 
leverde de nodige (en door de pers gretig 
opgeblazen) incidenten op die de nodige 
scheurtjes opleverden in De Korte’s politie-
ke glans. Het binnen de VVD overeengeko-
men ‘duo-leiderschap’ van fractieleider Joris 
Voorhoeve en vicepremier De Korte viel 
daarmee na verloop van tijd - in veler ogen 
- uit in het voordeel van eerstgenoemde.
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Voor De Korte zelf was dat duo-leiderschap 
intussen niet doorslaggevend. Voor hem lag 
het accent meer in het bijzonder op de bijdra-
ge die hij kon leveren als minister van Econo-
mische Zaken, een rol die hij in de ogen van 
belanghebbenden en betrokken ambtenaren 
met verve vervulde. Rond 1986, na de eerste 
fase van financieel-economisch herstel, stond 
een nieuw onderwerp centraal: het verster-
ken èn uitbreiden van de samenwerking bin-
nen Europa. Het is vooral in dat dossier, sa-
mengevat als ‘Europa 1992’ (de aanloop naar 
het Verdrag van Maastricht), dat De Korte 
een overtuigende en duurzame rol heeft 
vervuld als Nederlands bewindspersoon.

Niet voor niets kreeg De Korte, aan het 
eind van zijn daaropvolgende periode als 
Tweede Kamerlid, zijn benoeming toege-
schoven als vicepresident van de Europese 
Investeringsbank. Uitbreiding en verdie-
ping van de Europese economische samen-
werking stonden ook in die functie cen-
traal. Door het wegvallen van de dagelijkse 
politieke druk kon hij zich in zijn jaren bij 
de EIB volop concentreren op uitdagingen 
die hem al in zijn jaren als Unilever-di-
recteur het meest na aan het hart lagen.

De laatste fase van zijn werkzame leven 
wijdde De Korte - heel verrassend - aan de 
beurswereld waarin hij optrad als voorzit-
ter van het Dutch Securities Institute (DSI). 
De kernopgave van het DSI is het waar-
borgen van de integriteit van beurshan-
delaren en adviseurs in de financiële we-
reld. Aldus werd hij het boegbeeld van een 
- publiek - belang waarmee de VVD in de 
politiek hardnekkig is blijven worstelen.

Zijn politieke toewijding aan een duurza-
me financieel-economische toekomst liet 
bij De Korte zijn uitgesproken sociale over-
tuigingen onverlet. Naast zijn persoonlijke 
gedrevenheid was dit de tweede dimen-
sie die hem binnen de liberale traditie in 
Nederland (of: vooral in de VVD) ‘onge-
bruikelijk’ maakte. Hij getuigde hiervan 
opnieuw in het hoofdstuk van zijn memoi-
res dat hij wijdde aan zijn liberale gedach-
tengoed (‘Naar een vrije samenleving’, pp. 
104-120). Maar ook aan het slot van zijn 
memoires grijpt hij vooral hiernaar terug. 
Met het citeren daarvan wil ik daarom 
afsluiten.

“Ik las nog onlangs in een krantenartikel 
dat door globalisering en automatisering de 
baan-zekerheid is afgenomen, de reële lonen 
zijn gestagneerd en de welvaart toenemend 
scheef is verdeeld. Dat is één ding. Dat moet 
natuurlijk besproken worden. Maar wanneer 
in datzelfde artikel de problematiek wordt 
getrakteerd als – bij uitstek – een uitdaging 
voor ‘links’ dan wil ik hier toch uitspreken 
dat die problematiek ons als liberalen min-
stens evenzeer voor een uitdaging stelt.4 Dit 
des te sterker als het juist is dat steeds meer 
mensen naar beneden kukelen op de pira-
mide van Maslow: “waar voorheen mensen 
zich druk maakten over zelfontplooiing, er-
kenning en waardering, ontstaan nu steeds 
meer zorgen over basale behoeften: veilig-
heid en sociaaleconomische zekerheid.” Al-
les in mijn publicatie destijds, en wat mij 
betreft alles ook nu bij terugblik én voor-
uitblik, ging en gaat er juist om dat wij bij 
zo’n ontwikkeling niet onverschillig blijven. 
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Ik zou graag het volle vertrouwen uitspreken 
dat huidige en toekomstige generaties libera-
len in staat zijn de balans te helpen herstellen 
waar dat noodzakelijk is. En laten we wel we-
zen: de verhoudingen van vandaag zijn toch 
grotendeels het resultaat, in twee generaties 
“Paars”, van de samenwerking van PvdA en 
VVD. Kortom, die nieuwe balans zal toch 
bij voorkeur met steun van een dergelijk 
breed draagvlak gevonden moeten worden.

Want inderdaad, wanneer het gaat om onze 
kostbare vrijheid mag het ook van ons libe-
ralen worden verwacht dat wij de verzoening 
in de eigentijdse verdeeldheid blijven zoeken 
in wat ons als gemeenschap samenbindt.”
 

mr. Theo E. Korthals Altes (1952) is publicist, 
vooral op het gebied van politiek en geschie-
denis, waaronder levensbeschrijvingen. 

________________________________
1. De auteur ondersteunde Rudolf de Korte bij 
het schrijven van diens memoires.

2. De WIR was een geesteskind van Ruud Lub-
bers uit de periode van diens ministerschap van 
Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. De 
Korte zou tien jaar later als vicepremier naast 
premier Lubbers tekenen voor het intrekken van 
de WIR.

3. Op zondag ontboden in het torentje
In het weekend van 27 februari 1988 was er een 
samenkomst van de VVD-top, met partners, in 
Friesland. Het ging om het geheel van financi-
eel-economische maatregelen voor 1989 – 1990. 
Zondag aan het eind van de middag keerden 

De Korte en zijn vrouw terug naar Wassenaar. 
De telefoon ging. Het was Ruud Lubbers. Of 
De Korte direct bij hem langs kon komen in het 
Torentje. Daar zat Lubbers vaker in het weekend. 
Het ging over de WIR, de wet investeringsre-
kening, een geldverslindende erfenis van het 
kabinet-Den Uyl (daarmee in feite van Lubbers 
zelf).

Juist de vrijdag ervoor was in de ministerraad 
het besluit gevallen de WIR-premie op 0% 
te stellen, met zaterdag de publicatie in het 
Staatsblad. Maar bedrijven hadden er al eerder 
lucht van gekregen en op de valreep nog tal van 
investeringsplannen ingediend. Dit kostte vele 
miljoenen. Lubbers was razend. Had Economi-
sche Zaken de WIR-maatregel voortijdig gelekt, 
wilde hij weten. Maar in zijn toon was duidelijk 
dat hij die vraag aan De Korte persoonlijk stelde.

De Korte stapte onmiddellijk in zijn auto rich-
ting Den Haag.

Hij keerde later op de avond terug, met een 
brede grijns op zijn gezicht. Tegen zijn vrouw zei 
hij: “Haha…. hij heeft zelf gelekt, of mensen in 
zijn partij...”.

4. A. Langenkam en M. Spek, ‘Wederopstanding 
van links kan niet uitblijven’, de Volkskrant, 6 
december 2017. 
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75 jaar bevrijding

door de redactie
Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat 
Nederland bevrijd werd van de Duitse be-
zetter. De Tweede Wereldoorlog stortte 
Nederland en de rest van de wereld in een 
vernietigend conflict waarbij miljoenen 
mensenlevens verloren gingen. Ter nage-
dachtenis aan deze wereldramp zal in deze 
Liberale Reflecties een aantal artikelen binnen 
het thema ‘75 jaar bevrijding’ verschijnen. 

De redactie zocht contact met de heer Ivo 
Opstelten en stelde hem als introductie op 
het thema een aantal vragen aan de hand 
van de artikelen die binnen dit thema op-

gesteld zijn. Ivo Opstelten heeft een lan-
ge bestuurlijke carrière achter de rug en 
daarmee vele herdenkingen bijgewoond. 
Daarnaast heeft hij persoonlijk de nasleep 
van de oorlog zeer bewust meegemaakt. 

U bent geboren in het oorlogsjaar 1944. Welke 
rol heeft de Tweede Wereldoorlog en zijn na-
sleep voor u persoonlijk gespeeld in uw leven?
Ik ben geboren op 31 januari 1944 in Rot-
terdam, tijdens de hongerwinter. Daar heb ik 
zelf overigens niet onder hoeven lijden, want 
mijn ouders spaarden zich alles uit de mond 
voor mij. Mijn ouders waren zeer Oranjege-

Interview met Ivo Opstelten
Foto: Hipproductions
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zind en zeer anti-Duits. Zij spraken vaak over 
hoe het was geweest tijdens de oorlog: het 
onderduiken van mijn vader, het misdadige 
regime van Hitler, de Jodenvervolging en de 
Holocaust. Zeer indrukwekkend vond ik dat 
altijd. Ook voor de wederopbouw van Rot-
terdam, waar de dag na het bombardement al 
aan begonnen werd, heb ik altijd groot ont-
zag gehad. Mijn ouders volgden daarnaast 
intensief de nasleep van de oorlog en ik werd 
daar helemaal in meegenomen. Dat allemaal 
is zeer bepalend geweest voor mijn opvat-
tingen over vrijheid en respect voor ieder 
mens, en het heeft de basis gelegd voor mijn 
ambitie en keuze voor het openbaar bestuur.

Het artikel van Peter Laroy zal gaan over de 
liberalen in België in de nasleep van de Twee-
de Wereldoorlog. In hoeverre meent u dat 
de oorlog en zijn nasleep ook in Nederland 
implicaties heeft gehad voor de liberalen?  
Tijdens de oorlog, bij onder anderen krijgs-
gevangenen in kamp Sint-Michielsgestel, 
maar ook in Londen bij koningin Wilhelmi-
na, ontstond de mening dat de oude politieke 
scheidslijnen onder de verzuiling doorbro-
ken moesten worden. Dit bleek na de oorlog 
echter nog niet zo makkelijk, want de oude 
politieke verbanden bleken nog zeer hecht. 
In deze naoorlogse tijd richtten Pieter Oud 
en Dirk Stikker in 1948 samen de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie op. Oud gaf de 
VVD een stabiele positie in een verzuild po-
litiek gezelschap, zonder dat hijzelf de steun 
van een zuil achter zich had. Zoals het door 
Henk Vonhoff is geformuleerd: Oud maakte 
na de oorlog van een groep betrekkelijk ge-
lijkstemde liberale burgerheren, een echte en 

hechte politieke partij. De zeven uitgangs-
punten die in deze naoorlogse tijd werden 
geformuleerd voor het eerste verkiezingspro-
gramma van de VVD zijn in de decennia erna 
altijd leidend gebleven en verder uitgewerkt.

In het artikel van Anjo G. Harryvan en Jan 
van der Harst zal de rol van de VVD in de eer-
ste jaren van de Europese integratie toegelicht 
worden. Hoe belangrijk acht u de rol die het 
Europese integratieproject heeft gehad in het 
behouden van de vrede en stabiliteit binnen 
het continent na de Tweede Wereldoorlog? 
Het oprichten van de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal in 1951 – waar-
mee een nieuwe oorlog tussen de Europese 
landen materieel onmogelijk gemaakt moest 
worden – was cruciaal in het voorkomen van 
een nieuw onderling conflict. Hiernaast werd 
ook de economische wederopbouw onder-
steund en de dreiging van het communisme 
het hoofd geboden. Na de gruwelen van de 
Tweede Wereldoorlog, kan dan ook gesteld 
worden dat het Europese integratieproject 
werkelijk een wonder was en daarmee mis-
schien wel nog steeds geldt als de belangrijk-
ste gebeurtenis voor Europa sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Europa moet deze historische 
lijn doortrekken nu de verhoudingen in 
de wereld onder spanning staan, door bij 
de kerntaak veiligheid en buitenlands be-
leid krachtig en eendrachtig op te treden.

Fleur de Beaufort zal in haar artikel de om-
gang met oorlogsmisdadigers na de afloop 
van de oorlog bespreken. Nog steeds komt het 
voor dat hoogbejaarde oorlogsmisdadigers 
zich bij de rechtbank moeten verantwoorden. 
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Hoe kijkt u als voormalig minister van Veilig-
heid en Justitie tegen zoiets als verjaring aan? 
Vindt u dat een oorlogsmisdrijf kan verjaren?      
Oorlogsmisdrijven verjaren nooit. Dit is in 
1971 ook in de wet vastgelegd. Ik consta-
teer dan ook dat er zowel nationaal als in-
ternationaal consensus bestaat over het feit 
dat het recht op strafververvolging bij oor-
logsmisdrijven tegen de mensheid niet kan 
verjaren. Oorlogsmisdrijven hebben een 
zeer lange nawerking, de herinnering er-
aan verdwijnt uiterst langzaam en de maat-
schappelijke strafrechtbehoefte blijft aan-
zienlijk. Daarnaast zijn oorlogsmisdrijven 
vaak onderdeel van historisch onderzoek, 
waardoor de aard en omvang soms pas la-
ter blijken. Mijns inziens is deze juridische 
regeling dan ook terecht. Een mooie uit-
spraak die ik wel eens tegen ben gekomen 
is: “late gerechtigheid, is ook gerechtigheid”.  

Na de Tweede Wereldoorlog werden enkele 
belangrijke organisaties opgericht die de nieu-
we naoorlogse wereldorde tekenden, waaron-
der de NAVO. De saamhorigheid binnen het 
Westen lijkt de laatste jaren onder druk te 
staan. Giles Scott-Smith bespreekt in zijn ar-
tikel dit afbrokkelen van Westerse samenwer-
king op het gebied van veiligheid. Hoe kijkt 
u naar de verslechtering van het trans-At-
lantische bondgenootschap de laatste jaren? 
De verhouding in de wereld tussen de conti-
nenten en machtsblokken staat onder span-
ning. Er zijn existentiële dreigingen. De po-
larisatie neemt toe en de rol van de VS als 
stabiele Westerse wereldleider is niet meer 
vanzelfsprekend. Tijdens de Churchill-le-
zing in Zürich vorig jaar zei Mark Rutte 

dat de EU zijn plaats moet opeisen ten aan-
zien van de drie kerntaken: i) veiligheid en 
buitenlands beleid, ii) economie, en iii) ener-
gie en klimaatverandering. De Atlantische 
solidariteit zal dan versterkt worden omdat 
er een solide blok met zelfvertrouwen en 
nieuwe realiteitszin staat. In de Atlantische 
verhoudingen moet dus blijvend worden 
geïnvesteerd. Dat betekent dat de Europese 
landen daadwerkelijk moeten groeien naar 
een defensiebudget van twee procent van 
het nationaal inkomen. De NAVO blijft na-
melijk essentieel voor onze vrijheid. Ik ben 
dan ook geen voorstander van een gezamen-
lijk Europees leger. Natuurlijk kan er wel 
op Europees niveau samengewerkt worden, 
zoals nu ook al gebeurt, maar elk land moet 
zijn eigen rol spelen binnen de NAVO door 
middel van een eigen defensieorganisatie. 

In deze editie zal een artikel verschijnen van 
Sybe Schaap over de betekenis van het herden-
ken. U heeft als burgemeester vele herdenkin-
gen meegemaakt. Momenteel is er een discus-
sie gaande binnen de samenleving over wie of 
wat wij precies moeten herdenken op 4 mei. 
Hoe ziet u de toekomst van het herdenken? 
Voor mij is het belangrijk dat we blijven 
herdenken wat er in de Tweede Wereldoor-
log is gebeurd. Ik ben daarmee opgegroeid. 
Ik heb het herdenken altijd persoonlijk, en 
functioneel ook als burgemeester, vol over-
tuiging gedaan. Het was een wereldramp 
van ongekende en ondenkbare omvang. We 
herdenken voor hen die er niet meer zijn, 
hun nabestaanden, en de mensen die het 
hebben meegemaakt. En we moeten ervoor 
zorgen dat de jonge generatie ook nu de 
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goede en scherpe vragen blijft stellen. Her-
denken gaat door, want dit mag nooit meer 
gebeuren. Het moet verteld worden, door 
alle generaties opnieuw. De strijd voor vrij-
heid eindigt nooit, en daarom herdenken we.  

Dit interview moeten wij afleggen vanuit ons 
huis via Skype. We bevinden ons midden in 
de coronacrisis. Het zijn exceptionele tijden en 
de wereld staat op zijn kop. De Franse presi-
dent Emmanuel Macron sprak zelfs over een 
oorlogssituatie. En ook onze eigen premier 
Rutte sprak over de grootste crisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Wat zijn volgens u de 
overeenkomsten tussen deze twee gebeurtenis-
sen? Vindt u een vergelijking gerechtvaardigd? 
De strijd tegen het coronavirus is geen oor-
log, maar inderdaad wel de grootste crisis 
na de Tweede Wereldoorlog. Bij deze pan-
demie vechten we tegen een onzichtbare 
vijand. We worden beperkt in onze samen-
leving, door maatregelen die ongekend zijn 
voor landen in vredestijd. Het raakt direct 
aan onze vrijheid. In onze democratie en 

liberale rechtsstaat kunnen wij rekenen op 
onze autoriteiten. We doen het met z’n allen, 
onder het leiderschap van premier Rutte. 
Zoals na grote oorlogen, zal de wereld na een 
pandemie er anders uitzien. Er wordt veer-
kracht gevraagd en leiderschap getoond bij 
de bestrijding van het virus nu, en de eco-
nomische wederopbouw hierna. Er wordt 
om internationale solidariteit gevraagd en er 
kunnen grote veranderingen plaatsvinden. 
Wij zullen in de toekomst dan ook spreken 
van een tijd voor en na het coronavirus, zo-
als wij nu ook spreken van een tijd voor en 
na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb in ieder 
geval de hoop dat er op verschillende niveaus 
vernieuwing kan plaatsvinden en instituties 
zullen worden versterkt door deze crisis.  

Ivo Opstelten was burgemeester van Dalen, 
Doorn, Delfzijl, Utrecht en Rotterdam. Ook was 
hij minister van Veiligheid en Justitie in de ka-
binetten Rutte I en II en voorzitter van de VVD. 

Vanwege de coronacrisis spraken de redactie en Ivo Opstelten elkaar via Skype. 
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75 jaar bevrijding

door Peter Laroy
In de eerste helft van september 1944 werd 
bijna geheel België in een korte rush bevrijd 
door de geallieerde troepen. De regering 
in ballingschap keerde op 8 september uit 
Londen terug. De katholieke eerste minis-
ter Hubert Pierlot stelde een regering van 
nationale unie samen die bestond uit verte-
genwoordigers van de katholieke, liberale, 
socialistische en communistische partij. Het 
was de start van een lange zoektocht naar 
een stabiele naoorlogse democratie. Tussen 
september 1944 en juni 1950 kende België 
maar liefst tien opeenvolgende regeringen in 
diverse samenstellingen en vijf verschillende 
eerste ministers. De opdracht was niet min 

en het bestuur van het land niet eenvoudig. 
België kende in deze periode enkele kern-
problemen: de strijd tussen diegenen die 
fundamentele democratische hervormin-
gen wensten en zij die een terugkeer wilden 
naar de vooroorlogse situatie, de beoorde-
ling/veroordeling van wie met de vijand 
had samengewerkt, de aanwezigheid van 
een sterke groep communisten in het poli-
tieke landschap, de algemene economische 
wederopbouw en de zogenaamde Konings-
kwestie. Waar de vier eerstgenoemde thema’s 
ook in andere landen opdoken, was het laat-
ste element eigen aan de Belgische situatie. 

De Belgische Liberale Partij (1944-1945): 
vernieuwing of systeempartij? 
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De houding van de Belgische koning Leopold 
III, die in het land was gebleven tijdens de 
bezettingsperiode (en de daaruit voortvloei-
ende moeilijke verhouding met de regering in 
ballingschap) zorgde tijdens de oorlog reeds 
voor de nodige spanning. In de naoorlogse 
jaren escaleerde dit tot een kwestie die het 
land verdeelde en pas werd opgelost met een 
troonsafstand van de vorst in 1951. Het was 
in deze context dat de Liberale Partij in Bel-
gië en bij uitbreiding het liberalisme als ideo-
logie zich volledig diende heruit te vinden.

26  november 1944: een nieuwe start
De Belgische Liberale Partij (tweetalig, maar 
nog steeds sterk overheerst door de Frans-
taligen) leed zwaar onder de oorlog. Heel 
wat vooraanstaande liberalen kozen voor 
het verzet. Een niet te onderschatten aan-
tal (lokale) spilfiguren viel in handen van 
de Duitsers en overleefde de oorlog niet. 
De partij, van oudsher niet strak georgani-
seerd, miste deze sterke mensen. De laatste 
vooroorlogse regering Pierlot telde drie li-
berale ministers: Arthur Vanderpoorten, 
Marcel-Henri Jaspar en Albert Devèze. En-
kel die laatste was nog aanwezig toen de 
partij in november 1944 terug vergaderde.

Op het moment van deze bijeenkomst was 
het Belgisch grondgebied zo goed als be-
vrijd maar de oorlog nog niet voorbij. De 
Belgische liberalen waren daarom nog voor-
zichtig om veel actie aan de dag te leggen in 
het najaar van 1944. Dit was zeker terecht: 
de Duitse V1- en V2-wapens teisterden het 
bevrijde gebied en zorgden voor onrust. 
Nog enkele weken na die eerste liberale bij-

eenkomst probeerden Duitse troepen een 
doorgang te forceren in de Ardennen in 
een poging om de haven van Antwerpen in 
handen te krijgen. Anderzijds leefde toch 
wel de sterke overtuiging dat de bevrijding 
een feit was. De vaststelling dat het Belgi-
sche politieke toneel (met name katholie-
ken, socialisten en ook communisten) zich 
organiseerde en manifesteerde, duwde de 
liberalen ook schoorvoetend op de planken.

Er diende vlug werk te worden gemaakt van 
een nieuwe sterke kopman. De bezetter had 
de normale partijwerking in de kiem ge-
smoord. De vooroorlogse partijvoorzitter 
Emile Coulonvaux had eieren voor zijn geld 
gekozen en zijn politieke activiteiten bij het 
begin van de oorlog op een laag pitje gezet. 
Ondervoorzitster Jane Brigode had de taak 
op zich genomen om de politieke werking 
draaiende te houden. Samen met enkele an-
dere invloedrijke figuren had ze tijdens de 
oorlog (vanaf 1941-1942) een kleine werk-
groep in het leven geroepen om na te denken 
over hoe het na de oorlog verder moest. On-
opvallend vergaderen was niet eenvoudig. 
De groep was herleid van ongeveer twintig 
tot slechts vijf personen. Uit deze bijeen-
komsten ‘en petit comité’ borrelden ideeën 
en voorstellen op die werden afgetoetst bij 
vertegenwoordigers van de andere partijen. 
Uit dit overleg groeide een basisconcept voor 
een naoorlogse regering van nationale unie. 

In die nieuwe naoorlogse unieregering onder 
leiderschap van ‘Londenaar’ Pierlot zetelde 
voor de Liberale Partij naast Victor de La-
veleye (Openbaar Onderwijs) ook Fernand 
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Demets (Landsverdediging). Hij was het die 
als voorzitter de eerste naoorlogse bijeen-
komst van de Liberale Partij opende. Al vlug 
werd echter duidelijk dat het beter was om 
te kiezen voor een kopman die buiten de re-
gering zat. De suggestie viel om Roger Motz 
als voorzitter aan te stellen. Deze liberale 
volksvertegenwoordiger had voor 1940 reeds 
zijn sporen verdiend in de Liberale Par-
tij en verbleef tijdens de oorlog in Londen. 
Motz ondersteunde daar de regering Pierlot, 
maakte deel uit van de uitgebouwde Belgi-
sche voorlichtingsdienst en kende de menta-
liteit van de Britten (intussen ook de behoe-
ders van het bevrijde België) bijzonder goed.

De vergadering van 26 november 1944 
diende om de Liberale Partij te reanime-
ren. Een interpellant verklaarde dat heel 
wat mensen zich de vraag stelden of de 
partij nog wel bestond. Om deze ‘onzicht-
baarheid’ ongedaan te maken, was er on-
verwijld nood aan een basistekst met dui-
delijke visies op de naoorlogse knelpunten.

De vraagstukken rond de wederopbouw of 
rond koning Leopold III waren gezien de si-
tuatie toen nog niet aan de orde. De aanwezi-
gen bogen zich vooral over de te varen koers, 
de naoorlogse zuivering en de omgang met 
de oprukkende communistische ideologie. 
Centraal stond de vraag of er nood was aan 
restauratie dan wel aan vernieuwing. Anders 
gesteld: verder doen zoals voorheen of toch 
tijd en ruimte voor vernieuwing? De Libera-
le Partij had zich tijdens het interbellum niet 
altijd van haar meest dynamische kant laten 
zien. Nu kregen de liberalen een kans om 

hun enigszins wufte imago weg te werken. Er 
was nood aan meer sociaalliberalisme, met 
oog voor de noden van de kiezers. Inspiratie 
voor de nieuwe koers kon worden gehaald bij 
Walter Lippman, die met zijn werk The Good 
Society (1937) een debat over liberalisme had 
geopend. Dit was ook het geval bij de Belgi-
sche liberalen, al zouden zij hem pas in de 
jaren 1950 herontdekken door participatie in 
bijeenkomsten van de Mont Pelerin Society. 
Meteen na de oorlog vonden zij vooral inspi-
ratie bij William Beveridge en diens rappor-
ten Social Insurance and Allied Services (1942) 
en Full Employment in a Free Society (1944). 
Het liberalisme in België was overigens vaak 
zelf de wegvoorbereider geweest van nieuwe 
ideeën. Ook de liberale politicus Walthère 
Frère-Orban, een belangrijke 19e-eeuwse 
hervormer, diende daarom als voorbeeld.

De roep om een hervorming van het politie-
ke systeem klonk bijzonder hard. De Belgi-
sche politici maakten er voor de oorlogsja-
ren een potje van. Antisysteempartijen (Rex 
aan Franstalige kant en VNV aan Vlaamse 
zijde) ondergroeven de democratie. De bur-
ger kreeg er zijn buik vol van en zag weinig 
heil in belangen en organisaties die achter 
de schermen het spel bepaalden. Dit gege-
ven mocht niet veronachtzaamd worden, zo 
klonk het. Politici uit andere partijen hadden 
meteen na de oorlog initiatieven genomen 
om partijen en ideologische invalshoeken 
een nieuwe invulling te geven. De liberalen 
beseften dat het vrijheidsdenken door ve-
len kon worden geclaimd en waren op hun 
hoede om zichzelf niet overbodig te maken. 
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Het tweede belangrijke thema was de zoge-
naamde zuivering. Reeds op 14 september 
1944 had voorzitter Demets een brief ge-
stuurd naar de lokale afdelingen (traditio-
neel de kern van de minder centralistisch 
georganiseerde Belgische liberalen). Hij 
vroeg om comités op te richten die konden 
nagaan welke leden en politieke figuren zich 
hadden bezondigd aan samenwerking met 
de bezetter. Door de liberale banden met 
het verzet was de vraag naar een grondige 
aanpak ter zake niet onverwacht. Het volle-
dige bilan kon nog niet worden opgemaakt 
maar toch was zeker dat de tol aan slacht-
offers hoog was. Het versterkte de veront-
waardiging en zelfs de haat tegenover zij 
die met de Duitse bezetter hadden geheuld.

Tot hun grote spijt stelden de liberalen 
echter vast dat hun rol in het verzet in ver-

drukking kwam. Het waren vooral com-
munistische groeperingen die zich hard op 
de borst klopten en zich hiermee bijzonder 
populair maakten, ook op politiek vlak. Ze 
konden op een steeds grotere sympathie 
rekenen bij de bevolking. Uiteraard botste 
de communistische ideologie met het vrij-
heidsideaal en de visie op (vrij) onderne-
men die de liberale ideologie zo koesterde. 
In de debatten van 26 november 1944 stel-
de een spreker niet geheel onverwacht dat 
de communistische partij niet beschouwd 
moest worden als een democratische partij. 

Mede door dit soort ideeën hing over de 
vergadering het gevoel van een zekere on-
tevredenheid over het beleid dat de regering 
voerde, maar de kopstukken van de Liberale 
Partij waren echte realpolitikers. Ze beseften 
dat er in die moeilijke tijden weinig anders op 

Vrijheidsmonument in Arlon | Foto: Dimitrina Lavchieva
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zat dan te handelen zoals zij deden. Wars van 
alle compromissen was het nodig dat na de 
moeilijke oorlogsjaren (en wat België betreft 
op politiek-bestuurlijk vlak ook de jaren voor 
de oorlog) de Liberale Partij een duidelijke 
visie en heldere uitgangspunten formuleerde.

De communicatie na de bijeenkomst was 
erop gericht om mee te delen dat de Libe-
rale Partij helemaal niet op sterven na dood 
was en zelfs een krachtig programma had. 
Er ging aandacht naar de naweeën van de 
oorlog (onder andere bestraffing van verra-
ders, inbeslagname van illegale goederen, de 
strijd tegen speculatie en de zwarte markt, 
etc.). Er kwamen maatregelen op sociaal ge-
bied naar voren (verzekering tegen ziekte, 
invaliditeit en ongevallen, ouderdom, over-
lijden en werkloosheid, uitbreiding betaalde 
vakantie, etc.) met als opvallend aandachts-
punt deelname van arbeiders aan het bestuur 
van de onderneming en winstdeling. Het 
steeds door de Belgische liberalen gekoes-
terde idee van (volks)ontwikkeling werd 
terug opgenomen (verplicht onderwijs tot 
16 jaar, aandacht voor burgerschapszin en 
lichamelijke ontwikkeling, met ook voorbe-
reiding op de militaire dienstplicht). Op vlak 
van onderwijs verdedigde de Liberale Partij 
het officieel (niet-confessioneel) onderwijs. 
Op economisch gebied zagen de Belgische 
liberalen de mogelijkheid tot meer staatsin-
terventie dan voorheen maar verdedigden 
zij traditioneel het privéinitiatief in handel, 
nijverheid en landbouw. Een veto werd uit-
gesproken tegen de verplichte beroepsorga-
nisatie, waarmee de partij zich afzette tegen 
het corporatisme uit de oorlogsjaren. Op 

financieel vlak pleitten de liberalen voor 
muntstabilisering en vereenvoudiging van 
de fiscale wetgeving en belastingen. Kapi-
taal diende om te investeren in het land of 
de kolonie. De Belgische liberalen pleitten 
voor algemeen stemrecht vanaf 21 jaar, zon-
der onderscheid van geslacht voor verkiezin-
gen op alle niveaus (dus ook het algemeen 
vrouwenkiesrecht dat België nog niet kende). 

Enkele kleinere ingrepen (onder meer het 
oprichten van een Raad van State) werden 
bepleit voor de verbetering van het parle-
mentaire regime. Voor de kolonie, Congo, 
zag het nieuwe programma de verdere uit-
bouw van het officieel onderwijs als belang-
rijk evenals waar mogelijk meer participatie 
in het bestuur. Een heikel punt tot slot vorm-
de de situatie van het leger. Er werd gepleit 
voor een beroepsleger en invoering van de 
dienstplicht in oorlogstijd. Op internatio-
naal vlak vonden de Belgische liberalen dat 
er diende meegewerkt te worden aan de in-
ternationale initiatieven ter bevordering 
van vrede en veiligheid. Ook het afsluiten 
van economische verdragen en afschaffen 
van de tolgrenzen waren belangrijk (be-
sprekingen met Nederland en Luxemburg 
hieromtrent werden als voorbeeld gesteld).

De congressen van 1945
De Belgische liberalen tekenden de krijtlijnen 
verder uit na de capitulatie van Duitsland op 
8 mei 1945. Op zaterdag 23 juni 1945 kwam 
de partij bijeen op een congres in Brussel. 
In een openingstoespraak diepte voorzitter 
Motz de eerder genoemde principes verder 
uit. Hij bepleitte vooral politieke en econo-
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mische vrijheid, rechtvaardigheid en sociale 
solidariteit. Rond de thema’s onderwijs, kolo-
nie en wederopbouw werden teksten voorge-
legd en besproken. De hoofdmoot van deze 
congresdag was het economische luik. “Het 
economisch liberalisme onzer eeuw wordt in 
een geordende Economie vertolkt door een 
minimum van de staatstusschenkomst met 
het oog op een maximum-rendeering en so-
ciale zekerheid (full employment). (…) Wij 
willen, kortom, alles goed in handen houden 
wat tot het openbaar domein behoort, en 
loslaten wat privaatgebied is. Men moet mee-
gaan met zijn tijd,” aldus het congresverslag. 

Beveridge (die tijdens de oorlog in opdracht 
van de overheid had gewerkt maar meteen na 
de oorlog voor de Britse Liberale Partij werd 
verkozen) was andermaal richtinggevend 
op vlak van sociale ideeën. De Belgische li-
beralen hadden hun steun verleend aan het 
zogenaamde Sociaal Pact. Dit was eind 1944 
in consensus afgesloten tussen de Belgische 
sociale partners (werkgevers en vakbon-
den). Het legde de basis voor het naoorlog-
se sociaal overleg en de naoorlogse sociale 
zekerheid. Het congres keurde nu ook een 
Sociaal Handvest der Liberale Partij goed. 
Toenadering tussen de sociale klassen en het 
verhogen van de welstand van de arbeiders 
stonden centraal. Deze sociaalliberale visie 
was vrij vernieuwend voor de Belgische li-
beralen, die voor de oorlog vooral hadden 
geijverd voor de belangen van de (betere) 
middenklasse. De inspiratie uit Groot-Brit-
tannië versterkte deze visie, maar ook was er 
de druk van de linkse partijen (socialisten 
en communisten) in het Belgische bestel. 

Op een tweede congres in de herfst (24 en 
25 november 1945) kwamen andere thema’s 
aan bod. Een aandachtspunt betrof de situ-
atie van de middenstand en de landbouw, 
net die sectoren waar de liberalen steeds 
hun kiespubliek hadden geoogst. Voor deze 
beroepsgroepen was er nood aan financiële 
en economische hervormingen en diende 
belastingverhoging te worden vermeden. 
Voorzitter Motz stelde vast dat de wereld 
grondig was veranderd, onder andere door 
de atoombom (in augustus 1945 voor het 
eerst als wapen gebruikt) en de opkomst van 
de grootmachten. De Belgische liberalen 
pleitten daarom voor internationale samen-
werking (in eerste instantie met de buur-
landen) en spraken expliciet hun steun uit 
aan het Handvest van de Verenigde Naties. 

Over defensie, en met name over de uitbouw 
van het naoorlogse leger, was het moeilijk 
om een consensus te bereiken. Aan de basis 
van de discussie lagen vragen vanwege libe-
rale jongeren over onder andere de invulling 
van de dienstplicht en de houding van het 
officierenkorps voor, tijdens en na de oorlog. 
De woordenwisseling was des te pijnlijker 
omdat de liberaal Léon Mundeleer de zit-
tende minister van Landsverdediging was en 
zo met de rug tegen de muur kwam te staan. 
Het voorval gaf wel aan dat de Liberale Partij 
ook na de oorlog het debat en de vrijheid van 
spreken bijzonder hoog in het vaandel droeg. 

Tot slot kwam nog kort de staatsstructuur 
aan bod. De Liberale Partij had zich door-
heen zijn geschiedenis steeds een sterke 
voorstander getoond van een unitaire staat. 
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De Franstalige dominantie binnen de partij 
was duidelijk. Na de oorlog waren belangrij-
ke pleitfiguren van het Vlaamse liberalisme 
verdwenen. Dat het thema aan bod kwam, 
was merkwaardig genoeg te wijten aan het 
zogenaamde Waals Nationaal Congres (20 en 
21 oktober 1945). In Luik kwamen toen on-
geveer 1500 mensen samen en vroegen er om 
meer autonomie voor het Franstalige lands-
gedeelte. De liberalen verwezen deze discus-
sie door naar de toekomst. Dit bleek terecht: 
de communautaire kwestie kwam slechts 
later terug op de Belgische politieke agenda.

Van idee naar praktijk: een moeilij-
ke weg
In tegenstelling tot wat sommige historici 
wel eens denken ging de Belgische Libera-
le Partij wel degelijk met een onderbouwd 
programma en met hoop op loon naar (rege-
rings)werk naar de eerste naoorlogse wetge-
vende verkiezingen (17 februari 1946). Maar 
het resultaat viel op zijn zachtst gezegd heel 
erg tegen. Slechts 9,6 procent van de kiezers 
koos voor de Liberale Partij (in 1939 was dit 
nog 17 procent). Voorzitter Motz had het 
in een nabeschouwing over de zwaarste ne-
derlaag die in een halve eeuw werd geboekt.

Verkiezingsaffiche van de Belgische Liberale Partij, 1946 | Bron: Liberas, Liberaal Archief
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De Liberale Partij had een boodschap maar 
slaagde er niet in daarmee een plaatsje te ver-
overen. De structurele verzwakking van het 
partijkader, de gebrekkige partijorganisatie 
en het samenstellen van weinig stevige kan-
didatenlijsten lagen mee aan de basis. De Li-
berale Partij ontsnapte niet uit het carcan van 
consensuspartij. In de jaren 1930 en 1940 
was zij telkens weer de ideale partner om een 
moeilijke regeringsvorming sluitend te ma-
ken. Het ideologische profiel van de liberalen 
was afgevijld. De initiatieven en de ideeën 
die de Liberale Partij bood, werden door de 
extremen duidelijker verwoord. In een onze-
kere naoorlogse periode koos de burger voor 
duidelijkheid: links (socialisten of commu-
nisten) of rechts (katholieke partij, die zich 
scherper profileerde in de Koningskwestie). 
Op beide vleugels verloor de Liberale Partij 
in 1946 stemmen. De druiven smaakten bij-
zonder zuur. Was het niet net de liberale ideo-
logie die de vrijheidsstrijd tegen het nazisme 
had geïnspireerd? Waren het niet net de li-
berale figuren die dit met hun engagement 
in het verzet in de praktijk hadden gebracht?

Enkele maanden na het pijnlijke verkiezings-
resultaat, op 14 juni 1946, vond in Brussel de 
viering plaats van het 100-jarig bestaan van 
de liberale partij in België. De Belgische li-
beralen trokken er volop de internationale 
kaart. Vertegenwoordigers uit Denemarken, 
Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Zwe-
den, Groot-Brittannië en Nederland (met 
name C.H. Telders en H.A. Korthals) stelden 
er de zogenaamde Declaratie van Brussel op. 
Daarin verklaarden zij zich voorstander van 
de geestelijke vrijheid, verwierpen elk reacti-

onair en totalitair bewind, kozen voor voor-
zichtige staatsinmenging in de economie en 
bij uitbreiding een sociaalliberale benade-
ring, ijverden voor een internationale orga-
nisatie en verwachtten veel van individuele 
ontwikkeling. Hierop verder bouwend kwam 
in 1947 het Manifest van Oxford tot stand.

De Belgische liberalen putten uit hun eeuw-
feest de nodige kracht om hun naoorlogse 
ideologische visie verder uit te bouwen. Toch 
bleef het net zoals in het verleden moeilijk 
om uitgesproken keuzes te maken. Bij de 
afhandeling van de Koningskwestie (waar 
de latere liberale voorman uit Luik Jean Rey 
zich als coming man voor het eerst stevig in 
de debatten mengde) slaagde de Liberale 
Partij er zelfs niet in om tot een eenduidig 
advies te komen. Bij de nationale verkiezin-
gen van 26 juni 1949 maakte de Liberale Par-
tij het verlies van drie jaar voordien ten dele 
goed (15,2 procent) en werd ze opnieuw de 
derde partij van het land. In een situatie waar 
afwisselend christendemocraten en socialis-
ten de grootste partij waren, bleek haar aan-
passingsvermogen een sterke troef. Libera-
len werden betrokken in heel wat regeringen, 
wat doortastende ideologische vernieuwing 
misschien wel verder afremde. Die kwam 
er pas na de zogenaamde Tweede School-
strijd in de jaren 1950 (polarisering tussen 
voorstanders confessioneel en niet-con-
fessioneel onderwijs) en bij het begin van 
de economische expansie (Golden Sixties).
 
Peter Laroy is directeur van Liberas. Centrum 
voor de geschiedenis van het vrije denken en 
handelen (Gent, België).
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75 jaar bevrijding

door Anjo G. Harryvan en Jan van 
der Harst
De hedendaagse ambivalentie in de VVD 
inzake Europa is zo oud als de partij zelf. 
Ook tijdens de pioniersjaren van wat we nu 
kennen als de Europese Unie (EU) werden 
de voordelen van verruimde grensover-
schrijdende handel in goederen en diensten 
in de partij algemeen onderkend, maar ook 
ten dele overschaduwd geacht door politie-
ke bezwaren van velerlei aard. Gedurende 
de jaren 50 distantieerde de partij zich van 
de bij de christendemocraten en sociaalde-
mocraten levende federalistische geestdrift. 
In de loop van de jaren 60 ontwikkelde de 
partij een positiever en uiteindelijk idealis-

tisch Europa-beeld. Ze vond daarbij aanslui-
ting bij een pro-Europese, pro-federatieve 
bijna-consensus.

Jaren van terughoudendheid: 1948-
1958
Voor de VVD was Europese integratie in 
de vroeg-naoorlogse periode bepaald geen 
opgelegd pandoer. Waar de KVP en PvdA 
onmiddellijk overgingen tot ruimhartige 
ondersteuning van de initiatieven gericht op 
versterking van de samenwerking in Europa, 
daar opereerde de net opgerichte VVD veel 
voorzichtiger. Het was vooral de in 1948 aan-

De VVD en Europa gedurende de pioniers-
jaren: 1948-1972
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getreden minister van Buitenlandse Zaken, 
Dirk Stikker, die aanspoorde tot prudentie. 
De Groningse liberaal en zakenman Stikker 
bepleitte in zijn ministersfunctie vooral het 
aanknopen van nauwe banden met de Ver-
enigde Staten en zette zich met hartstocht 
in voor de oprichting van de Noord-Atlan-
tische Verdragsorganisatie (NAVO), die in 
1949 haar beslag kreeg. Met behulp hiervan 
kon Nederland met overtuiging afscheid 
nemen van zijn vooroorlogse neutraliteits-
politiek, die algemeen als mislukt werd be-
schouwd. Behalve in militaire zin hoopte 
Stikker dat de Atlantische samenwerking 
zich ook zou kunnen uitstrekken tot econo-
mische aangelegenheden. En, mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan was de intergouverne-
mentele Organisatie voor Europese Econo-
mische Samenwerking (OEES), in zijn visie, 
het geëigende instrument om de toenadering 
tussen de landen van West-Europa te bevor-
deren (Brouwer en Van Merriënboer 2013, 
27). De in dezelfde tijd ontwikkelde plannen 
voor een supranationaal of federaal Europa, 
vooral ingebracht ten tijde van de oprich-
ting van de Raad van Europa, wees hij af. Hij 
waarschuwde dat het Europees federalisme, 
dat veel aanhang kreeg in Nederland, niet 
een ‘nieuwe pseudo-religie’ mocht worden 
(Van der List 1995, 96). Vooral de in die tijd 
ontwikkelde plannen gericht op politieke 
integratie wees hij af. Stikker werd daarbij 
ondersteund door partijleider Pieter Oud, 
die waarschuwde dat de “Europese eenheid 
een teer plantje [is], dat een zorgvuldige be-
handeling behoeft, wil het niet bevriezen bij 
de eerste nachtvorst”. Volgens hem was het 
volstrekt onduidelijk wat dat nieuwe Europa 

nu precies behelsde (Van der List 1995, 96; 
Handelingen Tweede Kamer 1949, 1623). 
Het was een van de weinige keren dat Oud 
zich zo concreet uitliet over Europese ont-
wikkelingen. Anders dan zijn partijgenoot 
Stikker, de minister van Buitenlandse Za-
ken, was Oud meer geïnteresseerd in aan-
gelegenheden van binnenlandse politiek 
(Brouwer en Van Merriënboer 2013, 37). 

De stellingname van Stikker en Oud was 
dominant, maar niet onomstreden binnen 
de partij. Henk Korthals, buitenlandwoord-
voerder voor de VVD in de Tweede Kamer, 
liet zich in geheel andere bewoordingen uit. 
Zo uitte hij zich in 1950 op enthousiaste wij-
ze: “Europa zal één zijn, of het zal niet zijn” 
(Van der List 1995, 95). Aanvankelijk had 
hij zijn hoop gericht op een supranationa-
le ontwikkeling van de in 1949 opgerichte 
Raad van Europa. Korthals bepleitte in dit 
kader de opneming van intergouvernemen-
tele organisaties als de Westerse Unie en de 
OEES in de Raad van Europa. Toen dit niet 
mogelijk bleek en de Raad niet de verhoop-
te federatieve richting bleek in te slaan, koos 
Korthals met overtuiging voor het plan dat 
de Franse minister van Buitenlandse Zaken 
Robert Schuman in 1950 lanceerde voor de 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS). Ofschoon 
Korthals de Nederlandse regering tijdens 
de onderhandelingen ondersteunde in haar 
streven tot instelling van een Raad van Mi-
nisters als tegenwicht tegen een mogelijk te 
autonoom opererende supranationale Hoge 
Autoriteit, was hij zeer verguld dat de weg 
naar een federaal Europa nu eindelijk was 
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ingeslagen (Vollaard en Voerman 2015, 958). 
Korthals zou zich korte tijd later ook opwer-
pen als voorstander van een Europees leger, 
via de oprichting van een Europese Defensie-
gemeenschap (EDG). Hij maakte zich sterk 
voor overbrugging van de tegenstellingen tus-
sen Frankrijk en Duitsland en hoopte met de 
EDG niet alleen de defensie van het Westen te 
versterken, maar ook Duitsland in te kapse-
len (Brouwer en Van Merriënboer 2013, 37).  

Onder invloed van de discussies over het 
plan-Schuman zag Stikker zich genoodzaakt 
zijn strikt anti-supranationale stellingname 
aan te passen. Stikker rechtvaardigde zich 
door zich op te werpen als aanhanger van de 
stroming van het functionalisme, dat tussen 
het federalisme en intergouvernementalis-
me instond. In de functionalistische denk-
wijze zou integratie zich moeten beperken 
tot het terrein van de economie en op sec-
torgewijze basis moeten plaatsvinden (Van 
der List 1995, 97). In dat opzicht paste de 
EGKS, met haar focus op de sectoren kolen 
en staal, goed in Stikkers visie. Maar, anders 
dan partijgenoot Korthals, keerde Stikker 
zich tegen de EDG en de plannen voor een 
Europees leger. Hij vreesde dat dit ten kos-
te zou gaan van de samenwerking met de 
Amerikanen in NAVO-verband. Boven-
dien was het voor Stikker ondenkbaar dat 
Nederland zich in politiek-militair opzicht 
zou opsluiten in een Europese organisatie 
waarvan het Verenigd Koninkrijk geen deel 
zou uitmaken (Van der Harst 2003, 174).  

Dit was tevens de richting waar de VVD 
– en de Nederlandse regering – de komen-

de decennia aan zou vasthouden: fervent 
voorstander van economische integratie, 
gecombineerd met scepsis ten aanzien van 
politiek-militaire integratie in Europa. De 
verhoopte deelname van het VK aan de Eu-
ropese ontwikkelingen zou daarbij uitblijven. 
Dit werd eens te meer duidelijk toen Stikker 
in 1952 aftrad als minister van Buitenlandse 
Zaken en werd opgevolgd door de partijloze 
Jan-Willem Beyen. Beyen werd van harte on-
dersteund door de VVD in zijn plannen voor 
een Europese douane-unie en een gemeen-
schappelijke markt. Deze zouden de liberale 
doelstellingen van economische integratie 
met grote stappen verder brengen. Maar ook 
Beyen slaagde er niet in de Britten bij zijn 
plannen te betrekken. Het Europa dat gestal-
te kreeg was het kleine Europa van de Zes, 
dezelfde zes landen die al deelnamen aan de 
EGKS. Anders dan voor KVP en PvdA – de 
partijen die in die tijd de dienst uitmaakten 
in de regering – was dit voor de VVD moei-
lijk te accepteren. De liberalen waren bang 
dat het kleine Europa – met deelneming van 
landen als Frankrijk en Italië – te zeer zou 
uitgroeien tot een protectionistisch blok, 
daar waar de VVD aandrong op vrijhandel 
en het terugdringen van overheidsingrijpen. 
Bovendien vreesde de partij dat Britse afwe-
zigheid de zo gekoesterde Atlantische banden 
met de Verenigde Staten zou verzwakken. 

Deze overwegingen waren ook bepalend 
bij de positionering van de VVD tijdens de 
bediscussiëring van het Verdrag van Rome 
(1957). In de Kamerdebatten over dit Ver-
drag liet de partij zich van haar kritische 
kant zien en horen. De woordvoerders in de 
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Tweede Kamer, Frederik Gerard van Dijk 
en Herman Françios van Leeuwen, maakten 
zich vooral zorgen over de vele concessies die 
in de onderhandelingen aan Frankrijk waren 
gedaan, met name als het ging om de be-
trekkingen met de landen van Frans-Afrika 
en om het protectionistische gehalte van het 
voorgestelde landbouwbeleid. De hoge bui-
tentarieven zouden de Nederlandse econo-
mie veel schade kunnen opleveren (Vollaard 
en Voerman 2015, 153). Bovendien rammel-
de de paragraaf over mededinging, volgens 
Van Leeuwen, “als een boerenkar op een hei-
weg” (Brouwer en Van Mariënboer 2013, 58; 
Handelingen Tweede Kamer 1958, 102). Van 
Leeuwen zou als enige VVD’er in de Tweede 
Kamer tegen het Verdrag stemmen. In de Eer-

ste Kamer was het verzet heftiger. Daar zou-
den drie van de zeven liberalen tegenstem-
men, onder wie senator Geert de Grooth. De 
Grooth vatte nog eens helder samen waar 
het Verdrag van Rome volgens hem en zijn 
partij te kort schoot: “Vaststaat dat wij ons 
van de zee afkeren, dat wij het ‘mare liberum’ 
vergeten en een hogere barrière tegen die zee 
optrekken, dat wij ons gezicht wenden naar 
het oosten en het zuiden en niet meer naar 
de vrije zee, maar naar landen die zich his-
torisch, in de 19e en 20e eeuw, hebben doen 
kennen als landen van protectionistische al-
lure” (Handelingen Eerste Kamer 1958, 83). 
Dit citaat tekende de stellingname van de 
VVD aan het einde van de jaren 50. De partij 
realiseerde zich dat de Europese ontwikke-

Dirk Stikker | Collectie Spaarnestad Photo, Nationaal Archief, Anefo, Averink
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ling niet te stoppen was en dat de oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) niet kon of moest worden tegenge-
houden. Hans Vollaard en Gerrit Voerman 
typeren de positie van de VVD als ‘Euro-
pragmatisch’ (Vollaard en Voerman 2015, 
153). Maar er heersten wel grote zorgen bin-
nen de partij. Deze waren van drieërlei aard: 
i) Nederland moet zich niet opsluiten in een 
protectionistisch blok, ii) de EEG is bedoeld 
als middel tot aaneensluiting in grotere kring 
en niet als doel op zichzelf, Nederland moet 
niet lid zijn van één club, maar van verschil-
lende clubs, iii) politieke integratie is niet 
nastrevenswaardig (Van der List 1995, 142). 

Wellicht het meest pregnant leefden deze 
zorgen in de kringen van de Rotterdamse 
en Amsterdamse haven, waar de EEG als én 
te klein én te protectionistisch beschouwd 
werd. De Rotterdamse havenvoorzitter Ka-
rel Paul van der Mandele betitelde de on-
derneming als “Een sprong in het duister” 
(Van der Mandele 1957, 224-229). In de 
jaren 60 evenwel zou de positie van de par-
tij aanzienlijke veranderingen ondergaan.  

Van terughoudendheid tot geest-
drift: 1958-1972
Vanaf de vroege jaren 60 kan een kentering in 
het denken in de VVD over Europa waarge-
nomen worden. Deze had ten dele een gene-
rationele achtergond. De generatie van Oud 
en Stikker maakte plaats voor nieuwe partij-
leiders als Edzo Toxopeus, Molly Geertsema 
en Cornelis Berkhouwer, die minder wan-
trouwen jegens – en meer belangstelling voor 
– het Europese buitenland aan de dag legden. 

De eerste resultaten van de EEG maakten in-
druk. Vanaf 1 januari 1959 kwam de eerste 
van een reeks verlagingen van de onderlinge 
invoertarieven tussen de EEG-lidstaten tot 
stand die voor het Nederlandse bedrijfsle-
ven fraaie exportperspectieven boden. Het 
erop volgende Engelse verzoek tot toetre-
ding droeg de belofte om door middel van de 
EEG de gehele Westeuropese economie vrij 
te maken van handelsbelemmeringen aan 
de landsgrenzen, een vergezicht dat tot voor 
kort voor onmogelijk werd gehouden. Op de 
achtergrond speelde dat het Indiëtrauma en 
de boosheid over het Amerikaanse beleid dat 
Den Haag had gedwongen de koloniale over-
heersing van Nederlands-Indië op te geven, 
begonnen te slijten. In de bewoordingen van 
historicus C.M. Lesterhuis: “Voor het eerst 
begon de VVD de naoorlogse internationale 
situatie te accepteren, met name de Ameri-
kaanse hegemonie in de (Westerse) wereld” 
(Lesterhuis 1982, 234). In deze omarming 
van de pax Americana paste de EEG uitste-
kend als instrument ten dienste van “een zo 
vrij mogelijk verkeer van personen, goede-
ren en diensten over een zo groot mogelijk 
deel van de wereld” (Lesterhuis 1982, 235). 
Zulk enthousiasme over het zich verenigen-
de Europa kwam in de VVD weliswaar later 
op gang dan in de christendemocratische en 
sociaaldemocratische partijen, maar die ach-
terstand werd met de inhaalbeweging begin 
jaren 60 ongedaan gemaakt. En ze kende 
behalve de economische ook nadrukkelijk 
een politieke dimensie; in de bewoordin-
gen van het partijprogramma voor de Ka-
merverkiezingen van 1963 als een pleidooi 
“voor de vorming van een federaal Europa”.  
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Berkhouwer was tot de overtuiging geraakt 
dat Europese integratie was te beschouwen 
als een onstuitbare ontwikkeling, een voort-
vloeisel van de voorziene steeds verdergaan-
de liberalisatie van het verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal (Brouwer en 
Van Merriënboer 2013, 76-77; Lesterhuis 
1982, 236). Toetreding van het Verenigd Ko-
ninkrijk tot de Europese Gemeenschappen 
was van begin af aan een voorwaarde voor 
hun welslagen. Al in 1960 had Kamerlid 
Simon Korteweg een verenigd Europa zon-
der Engeland als eigenlijk onbestaanbaar 
betiteld. Toen de Franse president Charles 
de Gaulle in januari 1963 de toetredingson-
derhandelingen met de Britten torpedeerde 
maakte hij zich tot de kop van jut in de li-
berale Europa-beschouwingen; overigens 
evenals in die van de PvdA en de christen-
democratische partijen. Gerry van der List 
observeerde over de rol van de president in 
het VVD-denken: “Het Franse verzet tegen 
de eenwording van Europa werd, meende 
Berkhouwer, nog immer gepersonifieerd 
door het Franse staatshoofd, wiens mystieke 
verheerlijking der staatsglorie de voorstan-
ders van integratie evenwel niet mochten 
doen wankelen” (Van der List 1995, 184; 
Brouwer en Van Merriënboer 2013, 62 en 
65). Met het vertrek van De Gaulle in april 
1969 kwam ook het perspectief van de vurig 
gewenste Britse toetreding weer in het vizier.

Niet iedereen in de partij deelde het Euro-
pa-enthousiasme en het nieuwe federatieve 
ideaal. In de Eerste Kamerfractie onder het 
voorzitterschap van Harm van Riel kregen 
ze weinig voet aan de grond. Daar vond men 

dat integratie zich tot de economieën van de 
deelnemende staten zou dienen te beperken. 
Verder dan het EEG-verdrag moest men niet 
willen gaan. Verdergaande politieke integra-
tie zou leiden tot aanscherping van politieke 
tegenstellingen en een machtsstrijd tussen 
de lidstaten, waarbij de grote lidstaten hun 
gewicht zouden inzetten ten koste van het 
Nederlands belang (Lesterhuis 1982, 237). 
In deze stellingname stond Van Riel geens-
zins alleen. Ook elders in de partij werden 
aanvankelijk zorgen geuit, vooral over het 
gesignaleerde protectionistische karakter 
van de EEG-samenwerking aan haar buiten-
grenzen en het gevaar dat ze een Frans-Duit-
se aangelegenheid zou worden waarin 
de kleinere landen het nakijken hadden. 
Greep op het partijprogramma heeft deze 
onderstroom niet weten te krijgen (Tim-
mermans 1960; Van der List 1995, 139).1

Het nieuwe Europese idealisme beperkte zich 
aanvankelijk exclusief tot de intern-Europese 
aangelegenheden. Een rol voor het zich ver-
enigend Europa op het wereldtoneel werd 
namelijk afgewezen: Europa mocht geen 
gesloten politiek blok worden, zulks zou de 
verstandhouding en samenwerking met de 
Verenigde Staten namelijk danig kunnen 
schaden. Ook op dit punt heerste een bijna 
kamerbrede overeenstemming in de Neder-
landse politiek. Het denkbeeld van Europa als 
‘derde macht’ tussen Oost en West werd afge-
wezen (Brouwer en Van Merriënboer 2013, 
73; Handelingen Tweede Kamer 1968, 1132).

Vanaf het midden van de jaren 60 zien we 
evenwel ook op dit punt een verschuiving 
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naar een sterk toenemende ambitie aangaan-
de de rol van het zich verenigende Europa op 
het wereldtoneel. Op dit punt signaleren his-
torici een spanningsverhouding tussen het 
prioriteren van de Atlantische solidariteit in 
de vorm van het vertrouwen op en steunen 
van Amerikaans leiderschap in de NAVO 
enerzijds en groeiend verlangen naar een 
eigenstandige rol voor Europa anderzijds. 
Hans Nord, secretaris van het Europees Par-
lement, voorzitter van de Europese Beweging 
in Nederland (EBN) en prominent ‘Europe-
aan’ in de VVD had in de zomer van 1961 
in een partijnotitie de twee nog met elkaar 
weten te verzoenen. Ja, het zich verenigen-
de Europa moest een belangrijke rol spelen 
in het wereldgebeuren. Maar voorop dien-
de te staan dat het Noord-Atlantisch bond-
genootschap voor het voortbestaan van het 
vrije Westen prioriteit verdiende. “De partij 
ziet de Europese eenheid dan ook mede als 

een middel tot versterking en betere func-
tionering van dat bondgenootschap” (Van 
der List 1995, 144). De in de loop van de jaren 
60 groeiende waardering voor de EEG bracht 
ook in de VVD nieuwe inzichten. Aanjager 
ervan was bovenal Berkhouwer. Hij betoog-
de dat als de Europeanen zowel economisch 
als politiek nog iets op het wereldtoneel 
wilden betekenen nauwe samenwerking de 
enige mogelijkheid was: “Dat eist afschaf-
fing, voor eens en altijd, van de soevereine 
separate nationale machtsstaten en maakt fe-
dereren onvermijdelijk” (Van der List 1995, 
185). Waar het VVD-verkiezingsprogramma 
in 1967 nog opriep tot “waakzaamheid ten 
aanzien van essentiële nationale belangen” 
toonde het programma van 1971 dergelij-
ke terughoudendheid niet meer: “Alleen bij 
een sterkere eenwording kan Europa de haar 
toekomende rol in het wereldgebeuren spe-
len o.m. ter bevordering van de vrede en de 

De NAVO Ster in Brussel | Foto: Drop of Light 
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ontwikkeling van de achtergebleven landen” 
(Brouwer en Van Merriënboer 2013, 77). 

Intern weerwerk kregen Berkhouwer en zijn 
aanhang ook op dit punt van Van Riel. Euro-
pa, zo stelde hij, was te zwak en te verdeeld 
om eigenstandige machtspolitiek te bedrij-
ven. Steun voor de hegemoniale machts-
politiek van de Verenigde Staten zou beter 
zijn: “De wereld wordt tot een jungle op het 
ogenblik dat de Verenigde Staten hun supre-
matie in deze wereld verliezen” (Lesterhuis 
1982, 237; Handelingen Eerste Kamer 1967, 
353). Doch ook op de externe dimensie do-
mineerde Europa-idealisme voortaan de 
VVD-partijlijn. In dat opzicht kunnen we 
vanaf het eind van de jaren 60 spreken van 
een welhaast kamerbrede pro-federale con-
sensus van de Nederlandse politieke partijen.

Tot besluit
De fusie van de drie executieven van de Eu-
ropese Gemeenschappen in 1967 in wat toen 
de Europese Commissie van de Europese 
Gemeenschap werd, kan gezien worden als 
een eindpunt van de pioniersjaren van het 
Europese project. Het denken in de VVD 
over Europa, in zowel zijn interne organisatie 
als zijn externe representatie kwam daarmee 
geenszins tot stilstand. Integendeel, de in het 
vorige deel van deze bijdrage beschouwde 
tendensen wonnen nog aan gewicht. Voor de 
organisatie van Europa werd het streven naar 
een federatief verband het leidende beginsel. 
De nieuw aangetreden partijleider Hans Wie-
gel verwoordde dit gedachtengoed in 1972 
als volgt: “Ons Europees liberaal ideaal is en 
blijft een supranationale Europese regering, 

gecontroleerd door een rechtstreeks gekozen 
Europees Parlement” (Vollaard en Voerman 
2015, 154). De VVD wilde meer meerder-
heidsbesluitvorming in de Raad van Minis-
ters en uitbreiding van de bevoegdheden van 
het Europees Parlement. De positie van de 
Europese Commissie diende te worden ver-
sterkt. Economische eenwording van Europa 
was niet langer voorwaarde voor politieke; 
beide dienden tegelijk te worden bevorderd. 
Geen wonder dat ten tijde van de eerste al-
gemene verkiezingen voor het Europees Par-
lement in 1979 de VVD gold als de meest 
federaal-gezinde pro-Europese partij van 
het land. Begin jaren 90 zou ze onder leiding 
van Frits Bolkestein een andere weg inslaan 
en een confederaal Europa als beleidsdoel 
naar voren schuiven: Europa als een samen-
werkingsverband van onafhankelijke sta-
ten (Harryvan en Van der Harst 2013, 164). 
Daarmee verbrak de VVD toen als eerste van 
de grote Nederlandse partijen de quasi-con-
sensus die het streven naar een federaal Euro-
pa op bovenstatelijke basis had belichaamd. 
Het denken in de partij over Europa’s rol in 
de wereld bleef ambivalent, tot het einde van 
de Koude Oorlog de inrichting van een ei-
genstandig Europees Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) in 
het Verdrag van Maastricht mogelijk maakte. 
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1. De historicus Lesterhuis constateerde dien-
aangaande: “Twintig jaar lang, van 1956 tot 
1976, bleef Van Riel zijn mening geven over de 
rol van Europa in het buitenlands beleid, vanuit 
een visie die volstrekt verschilde van de officiële 
politiek van de VVD. Dit leverde hem evenwel 
weinig anders op dan een steeds groter wordend 
isolement binnen de partij” (Lesterhuis 1982, 
237).  
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75 jaar bevrijding

door Fleur de Beaufort
“[…] onvergetelijk is, dat we omringd wa-
ren met verraders. We hadden den strijd 
aan te binden tegen een terreur, die we in 
dezen modernen tijd ondenkbaar hebben 
geacht. Echter werd deze strijd van ons volk 
onnoemelijk verzwaard door een aantal 
misdadigers, die de rol van verrader spelen 
gingen. Het aantal van hen, die door verraad 
in handen van den vijand zijn gespeeld en 
gemarteld en vermoord zijn geworden, is 
ontzaglijk groot. Is het te verwonderen, dat 
de menschen met groote blijdschap getuige 
geweest zijn van de arrestatie en het opbren-
gen van deze verraderlijke elementen? Door 

deze maatregelen is de ‘bijltjesdag’ voorko-
men en kreeg het volk een uitlaatklep voor 
de jarenlang opgehoopte wrok. Helaas is de 
houding der menigte niet altijd even waar-
dig geweest. Er hadden reeds handelingen 
plaats, die deden denken aan persoonlijke 
wraakneming. En wanneer het militair ge-
zag dit niet verhinderd had, zouden velen 
gaarne de nazi-methodes overgenomen heb-
ben. En zoo moet het toch niet. Er moet ge-
rechtigheid worden geoefend en geen wraak 
genomen” (Trouw 1945). Terwijl de volledi-
ge bevrijding van ons land naderbij kwam 
wees dagblad Trouw op zaterdag 7 april 

Gerechtigheid, geen wraak. Liberalen en de 
vervolging van oorlogsmisdadigers

Collaborateurs en landverraders in Kamp Vught 1945 | Foto: Nationaal Archief Wikipedia
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1945, evenals al vele andere redacties deden, 
op het gevaar dat de wens collaborateurs te 
straffen zou kunnen omslaan in een volks-
gericht zonder rechtsstatelijke grondslag.

De regering in ballingschap maakte al vroeg 
werk van plannen voor de berechting van 
collaborateurs. Daarbij werd direct gewaar-
schuwd voor ‘bijltjesdag’, terwijl men tege-
lijkertijd geen misverstand liet bestaan dat 
daders hun straf na de oorlog niet zouden 
ontlopen. In de archieven van het ministerie 
van Algemene Zaken bevindt zich een on-
gedateerde tekst voor een toespraak, getiteld 
‘Het recht en de verraders’. Ook de auteur 
blijft ongewis, al wordt aangenomen dat de 
tekst mogelijk door Gerbrandy is geschre-
ven tussen het einde van 1941 en het begin 
van 1943. In niet mis te verstane woorden 
wordt een waarschuwing aan collaborateurs 
gericht. Niet alleen ter voorkoming van ‘bijl-
tjesdag’, maar juist ook om “allen, die de vij-
and hulp van welke aard ook bieden, er op 
te wijzen, dat zij later zeer zwaar ja, in meer 
dan één geval met de dood kunnen worden 
gestraft. […] allen die ambten hebben aan-
vaard, die zij niet behoefden te aanvaarden, 
allen, die meehielpen aan het verbieden of 
vernietigen van vrije verenigingen, allen, 
die op onrechtmatige wijze bedrijven, met 
name kranten of de radio zijn binnenge-
drongen, moeten rekenen op de wrekende 
arm van de gerechtigheid” (Groen 2016, 51).

Over de berechting van collaborateurs is veel 
geschreven, zoals over de vraag of de Bij-
zondere Rechtspleging in Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog al dan niet een succes 

genoemd mag worden veel is geoordeeld. In 
deze bijdrage zal die discussie niet nog eens 
dunnetjes worden overgedaan. Wel is inte-
ressant om te kijken hoe liberalen in ons land 
tegenover de berechting van oorlogsmisda-
digers stonden en welke stellingname zij in 
de politieke debatten hieromtrent innamen.

De Partij van de Vrijheid
Hoewel na de oorlog aanvankelijk enke-
le pogingen werden gewaagd de Liberale 
Staatspartij (LSP) nieuw leven in te blazen, 
ontstond zeker bij jongeren (verenigd in de 
Bond van Jonge Liberalen) al snel het gevoel 
dat er te weinig werk werd gemaakt van de 
vernieuwing van het liberalisme. Terug-
keer naar de oude LSP was voor hen geen 
optie, al kende deze partij na een electoraal 
dieptepunt bij de laatste landelijke verkie-
zingen in 1937 een lichte opleving onder 
voorzitterschap van de jonge Leidse hoogle-
raar Ben Telders. Met de oprichting van de 
Partij van de Vrijheid (PvdV) op 23 maart 
1946 werd een nieuwe start gemaakt. Elec-
toraal ging het de partij niet echt voor de 
wind, bij de eerste landelijke verkiezingen 
bleef de PvdV steken op zes Kamerzetels.

In het beknopt program, waarmee de PvdV 
in 1946 de verkiezingsstrijd aanging, werd de 
“onverwijlde terugkeer van den rechtsstaat in 
alle deelen van het Koninkrijk” bepleit. Bo-
vendien drong men aan op “bespoediging van 
het vooronderzoek en van de berechting van 
de politieke delinquenten, met toekenning 
van een behoorlijke verdedigingsmogelijk-
heid en vermijding van onnodig voorarrest. 
Spoedige afwikkeling van de zuivering, met 
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doorzetting van de rechtmatig gevallen be-
slissingen”. Tot slot werd nog gewaarschuwd 
tegen ambtelijke willekeur (PvdV 1946).

De opstelling van de nieuw opgerichte libe-
rale partij is in lijn met de inbreng van het 
liberale Kamerlid Willem Carel Wendelaar 
tijdens het Kamerdebat van 19 december 
1945 over de behandeling van politieke de-
linquenten. Wendelaar stond bekend als fel 
bestrijder van het nationaal-socialisme en 
had reeds in 1936 tijdens een partijvergade-
ring van de LSP – waarvan hij op dat mo-
ment voorzitter was – demonstratief het an-
tisemitische blad Der Stürmer verbrand. In 
zijn betoog benoemde Wendelaar drie ‘grie-
ven’ tegen het regeringsbeleid. In de eerste 
plaats meende hij dat de berechting te lang-
zaam ging, daarnaast stoorde hij zich aan de 
behandeling van de gearresteerden, die ook 
niet behoorlijk kon zijn vanwege de enorme 
omvang van de groep. Tot slot waarschuwde 
Wendelaar dat er ook verkeerde arrestaties 
hadden plaatsgevonden, waardoor mensen 
ten onrechte vastzaten, iets wat gezien zijn 
eerste grief natuurlijk des te kwalijker was.

De ergste landverraders, zoals Rost van Ton-
ningen, Max Blokzijl, Robert van Genechten, 
Anton Mussert en Hendrik Jan Woudenberg, 
hadden in de ogen van Wendelaar direct ver-
oordeeld kunnen en moeten worden. “Waren 
deze menschen terstond ter dood gebracht, 
dan zou toen niemand geprotesteerd heb-
ben. En bovendien was er de mogelijkheid 
geweest, dat er een zekere mate van bevre-
diging onder het volk gekomen was, omdat 
men zag, dat de Regeering niet terugdeinsde 

voor een zware bestraffing en juist de groo-
teren niet spaarde. Nu alles echter zoo lang 
traineert, hoort men die klachten wel. Er is 
wrevel over al dat gesabbel. Maar omgekeerd 
groeit begrijpelijkerwijze het verzet tegen de 
toepassing van de doodstraf in koelen bloe-
de, welke men in een tijdperk van hevige ge-
moedsbeweging vrijwel algemeen aanvaard 
zou hebben’ (HTK 19 december 1945, 96).

De slechte behandeling van de ruim 100.000 
collaborateurs was, aldus Wendelaar, niet al-
leen “hoogst ergerlijk”, maar bovendien “ons 
volk ten eenenmale onwaardig”. Erger vond 
hij echter de vele onschuldigen die, soms 
zonder voorafgaand verhoor, waren vast-
gezet. Meer dan eens was een arrestatie het 
gevolg van laster door persoonlijke vijanden. 
“En terwijl velen onschuldig zuchten, weten 
door een ongelooflijk toegenomen corruptie 
zware zondaars vrij te komen. We zijn wel 
heel ver afgezeild van den rechtsstaat!” (HTK 
19 december 1945, 97). Enkele maanden eer-
der had minister Louis Beel van Binnenland-
se Zaken aangekondigd dat mogelijk enkele 
duizenden ‘lichte gevallen’ vrijgelaten zou-
den worden. Voor velen kwam deze mede-
deling te vroeg, zo niet voor Wendelaar. Hij 
noemde het zelfs geheel “in mijn geest” tij-
dens zijn inbreng bij het Kamerdebat en was 
dan ook ontstemd dat de minister de daad 
nog niet bij het woord had gevoegd. Wel 
werd in een regeringsnota opnieuw gespro-
ken over de vrijlating van een aantal min-
der ernstige gevallen, al moest men daarbij 
niet denken aan een ‘Kerstamnestie’, iets wat 
Wendelaar nu juist wel voor ogen stond. Hij 
wees erop dat “bij een groot deel van ons 
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volk in al zijn geledingen en richtingen – is 
het het slechtste deel? – een sterke drang leeft 
tot herstel van het recht. We hebben zoolang 
gezucht onder buitenlandschen dwang en 
tyranie, dat er een hunkering in naar herstel 
van rechten en … barmhartigheid. Niemand 
is tegen toepassing van streng recht tegen 
hen, die zwaar gezondigd hebben; alleen 
tegen de ongrondwettige verbeurdverkla-
ring van het vermogen verneemt men ver-
zet […] terwijl tegen de toepassing van de 
doodstraf het verzet groeit naarmate het lan-
ger duurt. Maar toepassing van streng recht 
blijft recht (HTK 19 december 1945, 97-98)”.
Wendelaar was niet tegen de doodstraf, die 
in het kader van de bijzondere rechtspleging 
in ons land tijdelijk opnieuw was ingevoerd, 
noch tegen het bestraffen van de werkelijk 
schuldigen. Met name het feit dat beslissin-
gen over interneringen bij voortduring aan 
de rechterlijke macht onttrokken bleven, 

was Wendelaar een doorn in het oog. Her-
stel van de rechtsstaat was absolute noodzaak 
in het naoorlogse Nederland. “Ter wille van 
het recht, ter wille ook van de onbezoedel-
de eer van ons volk, dring ook ik met alle 
kracht, die in mij is, er bij den Minister op 
aan niet langer het oor te leenen aan hen, die 
tot haat en wraak opzweepen, maar te doen 
wat eer en geweten ingeven: onverwijld her-
stel van het recht in het land, dat door de 
eeuwen heen een voorvechter voor dat recht 
is geweest” (HTK 19 december 1945, 98).

PvdV-fractievoorzitter Steven Bierema – die 
ook reeds voor de LSP als Kamerlid en frac-
tievoorzitter actief was – waarschuwde in 
1946 eveneens voor het gevaar van willekeur 
bij de vervolging en het gebrek aan legali-
satie van politieke besluiten door het parle-
ment. “De Besluitenregeering dient niet al-
leen voorgoed tot het verleden te behooren, 

Willem Carel Wendelaar | Collectie Spaarnestad Photo, Wikipedia
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voor zoover dat mogelijk is, dient zij ook 
ongedaan te worden gemaakt. […] Het gaat 
thans om de vraag of wetsbesluiten, nu de 
mogelijkheid tot overleg met de Staten-Ge-
neraal weer bestaat, moeten worden gele-
galiseerd. En dan beantwoord ik deze vraag 
bevestigend. Het gaat hier om het herstel van 
rechtszekerheid en den terugkeer van wille-
keur en noodoplossing tot den rechtsstaat. 
Doet men dat niet, dan lijkt mij het optreden 
van complicaties van zeer bedenkelijken aard 
niet uitgesloten” (HTK 9 januari 1946, 192).

Tijdens een debat rondom andere voorzie-
ningen met betrekking tot de Bijzondere 
Rechtspleging waarschuwde PvdV-Kamerlid 
Gijsbertus Vonk opnieuw voor het gebrek aan 
waarborgen en het nog immer slepende tem-
po waarmee de berechting werd gerealiseerd. 
“Velen in den lande voelen immers nog steeds 
een bestendiging van publieke onrechtvaar-
digheid in deze relatieve onmacht” (HTK 
21 maart 1947, 1287). Terloops meldde ook 
Vonk dat de doodstraf in de ogen van libera-
len nog steeds passend kan zijn als straf voor 
oorlogsmisdadigers, maar dan wel slechts in 
de uiterste gevallen en gehandhaafd met een 
‘vaste lijn’, dat wil zeggen eenduidig beleid.

Stikker en de vervolging van econo-
mische collaboratie
Op 24 januari 1948 fuseerde de PvdV met 
het Comite-Oud, bestaande uit leden van de 
voormalige Vrijzinnig-Democratische Bond 
onder leiding van Pieter Oud, tot de Volks-
partij voor Vrijheid en Democratie. Blijkens 
het urgentieprogram waarmee de nieuwe 
liberale groepering in 1948 aan de verkie-

zingen deelnam was nog immer “onverwijld 
volledig herstel van de rechtsstaat” van be-
lang, “ter verzekering der persoonlijke vrij-
heid en ter bescherming van der rechten der 
burgerij tegen ambtelijke willekeur” (VVD 
1948a). Over de vervolging of berechting van 
oorlogsmisdadigers wordt al niet meer spe-
cifiek gesproken. In het eerste beginselpro-
gramma van de VVD wordt het voorgaande 
in artikel 9 nog eens bekrachtigd: “Als eerste 
en voornaamste waarborg der persoonlijke 
vrijheid vordert de Partij herstel en verdere 
ontwikkeling van de rechtsstaat. De wezens-
kenmerken daarvan ziet zij in het bijzonder 
in het beginsel van gelijkheid van recht voor 
alle staatsburgers, in de onverzwakte hand-
having der staatsburgerlijke grondrechten 
en in de verzekering eener onafhankelijke 
rechtsbedeling, mede ter bescherming te-
gen ambtelijke willekeur” (VVD 1948b).

Dirk Stikker, betrokken bij de oprichting 
van zowel de PvdV als later van de VVD en 
voor beide partijen onder meer actief in de 
Eerste Kamer, voerde op 10 maart 1948 in 
de senaat het woord over de vervolging van 
economische collaborateurs. Stikker was zelf 
werkgever tijdens de oorlog en had de pre-
caire mogelijkheid van ter goeder trouwe 
handhaving van de bedrijfsvoering tijdens 
de bezetting persoonlijk meegemaakt. Zijn 
reputatie tijdens de oorlog stond buiten kijf, 
bovengronds bleef hij goede maatjes met de 
bezetter, terwijl hij ondergronds de illegali-
teit wist te steunen. Bovendien was hij reeds 
tijdens de bezetting betrokken bij bespre-
kingen over de vraag welke maatregelen na 
de bevrijding tegen ondernemers genomen 
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zouden kunnen en moeten worden die zich 
tijdens de oorlog onjuist hadden gedragen. 
Vanuit deze ervaring voerde Stikker als se-
nator het woord (Belinfante 2006, 411).

Stikker waarschuwt in zijn betoog dat “het 
verzet was als een stuk hout in het water, één 
deel is beneden de spiegel, één deel erboven, 
maar zonder elkaar zouden zij niet kunnen 
bestaan” (HEK 10 maart 1948, 272). De ver-
houdingen in bezet Nederland, zo bepleitte 
de liberale senator, dienen in een juist licht 
gesteld te worden, alvorens erover te kun-
nen oordelen. Meer dan eens is het niet zo 
eenvoudig om onderscheid te maken tussen 
goed en fout. Bovendien maakt Stikker zich 
zorgen dat er “op het punt der economische 
collaboratie nog steeds rechtsonzekerheid 
bestaat, dat er nu – na bijna drie jaren – nog 
steeds geen richtlijnen of bevredigende juris-
prudentie bestaat en dat het Regeringsbeleid 
derhalve heeft gefaald” (HEK 10 maart 1948, 
272). Hij concludeerde dat er een begrijpelij-
ke verbittering is ontstaan over het verloop 
van de berechting van economische collabo-
rateurs en het ontbreken van richtlijnen. Bo-
vendien wordt er meer dan eens onderscheid 
gemaakt tussen grote en kleine gevallen, 
terwijl het recht dergelijk onderscheid niet 
hoort te maken. “Het recht zij en blijve ge-
blinddoekt” (HEK 10 maart 1948, 274). Dat 
het bedrijfsleven zich gegriefd voelde door de 
wijze waarop Justitie het vervolgingsbeleid 
heeft vormgegeven kon Stikker begrijpen. 
Tijdens het debat diende Stikker een motie 
in die vroeg om vaststelling van richtlijnen, 
zodat aan de sluimerende rechtsonzekerheid 
een einde zou komen. Hoewel de motie in 

aangepaste vorm werd aangenomen, zouden 
de richtlijnen nooit geformuleerd worden.

De drie van Breda
Het werd al snel duidelijk dat de Bijzonde-
re Rechtspleging met geen mogelijkheid 
alle direct na de bevrijding gearresteerden 
daadwerkelijk kon vervolgen. Reeds in 1947 
vond in enkele golven omvangrijke – veelal 
voorwaardelijke – buiten vervolgingstel-
ling plaats, gevolgd door gratiëring. De in 
totaal 154 uitgesproken doodsvonnissen 
werden in 42 gevallen voltrokken. De ove-
rige doodstraffen werden in hoger beroep 
omgezet in levenslang, waarop na verloop 
van tijd gratie kon volgen. In de jaren 70 
zaten nog drie collaborateurs hun levens-
lange straf uit in de koepelgevangenis van 
Breda: Joseph Kotälla, Ferdinand aus der 
Fünten en Franz Fischer. Ook wel de drie 
van Breda genoemd. Over eventuele gra-
tieverlening aan deze laatste oorlogsmisda-
digers – een vraag die steeds weer opkwam 
en tot hevig oplaaiende emoties in de pu-
blieke opinie leidde – werden in de jaren 70 
enkele heftige politieke debatten gevoerd.

Op 16 februari 1972 had toenmalig minister 
van Justitie Dries van Agt de Kamer een brief 
gestuurd, waarin hij stelde dat continuering 
van de straf van de drie van Breda “geen in 
onze strafrechtspleging erkend doel” diende. 
Bovendien konden de gratieverzoeken voor 
het eerst op positief advies rekenen van de 
Hoge Raad. Intern was de regering verdeeld. 
Op verzoek van minister van Binnenland-
se Zaken en vicepremier Molly Geertsema 
werd er al begin februari in de ministerraad 
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over eventuele vrijlating gestemd. Twee mi-
nisters stemden tegen. Hoogstwaarschijnlijk 
waren dat degenen die later in de notulen 
van de ministerraad hun bezwaar tegen de 
regeringsvoorkeur voor gratie lieten aan-
tekenen. Naast Geertsema waren dit Hans 
de Koster (eveneens van VVD-huize) en 
Jaap Boersma (ARP). De laatste was bij de 
eerdere stemming afwezig. Informeel had 
de regering via de fractieleiders de indruk 
gekregen dat ook een Kamermeerderheid 
gratiëring zou steunen, doch dat bleek 
een misrekening (Bootsma 2008, 95-96).

Tijdens de voorbespreking in de VVD-frac-
tie maakte voorzitter Hans Wiegel al duide-
lijk dat elk fractielid naar eigen geweten een 
beslissing over gratiëring moest nemen. Op 
dat moment was de fractie nog zeer verdeeld. 
Drie tot vier fractieleden waren voor onmid-
dellijke invrijheidstelling, de rest was tegen 

(op dat moment had de VVD 16 zetels in de 
Tweede Kamer). Deze verhouding wijzigde 
geleidelijk, waardoor vrijwel de hele fractie 
tegen vrijlating was. Met name de openbare 
hoorzitting, waartoe de vaste commissie van 
Justitie had besloten was daarbij doorslag-
gevend. Voor het eerst konden slachtoffers 
hun ervaringen en meningen in de volks-
vertegenwoordiging te berde brengen. Juist 
dat punt was voor de liberale commissie-
voorzitter Aart Geurtsen doorslaggevend bij 
de beslissing de hoorzitting te organiseren. 
Zelf behoorde Geurtsen overigens – evenals 
Wiegel en Henk Koning – op dat moment 
nog tot de voorstanders van vrijlating bin-
nen de fractie (Vrijheid en democratie 1972).

Tijdens de hoorzitting liepen de gemoede-
ren hoog op en in een poging deze tot be-
daren te brengen begaf Geurtsen zich naar 
de publieke tribune. “Op de tribune trof ik 

Van Agt tijdens Kamerdebat over vrijlating van de drie van Breda
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een totaal gebroken man aan, die bleef her-
halen: ‘Ze hebben mijn vrouw en kinderen 
vermoord’. Op dat moment bezweek mijn 
geloof in de zuivere juridische ethiek. Ik re-
aliseerde me, dat mijn juridisch geweten het 
niet kon rechtvaardigen de ellende van de 
slachtoffers nog te vergroten” (Bootsma e.a. 
2008, 99). Geurtsen was om, terwijl Wiegel 
nog tot de laatste dag voor het Kamerdebat 
bleef worstelen met het probleem om uit-
eindelijk toch tegen vrijlating te stemmen. 
Alleen Koning zou instemmen met de ar-
gumenten die de regering naar voren had 
gebracht ten faveure van gratiëring. “Het is 
een verschrikkelijke keus, maar ik geloof dat 
mijn geweten mij geen moment rust meer 
zou gunnen”, aldus een geëmotioneerde Ko-
ning in de wandelgangen na het Kamerde-
bat (Vrijheid en democratie 1972). Binnen 
de partij was overigens ook voorzitter Haya 
van Someren tegen vrijlating. VVD-woord-
voerder Cees Berkhouwer deed in het debat 
zijn best zowel de voor- als tegenstanders van 
vrijlating recht te doen in een verder weinig 
vlammend betoog. Hij voerde met name 
“het nieuwe, grote en onuitwisbare leed dat 
berokkend zal worden aan de vele slachtof-
fers en nabestaanden” aan als zwaarwegend 
motief van de meerderheid van de fractie te-
gen gratiëring (HTK 29 februari 1972, 2613). 

Van Agt nam gedurende zijn periode als mi-
nister geen nieuwe stappen om tot vrijlating 
van de drie van Breda te komen en ook zijn 
opvolger Job de Ruiter liet de zaak verder 
rusten. Kotälla sterft op 31 juli 1979 in ge-
vangenschap. Pas de liberale minister van 
Justitie Frits Korthals Altes kreeg opnieuw te 

maken met deze kwestie. Aanvankelijk keer-
de ook hij zich tegen vrijlating, “omdat ge-
voelens van de slachtoffers voor mij zwaarder 
wogen dan de argumenten voor vrijlating” 
(Korthals Altes 2017, 414). De kentering 
kwam voor Korthals Altes met een betoog 
en verzoek van 19 personen uit de kringen 
van het verzet, slachtoffers, openbaar bestuur 
en de juridische wereld. Het betoog, dat was 
gericht aan minister-president Ruud Lubbers 
en de minister van Justitie, mondde uit in een 
verzoek aan de regering een besluit te nemen 
dat de levenslange gevangenisstraf van de 
twee van Breda zal beëindigen. Korthals Al-
tes zelf was geleidelijk tot de conclusie geko-
men dat vrijlating – gevolgd door uitzetting 
naar Duitsland – welhaast de enige mogelijk-
heid was voorgoed een einde te maken aan 
de steeds terugkerende onrust. Informele 
navraag bij toenmalig VVD-fractievoorzit-
ter Joris Voorhoeve deed vermoeden dat een 
groot deel van de liberale fractie nog steeds 
tegen gratiëring van deze misdadigers was. 
Woordvoerder Jan Kees Wiebenga begon 
zijn betoog met de kanttekening dat de 19 
ondertekenaars niet zonder meer gezien 
konden worden als vertegenwoordigers van 
de slachtoffers en nabestaanden. Zij erken-
den immers zelf ook onder persoonlijke titel 
te hebben getekend. Vervolgens toonde Wie-
benga begrip voor het kabinetsstandpunt, 
doch waarschuwde dat de fractie nog steeds 
verdeeld was over deze kwestie. Evenals bij 
het Kamerdebat in 1972 speelde ook nu 
opnieuw de vraag of gratiëring een indivi-
dueel vraagstuk betrof en dus per geval be-
keken moest worden of ook collectief voor 
alle twee – of destijds alle drie – kon gelden. 
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Bovendien was het niet zonder meer zo dat 
met het verstrijken der tijd ook de gevoelens 
van de betrokkenen of hun nabestaanden 
zomaar veronachtzaamd kunnen worden 
(HTK 26 januari 1989, 2651). Na een lang-
durig debat steunde een meerderheid van de 
Kamer met 85 stemmen de vrijlating. Van 
de VVD-fractie stemden 16 van de 26 leden 
voor vrijlaten. Korthals Altes toonde zich in 
zijn memoires teleurgesteld dat hij niet meer 
van zijn eigen partijgenoten heeft kunnen 
overtuigen van zijn gelijk (Korthals Altes 
2017, 426). De laatste twee van Breda wer-
den vrijgelaten en als ongewenste vreemde-
ling over de grens naar Duitsland gezet. Bei-
den zouden kort na hun vrijlating overlijden.

De zaak Menten
In 1976 kwam minister Van Agt andermaal 
in de problemen door een zaak rondom een 
vermeende oorlogsmisdadiger. Het betrof de 
mislukte arrestatie van miljonair en in Po-
len van oorlogsmisdaden verdachte Pieter 
Menten. Het was voormalig SS’er Menten 
na de oorlog gelukt er met een zeer milde 
straf vanaf te komen. Hij kwam pas weer in 
beeld toen hij kunst wilde veilen en daar in 
De Telegraaf zelf reuring aan gaf. In een in-
terview vertelde Menten uitvoerig over zijn 
leven en de aanzienlijke financiële belangen 
van zijn familie voor de oorlog in Polen. De 
Israëlische journalist Chaviv Kanaan, die 
al langer een dossier over Menten bijhield 
omdat hij in hem de moordenaar van een 
deel van zijn familie herkende, tipte daar-
op de redactie van het Nederlandse week-
blad Accent. Hoofdredacteur Hans Knoop 
beet zich vast in de zaak tot de arrestatie 

van Menten een feit was (Knoop 2016).

Evenals bij de drie van Breda laaide het pu-
blieke debat ook in deze zaak bij herhaling 
hoog op. Niet alleen vanwege de lange en 
wat dubieuze voorgeschiedenis van de zaak, 
waarbij al eerder was geprobeerd en ook Po-
len tevergeefs om uitlevering had gevraagd. 
Bovendien waren het in deze zaak de media 
– i.c. Accent en Tros Aktua – die het OM tot 
een hernieuwd onderzoek hadden dwon-
gen en ook actief meewerkten op cruciale 
momenten. Om onduidelijke redenen bleek 
Menten met zijn vrouw vertrokken uit zijn 
Blaricumse villa, precies één dag voor de 
arrestatie, nadat Knoop al bij herhaling op 
spoedige arrestatie had aangedrongen en 
ook het OM steeds had geïnformeerd over 
publicaties in de zaak. Uiteindelijk was het 
Knoop die via een tip uit zijn journalistieke 
netwerk de verblijfplaats van Menten wist te 
ontdekken, waarna de arrestatie in een ho-
tel in het Zwitserse Uster bij Zürich volgde.

Het eerste politieke debat in deze zaak vond 
plaats op 18 november 1976. Als gevolg 
van de afwezigheid van Geurtsen, de eerste 
woordvoerder op het terrein van Justitie, 
voerde Annelien Kappeyne van de Coppello 
het woord namens de VVD (Van der Kooij 
2006, 43-44). Het op dat moment nog rede-
lijk onbekende Kamerlid voerde het debat 
met verve. “De verdenking oorlogsmisdrij-
ven te hebben begaan is een hele ernstige 
beschuldiging en ik kan mij voorstellen dat 
een Minister van Justitie terughoudendheid 
in acht neemt om op die beschuldiging in te 
gaan. Toch kan die beschuldiging […] niet in 
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de lucht blijven hangen. Of zij is waar en dan 
dient vervolging te worden ingesteld, òf zij is 
niet waar en dan dient dat duidelijk te wor-
den gezegd. […] Laat ik vooropstellen dat de 
VVD-fractie in hoge mate betreurt dat ie-
mand tegen wie kennelijk ernstige verdenkin-
gen bestonden, zich heeft kunnen onttrekken 
aan de gebruikelijke rechtsgang.” Ze verweet 
de minister zijn te lakse optreden en toonde 
begrip voor de publieke twijfel aan een recht-
vaardige rechtsbedeling in ons land, temeer 
daar een andere vermeende oorlogsmisdadi-
ger onlangs wel openlijk werd gearresteerd. 
Het leverde haar applaus op vanaf de publie-
ke tribune (HTK 18 november 1976, 1361). 

Tot slot
Naar aanleiding van de zaak Menten schreef 
de hoofredacteur van VVD-partijblad Vrij-
heid en Democratie dat het geschokte ver-
trouwen in de justitiële autoriteiten van ons 
land, als gevolg van deze zaak, “misschien 

nog wel het ergste van alles” was (Vrijheid 
en Democratie 1976). Uit de houding van 
liberalen jegens de vervolging en veroor-
deling van oorlogsmisdadigers blijkt steeds 
dat met name beginselen van rechtmatig-
heid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 
van groot belang werden geacht. Bovendien 
bleven liberalen erop hameren dat met name 
ook ten behoeve van deze beginselen, als-
mede ter tegemoetkoming aan het tijdens 
de bezetting juist door collaborateurs ge-
krenkte rechtsgevoel van velen, enige snel-
heid bij de berechting noodzakelijk was.

Een duidelijke lijn in de wens om misdadi-
gers vooral streng te straffen is bij liberalen 
niet te ontdekken, evenmin als een al te grote 
nadruk op barmhartigheid jegens collabora-
teurs of spoedige en ruimhartige vergevings-
gezindheid. Op onrecht diende waar moge-
lijk straf te volgen, ook nog vele jaren na de 
bevrijding. Echter daar waar de vervolging 

Kappeyne van de Coppello tijdens Kamerdebat over de zaak Menten
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vanwege de omvang tot excessen leidde, zoals 
direct na de oorlog in de interneringskam-
pen of door langdurige gevangenschap zon-
der goede gronden, moest op z’n minst voor-
waardelijk worden ingegrepen. Ook dat was 
voor liberalen een vorm van gerechtigheid.

drs. F.D. de Beaufort is wetenschappelijk me-
dewerker bij de prof.mr. B.M. TeldersStichting 
en lid van de redactie van Liberale Reflecties.
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75 jaar bevrijding

door Giles Scott-Smith
Tijdens de veiligheidsconferentie in Mün-
chen (Munich Security Conference) in fe-
bruari 2020 was het gevoel van ‘Westeloos-
heid’ (Westlessness) – een term bedacht door 
de organisatoren van de conferentie – het 
centrale discussiethema. Dit debat had twee 
dimensies. Ten eerste de vraag in hoeverre 
het Westen de controle over de mondiale 
politieke agenda heeft verloren. Ambassa-
deur en voorzitter van de conferentie Wolf-
gang Ischinger vroeg zich af wat het betekent 
voor de wereld indien het Westen de regie uit 
handen geeft aan andere landen. Standaard 
aannames over het Westen ten aanzien van 
militaire superioriteit, politiek leiderschap 
en het stellen van een morele richtlijn lij-

ken niet langer gerechtvaardigd in een mul-
tipolaire wereld. Ten tweede de vraag in 
hoeverre heeft het Westen de controle over 
zichzelf verloren. Cultureel pessimisme is 
aan de orde van de dag. Het trans-Atlantisch 
verbond is verzeild geraakt in een perio-
de van onenigheid tussen de VS en de EU. 
De kritiek van de Amerikaanse president 
Donald Trump op zowel de EU zelf als de 
bijdragen van de Europese lidstaten aan de 
NAVO is een duidelijk signaal van de af-
wezigheid van Amerikaans multilateraal 
leiderschap. De Amerikaanse krijgsmacht 
mag dan nog wel de voornaamste verdedi-
ging van het Europees grondgebied tegen 
een expansief Rusland vormen, maar er is 

Westeloosheid
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een merkbaar zwakker saamhorigheidsge-
voel in het trans-Atlantisch verbond dan 
er twintig of zelfs tien jaar geleden was. 

De COVID-19-crisis heeft de verdeeldheid 
in het hart van ‘het Westen’ goed zichtbaar 
gemaakt, waarbij president Trump de kritiek 
op zijn handelen afwendt door andere lan-
den de schuld te geven, bovenal China, maar 
ook de EU. Hierdoor is de VS niet langer de 
‘wereldcoördinator van crisisbestrijding’, zo-
als het land nog wel was tijdens de financië-
le crisis van 2008 en de ebola-uitbraak van 
2014 (Erlanger 2020). Betrouwbare berich-
ten dat de regering-Trump, en misschien 
zelfs president Trump zelf, poogt een bod 
van één biljoen dollar te doen voor de mono-
polierechten op een mogelijk vaccin van een 
Duitse firma benadrukken nog maar eens in 
hoeverre ‘America First’ domineert binnen 
alle beleidsvelden. Dit in tegenstelling tot 
de lovende woorden van de Serven, Italia-
nen en Belgen voor de inspanningen van de 
Chinese overheid om hen op grote schaal te 
voorzien in medische expertise, mondkap-
jes en beademingsapparatuur. En terwijl de 
Chinezen de kunst van soft power naar Ame-
rikaanse stijl in de vingers krijgen met deze 
vorm van humanitaire steun, fragmenteert 
de EU, die al gekweld werd door de proble-
men van de Brexit, alleen maar meer naar-
mate nationalistische tendensen de gemeen-
schappelijke agenda verder ondermijnen. 
De onrust over de ‘coronabonds’ en de ruzie 
eind maart tussen Italië enerzijds, en Neder-
land en Duitsland anderzijds heeft de indruk 
versterkt dat het grondbeginsel van gemeen-
schappelijke solidariteit nauwelijks te vin-

den is in de EU van vandaag. De verklaring 
door Dmitri Kiselyov, de schurende propa-
gandist van de Russische president Vladi-
mir Poetin, dat de EU ‘dood’ is, gaf slechts 
woorden aan wat velen al langer dachten.    

Kortom, deze grote crisis versterkt de centri-
fugale krachten die al langer ‘het Westen’ uit-
een drijven – populisme, uiteenlopende vei-
ligheidsbelangen, mercantilisme – en lijkt de 
sombere vooruitzichten van de conferentie 
van München alleen maar verder te bevesti-
gen. Deze ontwikkeling is reeds langer gaan-
de – na de invasie van Irak verklaarde Timo-
thy Garton-Ash al het volgende: “Met het 
verdwijnen van het communistische Oosten 
aan het einde van de Koude Oorlog, stort-
te het Westen langzaam in een crisis” (Gar-
ton-Ash 2004, 8). Maar de reden voor deze 
crisis is nog scherper geworden en veranderd 
van een tegenstelling in veiligheidsprioritei-
ten naar een fundamentele identiteitscrisis. 
Terwijl het Westen vroeger bijeengehouden 
werd door een burgerlijk liberalisme dat de 
bevordering van de democratie en de inte-
gratie van andere landen in de wereldhan-
del aanspoorde, wordt het nu van binnenuit 
bedreigd door ‘nativistische’ tendensen die 
protectionistische, autoritaire en xenofobi-
sche doelen nastreven. Het Westerse ideaal 
van een open, expansieve agenda gebaseerd 
op liberale democratie, mensenrechten en 
de markteconomie wordt intern steeds meer 
uitgedaagd door een gesloten, exclusieve 
contra-narratieve identiteit gebaseerd op et-
nische, culturele en religieuze identiteit en 
op een herbevestiging van nationale soeve-
reiniteit. Niet langer vormt het Westen de 
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rest van de wereld, in plaats daarvan heeft 
de wereld het Westen in de verdediging ge-
dwongen, zijn grondbeginselen ondermijnd 
en zijn culturele identiteit verwaterd. We 
kunnen niet langer spreken van een ‘Fort Eu-
ropa’, maar van een verzameling miniforten 
die met hun eigen middelen werken en niet 
in staat zijn om een gezamenlijke strategie te 
formuleren tegen de bedreigingen van elders. 

Globalisering en universele idealen  
In bepaalde opzichten is de ‘nationaal-po-
pulistische’ kritiek gebaseerd op legitieme 
bezwaren. De globalisering van de markt 
heeft een kleine minderheid van winnaars 
en een overgrote meerderheid van miljoe-
nen verliezers gecreëerd, waarmee het beeld 
van een rechtvaardig systeem gebaseerd 
op merites aan diggelen werd geslagen. Dit 
heeft een anti-elitisme aangewakkerd tegen 
degenen die, aan zowel de gematigd lin-
ker- als de gematigd rechterzijde, de norm 
van het vrijemarktsysteem bleven steunen, 
ondanks dat daar overduidelijk maar een 
paar mensen van profiteerden. Daarnaast 
heeft het populisme ook profijt gehad van 
het uithollen van het politieke discours door 
simplificerende technologieën als de sociale 
media. Julie Dempsey benadrukt hoe Wes-
terse democratieën verzwakt worden door 
de reikwijdte van deze technologieën. Mark 
Zuckerberg stelde in München dat Face-
book “meer dan een miljoen nepaccounts 
per dag verwijdert”. Desalniettemin is de 
dreiging die uitgaat van informatiemanipu-
latie al meer dan genoeg bewezen door de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen van 
2016 en het Brexit-referendum. Verdere 

controlemaatregelen om dit probleem aan 
te pakken zullen alleen maar meer bezorgd-
heid creëren over de ondermijning van per-
soonlijke vrijheden (Dempsey 2020). En op 
dat terrein kunnen de populisten in de po-
litiek nog meer voet aan de grond krijgen.

‘Het Westen’ is natuurlijk evengoed een idee 
als dat het een geografisch bepaald gebied is. 
Zoals Israël en Australië mee kunnen doen 
met het Eurovisiesongfestival, kunnen Ja-
pan en Zuid-Korea onderdeel vormen van 
de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OESO). Deze 
ontkoppeling van de relatie tussen geografie 
en waarden is belangrijk om weerwoord te 
bieden aan de kritiek dat ‘het Westen’ slechts 
een verlengstuk is van het imperialistische 
denken in het post-imperiale tijdperk. Het 
bevorderen van mensenrechten, liberale 
vrijheden en een op regels gebaseerde werel-
dorde zou door verschillende actoren uitge-
voerd kunnen worden, stelde de Duitse am-
bassadeur bij de VN Christoph Heusgen. En 
nieuwe actoren zijn zeker nodig om de agen-
da op het goede spoor te houden. Sinds Irak 
(2003) en Libië (2011) is er een ernstige ge-
loofwaardigheidskloof ten aanzien van Wes-
terse interventies in het belang van univer-
sele idealen ontstaan. In tegenovergestelde 
richting werd dit ook verergerd door de be-
slissing van de regering-Obama om juist niet 
militair op te treden tegen het gebruik van 
chemische wapens in Syrië in 2012-2013. Er 
is nu een ‘schuldig bij interventie, en schul-
dig bij non-interventie’ patstelling ontstaan, 
waarbij alle claims op het morele gelijk ver-
dwenen zijn. Terwijl nog steeds veel samen-
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levingen sterk onvrij zijn en verschrikkelijk 
grote ongelijkheid daar voortduurt. Het op-
geven van humanitaire interventie kan niet 
het aan het lot overlaten van de mensheid be-
tekenen. Ook mogen we er niet van uitgaan 
dat de markt uiteindelijk op een of andere 
manier het antwoord hierop zal brengen.

De naoorlogse wereldorde onder druk 
Het volgende decennium wordt nu al aange-
duid als een tijd van ‘politiek der grootmach-
ten’, met politieke invloedssferen, mercanti-
listisch protectionisme, en een afwijzing van 
keuzes voor het algemeen belang (Bew 2018; 
Walt 2018; Hamilton 2019). We mogen dan 
misschien geen oorlog tussen grootmach-
ten zien, maar de consequenties van korte 
termijn machtsgrepen kunnen op de lange 
termijn even verwoestend zijn. De mecha-
nismen van global governance – de instituties 
die een op regels gebaseerde economische 

en politieke orde kunnen handhaven – staan 
onder druk. Tien jaar geleden was de Ver-
enigde Naties het toneel van een levendig 
debat over de uitvoering van de Responsibi-
lity to Protect (R2P). Resolutie 1973 van de 
VN-Veiligheidsraad over “extra maatregelen 
ten aanzien van de situatie in Libië” beteken-
de een keerpunt in de internationale politiek, 
omdat het de eerste resolutie was die, in de 
context van R2P, militaire actie rechtvaardig-
de. Die beslissing voelt nu als een eeuwigheid 
geleden, en zowel Rusland als China hebben 
gezworen enige vorm van dergelijke militaire 
acties te blokkeren. Sinds 2011 heeft Rusland 
zijn vetorecht 14 maal ingezet om te voor-
komen dat diverse vormen van interven-
tie in Syrië gelegitimeerd zouden worden.  

In dezelfde geest stelde president Trump 
tijdens zijn meest recente toespraak voor 
de Algemene Vergadering van de VN op 

Donald Trump spreekt de VN toe | Foto: Drop of Light 
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24 september 2019 dat: “de toekomst niet 
aan de globalisten toebehoort, maar aan de 
patriotten”. Ondertussen is de Verenigde Na-
ties, de hoeksteen van de door de VS geleide 
naoorlogse wereldorde geïnitieerd in 1945, 
zelf in financiële nood. Secretaris-Generaal 
Antonio Guterres heeft in oktober 2019 aan 
het Vijfde Comité van de VN (administratief 
en budgettair) laten weten dat de organisatie 
een financiële crisis doormaakt, omdat bijna 
een derde van de lidstaten de jaarlijkse con-
tributie niet betaalt. De Algemene Vergade-
ring van 2019 kon alleen doorgaan vanwege 
bezuinigingen eerder in het jaar. Eind 2019 
hadden slechts 146 van de 193 lidstaten hun 
volledige bijdrage betaald. De Verenigde Sta-
ten alleen al is meer dan één miljard dollar 
aan achterstallige betalingen verschuldigd. 
Het onvermijdelijke resultaat is dat dit ge-
volgen heeft voor de VN-operaties, waarbij 
de organisatie gedwongen wordt de vredes-
handhavingscapaciteit te verminderen om 
zo de basisdiensten bij alle agentschappen te 
kunnen behouden. Dit betekent het terugha-
len van personeel uit een aantal van de meest 
kwetsbare grenzen en regio’s in de wereld. 
Hierdoor dreigt er een mogelijke terugkeer 
van geweld als het delicate evenwicht dat in 
stand gehouden wordt door vaak niet-er-
kende VN-activiteiten in elkaar zal storten. 
Zoals wel vaker bij de VN, wordt het belang 
voor de wereldorde pas merkbaar op het mo-
ment dat er diensten teruggetrokken worden.  

En dit terwijl 2020 het jaar is dat de Ver-
enigde Naties precies 75 jaar geleden in San 
Francisco opgericht werd. Guterres zou op 
14 april 2020 naar Middelburg komen om 

de Four Freedoms-medaille in ontvangst te 
nemen ter ere van de bijdrage van de VN 
aan vrede en veiligheid. Maar met de annu-
lering hiervan door de COVID-19-uitbraak, 
blijft onbekend welke boodschap hij tijdens 
zijn toespraak zou hebben afgegeven. En 
het is nog niet zeker of hij überhaupt nog bij 
de uitgestelde prijsuitreiking in 2021 aan-
wezig zal zijn. De ingetogen 75e verjaardag 
van de VN is vergelijkbaar met het 70-jarig 
bestaan van de NAVO in 2019, dat groten-
deels getekend werd door de uitspraak van 
de Franse president Emmanuel Macron dat 
de organisatie ‘hersendood’ was geworden 
door een volledig gebrek aan strategische 
coherentie tussen de lidstaten. Deze doods-
verklaringen van de Westerse wereldorde, 
of die nu door de Russen, de Fransen of de 
VN zelf in verschillende contexten zijn ge-
geven, getuigen van een ‘Westeloos’ tijdperk. 

Gericht op de toekomst
Het is de moeite waard om over deze situa-
tie na te denken, niet in termen van ruim-
te – ‘het Westen’ – maar in termen van tijd 
– verleden en toekomst. In november 2011 
had de Groene Amsterdammer een dubbe-
linterview met de filosofen Slavoj Žižek en 
Peter Sloterdijk over ‘de crisis in de Westerse 
beschaving’. Voor Sloterdijk was sinds de 17e 
eeuw een van de fundamentele kenmerken 
van die beschaving de breuk met het verle-
den als leidraad voor het dagelijks leven. In 
plaats daarvan werd het Westerse leven ge-
oriënteerd op de toekomst, op wat er bereikt 
en gecreëerd kon worden. Centraal hierin 
stond het denken in termen van krediet – dat 
individuen en instituties voor hun beloftes 
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en toezeggingen ter verantwoording konden 
worden geroepen in de toekomst. Dit legde 
de basis voor een geheel andere economie. 
In de 21e eeuw functioneert het kredietsys-
teem niet langer als een motivatie voor toe-
komstgericht gedrag. In plaats daarvan zijn 
de schulden zo groot dat het financiële sys-
teem zich heeft gericht op het verhandelen 
van deze schulden als een nieuw goed, in 
plaats van ervan uit te gaan dat deze terug-
betaald kunnen worden. Het resultaat, aldus 
Sloterdijk, was een sterk kortetermijnden-
ken, een overweldigend gevoel van culturele 
malaise en een verlies van de toekomst als 
een positieve sturende factor. Zoals Žižek 
daaraan toevoegde, we weten dat het sys-
teem niet werkt, maar we gebruiken het toch. 

In zekere zin bevindt het Westen zich poli-
tiek gezien in een vergelijkbare situatie. Po-
pulisten kijken naar het verleden als een tijd-
perk vóór het ‘globalisme’, toen alles onder 
nationale controle was en de democratie niet 
werd ondermijnd door onderlinge afhanke-
lijkheid. Ze willen hiernaar teruggaan, de 
‘controle terugnemen’, een nepideaal van een 
verloren, gemeenschappelijke, homogene 
samenleving nieuw leven inblazen. Dit bete-
kent echter dat de grootste uitdagingen waar 
we momenteel voor staan, zoals klimaatver-
andering en het behouden van de volksge-
zondheid (zoals nu goed duidelijk is gewor-
den), worden genegeerd. Op internationaal 
niveau wordt het Westen geconfronteerd 
met een geleidelijk aan ontstane alternatie-
ve wereldorde, gevormd door niet-Westerse 
organisaties zoals de BRICS en het Forum 
van gasexporterende landen (GECF), de 

multilaterale diplomatie van China via de 
Shanghai-samenwerkingsorganisatie, de 
Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, 
en de transcontinentale Nieuwe Zijderoute. 

Het nieuwe Westen 
De uitdaging voor het Westen is zijn visie, 
gericht op de toekomst, niet op te geven van-
wege deze duidelijke machtstransitie van het 
mondiale Noorden, naar het Zuiden en het 
Oosten. Westeloosheid kan alleen worden 
overwonnen als de standaard manier van het 
interpreteren van ‘het Westen’ – als een ver-
zameling staten die grotendeels in één deel 
van de wereld zijn gevestigd – wordt ver-
vangen door een meer flexibele en doelge-
richte interpretatie, als een verzameling van 
gelijkgestemde actoren. Inspanningen om 
het Westerse ideaal nieuw leven in te blazen 
via alternatieve wegen zoals de Community 
of Democracies of de meer recente Alliance 
for Multilateralism worden misschien door 
sommigen als moedig maar beperkt gezien, 
echter vanuit een breder perspectief kunnen 
ze weldegelijk als waardevolle aanspreekpun-
ten fungeren. Zoals de BRICS hebben aan-
getoond kunnen dit soort initiatieven een 
nieuw niveau van diplomatieke coördinatie, 
politieke cohesie en economische samenwer-
king garanderen die tot nu toe niet aanwe-
zig was. Het Global Parliament of Mayors, 
waar Den Haag een sleutelrol in heeft ge-
speeld, lijkt misschien van beperkte waarde 
in een door staten geleid systeem, maar het 
potentiële belang van dit netwerk voor het 
delen van de beste toepassingen op het ge-
bied van bijvoorbeeld klimaatverandering en 
volksgezondheid wordt nu sterk zichtbaar. 
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In het hoofdartikel van The Economist op 16 
april over de huidige wereldwijde crisis, ge-
titeld ‘Is China Winning?’, werd het volgende 
gesteld: “Ze hoeven geen nieuwe, op regels 
gebaseerde internationale orde van de grond 
op te bouwen. Ze blijven liever druk zetten op 
de wankele pijlers van de door Amerika na de 
Tweede Wereldoorlog opgezette wereldorde, 
zodat een opkomend China niet belemmerd 
wordt”. Onder deze omstandigheden kan 
Westeloosheid het beste worden overwon-
nen door niet alleen te vertrouwen op de 
post-1945 steunpilaren, maar door ook ge-
bruik te maken van complementaire kanalen 
voor samenwerking om zo nieuwe kansen te 
creëren. Op die manier zal de toekomst niet 
verloren gaan aan diegenen met ongunstige 
bedoelingen, en zal de politiek niet in han-
den komen van zij die op het verleden gericht 
zijn. Misschien is de eerste stap om termen 
als Westeloosheid niet te interpreteren vanuit 
het oogpunt van cultureel pessimisme, maar 
vanuit een perspectief van eindeloze moge-
lijkheden. Tot slot, het aankomend 100-jarig 
bestaan van De ondergang van het avond-
land door Oswald Spengler is tevens het 
100-jarig bestaan van James Joyce’s Ulysses.  

prof.dr. Giles Scott-Smith bekleedt de Roose-
velt Chair in New Diplomatic History aan 
de Universiteit Leiden. Hij is ook een van de 
directeuren van het Roosevelt Institute for 
American Studies.

Dit artikel is een vertaling van de originele 
Engelse tekst.  
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75 jaar bevrijding

door Sybe Schaap
Het is een uitdaging om 75 jaar na de capi-
tulatie van nazi-Duitsland te reflecteren op 
de betekenis daarvan. Waarom het zin heeft 
na zo een lange tijd de herinnering aan deze 
duistere tijd levend te houden. Dit geldt het 
sterkst voor de Dodenherdenking, vanwege 
de vertwijfelende vragen die ons blijven ach-
tervolgen. Hoe zovelen om het leven konden 
worden gebracht of in de strijd sneuvelden. 
De redactie heeft mij voor deze beschou-
wing nog een begeleidende vraag meegege-
ven: of de herdenkingen ook iets betekenen 
in liberaal perspectief. Eerst de vraag of het 
zin heeft nog altijd te herdenken. Je zou, na 
75 jaar, alles rond de Tweede Wereldoorlog 

ook in de wijdere geschiedenis kunnen voe-
gen en het herdenken vervangen door his-
torisch onderzoek en geschiedenislessen. Ik 
wil de vraag over de zin van het herdenken 
benaderen vanuit een toegespitst perspec-
tief: namelijk wat zich toen heeft voorge-
daan. Waarvan werden we eigenlijk bevrijd 
en waarom vraagt dit blijvende herinnering?

Ideologisch slagveld
Er stond, voorafgaand aan, tijdens en ook 
nog na de Tweede Wereldoorlog nogal wat 
tegenover elkaar. Niet alleen staten of vol-
keren, maar ook ideologieën en daarop ge-
baseerde volkenrechtelijke en geopolitieke 
missies. Het ging om heel wat meer dan de 

Herdenking. De zin van herinneren

Nationaal Monument op de Dam | Foto: Wut Moppie 
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erbij betrokken volkeren. Wij werden in 
mei 1945 dan ook niet zozeer bevrijd van 
de Duitsers, maar van het nazisme. Van een 
ideologie die in Europa een brede aanhang 
had. En Oost-Europa heeft daarna nog lang 
te lijden gehad onder een concurrerende 
ideologie, het communisme. Europa was een 
ideologisch slagveld. De vraag is, of we ons 
dit nog levend herinneren en of ook dit in de 
herdenkingen voorop moet staan. De oor-
log was een dieperliggende confrontatie; we 
werden bevrijd van een extreem intoleran-
te, moordlustige ideologie. De ideologische 
confrontatie ging na 1945 nog door. Voor 
ons in de vorm van een ‘koude’ oorlog die 
zomaar ‘warm’ kon worden; voor Centraal- 
en Oost-Europa in de vorm van onderwer-
ping aan totalitair communisme. We mogen 
niet vergeten dat niet alleen nazi-Duitsland, 
maar ook de Sovjet-Unie de wereld in brand 
zette. In dit licht kunnen de omwentelingen 
rond 1989 als afsluiting van de voornoemde 
confrontaties worden gezien: het ten onder 
gaan van ook die andere rabiate ideologie. 
De Tweede Wereldoorlog was dus niet alleen 
een slagveld van elkaar op leven en dood be-
strijdende volkeren. Het was ook een oorlog 
en moordpartij die met ideologische recht-
vaardigingen werd ingezet: die van het na-
tionaalsocialisme, het communisme en het 
fascisme. Ook dit moet op 4 en 5 mei een 
levende herinnering zijn. We werden bevrijd 
van een kwaadaardig stelsel: West-Europa 
van het nazisme en fascisme – de rest van 
Europa in 1989 van het communisme. Dit 
perspectief zegt ook iets over de gewonnen 
vrijheid, die haar uitdrukking vindt in de de-
mocratische rechtsorde, nationaal en inter-

nationaal. Een levende herdenking moet ook 
dit in beeld houden: onze rechtsstaat en zijn 
waarden. Ik benadruk dit, omdat de demo-
cratische rechtsstaat geen vanzelfsprekend-
heid is. Dat de vijand van weleer verslagen 
werd, wil nog niet zeggen dat het bijbeho-
rende gedachtegoed zomaar overwonnen is.

De Tweede Wereldoorlog werd aangejaagd 
door agressieve ideologieën die moord, on-
derdrukking en slavernij rechtvaardigden. 
Het nazisme zocht raciaal-nationalistische 
‘Lebensraum’, het communisme een uto-
pisch bevrijd mensdom. Rassenstrijd en 
klassenstrijd dus. In beide gevallen inlijving, 
terreur en uitroeiing, de eliminatie van on-
welgevallige staten, klassen en rassen. Een 
uitgesproken vijand van beide ideologieën 
was de burgerlijke, democratische rechts-
staat. In die tijd werd deze ideologische te-
genstelling terdege beseft. Dit blijkt in Ne-
derland uit de wijze waarop de NSB voor 
de oorlog tegemoet werd getreden: indam-
ming, inbegrepen een ambtenarenverbod. 
Liberalen, sociaaldemocraten, calvinisten 
en katholieken beschikten over zoveel eigen 
ideologische bagage, dat compromissen met 
fascisten, nazi’s en communisten ondenk-
baar waren. De rechtsstatelijke ordening 
werd gedragen door waarden die het verde-
digen waard waren. Voor velen werd het ver-
zet tijdens de oorlog eveneens gedreven door 
deze waarden. Dat maakte de bevrijding van 
1945 ook een herwonnen vestiging van de 
democratische rechtsstaat. In zekere zin her-
haalde dit zich in 1989, na de teloorgang van 
de Sovjet-Unie en het communisme. Je mag 
je overigens wel afvragen of de reactie in het 
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Westen op de ondergang van het communis-
me niet wat overmoedig was. Uitdrukkingen 
als ‘het einde van de geschiedenis’ en de ‘ze-
gevierende liberale wereldorde’ zouden kun-
nen getuigen van enige zelfoverschatting. 

Mijn vraag is nu of de voornoemde kern van 
de wereldoorlog, de confrontatie tussen fun-
damentele waarden, nog voldoende leeft. Is 
er nog sprake van een levendig besef dat op 
het slagveld van weleer ook een ideologische 
strijd werd geleverd met ingrijpende rechts-
statelijke en geopolitieke implicaties? Bij mij 
heerst enige twijfel. Onze aloude liberale, 
calvinistische, katholieke en sociaaldemo-
cratische politiek-maatschappelijke ideo-
logieën hebben nauwelijks nog betekenis. 
Komt dit doordat funderende waarden sleets 
zijn geworden, vervallen tot postmoderne 
woorden met een vage betekenis? Dit geldt 
ook voor de doorwerking van deze waarden 
in maatschappelijke en staatkundige institu-

ties. De ‘lange mars door de instituties’, van-
af de jaren 60 aangezet door een herlevend 
marxisme, lijkt thans in het neoliberalisme 
en populisme succesvolle erfgenamen te 
hebben gevonden. Werkt dit door op de her-
denkingen? Houden de genoemde waarden 
de volle aandacht? Of spitsen herinnering 
en herdenking zich toe op een volkerenslag 
met slachtoffers, winnaars en verliezers? Een 
levende herinnering aan de doden vraagt 
ook om het besef hoe dit kon gebeuren. Le-
ven we in het volle besef van wat zich nooit 
meer zou mogen herhalen? Om mijn twijfel 
wat concreter te maken, eerst een verwij-
zing naar wat zich in recente tijd in Rus-
land heeft voltrokken; daarna een en ander 
over het Westen, inbegrepen Nederland.

Vaderlandse oorlog 
Het binnenvallen van de nazilegers in de 
Sovjet-Unie was voor Stalin aanleiding om 
een van de kernprincipes van het commu-

'Schoenen op de Donaukade' - Monument voor de slachtoffers van de Holocaust, Boedapest
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nisme in een opmerkelijke zin te relativeren. 
Het Marxistisch internationalisme maakte 
plaats voor een nieuwe missie: die van de 
‘grote vaderlandse oorlog’. Nu was het inter-
nationalisme, de wereldwijd te ontketenen 
klassenstrijd met regie vanuit Moskou, toch 
al omgedoopt tot ‘socialisme per land’, maar 
daarin ging het nog altijd om hetzelfde oude 
doel: de communistische wereldgemeen-
schap. Wat de vaderlandse oorlog – waar Karl 
Marx nog had gesteld dat proletariërs geen 
vaderland hebben – zo opmerkelijk maakte, 
was dat Stalin nu niet alleen de proletarische 
massa, maar het gehele volk inschakelde om 
de nazi-overmacht het hoofd te bieden. La-
ter kon de communistische wereldrevolutie 
per land weer doorgaan – zoals te zien in 
Centraal-Europa na 1945. Maakte de afloop 
van de oorlog dan een eind aan het ‘vader-
land’ als bindende waarde? Niet zomaar!

Een decennium na de teloorgang van de Sov-
jet-Unie nam de Russische president Vladi-
mir Poetin afstand van de liberale wereldor-
de en de Westers gemodelleerde rechtsstaat. 
Dit na de chaos, die overigens ook is uitgelokt 
door twee, geïmporteerde ‘Westerse’ waar-
den. Namelijk democratie, maar dan zonder 
de benodigde instituties, en een neoliberale 
interpretatie van het marktliberalisme. De 
hervormingen brachten chaos, criminalise-
ring van de samenleving en het oligarchen-
stelsel. Voor Poetin aanleiding een allesdoor-
dringende autocratie te ontwikkelen. Net 
als onder het communisme, raakte het land 
volledig gepolitiseerd. Poetin schiep een 
staatsmacht met volle regie over parlement, 
rechterlijke macht en kerk. Een welhaast my-

thische leiderscultus moest zorgdragen voor 
verbondenheid met het volk. Een hernieuwd, 
nu populistisch tsarendom? Dit ging niet zo-
maar. De verbondenheid van autocratische 
leider en volk eiste rechtvaardiging. En daar-
toe greep Poetin terug op de Tweede Wereld-
oorlog en Stalins vaderlandscultus. ‘Rusland’ 
werd de mythische geest van een uniek volk, 
opnieuw bedreigd door vijanden, van bin-
nen en van buiten. Wat nu alweer ‘vaderland’ 
heet, vraagt bescherming door een leider 
die deze mythe leven inblaast en uitdraagt. 
De volksleider rechtvaardigt zichzelf daartoe 
als erfgenaam van de eerdere ‘vaderlandse 
oorlog’, inbegrepen het tot de verbeelding 
sprekende symbool hiervan, Stalin zelf. Dit 
vraagt uiteraard om groteske geschiedverval-
sing. Het heroïsche ‘vaderland’ lost de mis-
lukte communistische missie thans af door 
een populistische. Dat het volk alweer van 
alle kanten bedreigd wordt, geeft het gevoel 
van identiteit temeer een mythische inhoud.

Wat betekent dit voor het herinneren en her-
denken van de wereldoorlog? Dat de Sov-
jet-Unie een slachtofferrol wordt toegedicht 
en het nazi-Duitsland tot enige agressor 
wordt omgedoopt. Ook dat het Molotov-Rib-
bentroppact een betekenis krijgt die de Sov-
jet-Unie niet langer als medeveroorzaker van 
de Tweede Wereldoorlog erkent. Rusland nu 
als slachtoffer en als heroïsche overwinnaar 
in een volkerenslag. Transformeert dit com-
munisten en nazi’s dan tot Russen en Duit-
sers? De ideologische kern van de oorlog 
krijgt in ieder geval een nieuw gezicht: dat 
van een strijd tussen volkeren met een bij-
zondere volksidentiteit. Betekent dit dat het 
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‘vaderland’ thans ook andere buurvolkeren 
tot bedreigende volksidentiteiten omdoopt, 
zo niet vijanden van het eigen volk? Het be-
grip volksidentiteit verovert al wereldwijd de 
geest. Het wij, het eigen volk, tegenover de 
niet-identieke ander; de goeden tegenover 
hun vijanden. Is het niet ironisch, dat Stalin 
en zijn ‘vaderland’ herboren worden in een 
patriottisme dat zowaar nazistisch getinte 
elementen uitdraagt? Ik doel op ideeën als 
oorsprongsmythe, volk, etniciteit, identiteit 
en een bezeten afkeer van internationalisme. 
Het kan verkeren. Hieraan voegt zich onder 
Poetin iets toe dat eveneens eigen is aan he-
dendaags populisme: het vervangen van fei-
ten door ficties en leugens. Dit verandert wat 
herdacht zou moeten worden in een fictieve 
‘geschiedenis’, die de vijandige ander gebruikt 
om het eigen volk en zijn leider glans te geven. 
De werkelijke geschiedenis is intussen nage-
noeg geheel uit de herinnering verbannen.

Waarom het voorgaande ter adstructie? 
Omdat ik vrees dat zich in Europa en ook 
daarbuiten iets overeenkomstigs dreigt te 
voltrekken. Een ‘vaderlandse’ blikwending 
waarin ook de Tweede Wereldoorlog wordt 
meegezogen. Er ontwikkelen zich mythische 
beelden die doen vergeten wat zich rond die 
periode eigenlijk voordeed, beelden waarin 
veel van het ‘volkse’ gedachtegoed weer tot 
leven wordt gewekt. Daartoe nog een korte 
terugblik op beide wereldoorlogen, op ver-
anderingen die toen hun beslag kregen en 
nog altijd voortwoekeren. De Eerste Wereld-
oorlog maakte een einde aan de grote rijken 
in Centraal- en Oost-Europa: het Pruisi-
sche, het Tsaristische, het Ottomaanse en het 

Habsburgse Rijk. Het concept dat daarvoor 
in de plaats terugkwam was dat van de natie-
staat, een staat gefundeerd op een nationaal 
eenheidsbesef. Nu wil ik niet al te negatief 
doen over het begrip ‘natie’, maar wel over 
een aspect dat toen volle ruimte kreeg: het 
etnische. De oude rijken waren veel-volkere-
nagglomeraten, min of meer gepacificeerd. 
De zich daaruit losmakende natiestaten 
waren eveneens multi-etnisch, maar het 
natie-idee bedierf het gepacificeerd samen-
leven. Dus raakten deze staten verstrikt in 
onderlinge oorlogen en – vaak erger nog 
– burgeroorlogen. Een en al razernij na de 
Vrede van Versailles (1919), met miljoe-
nen doden en tragische volksverhuizingen. 
Wie beweert dat de natiestaat een concept 
van vreedzaamheid is – zoals door heden-
daagse populisten uitgedragen – miskent 
de feiten totaal. De mythe van de natie-
staat beheerste vervolgens ook het fascis-
me en nazisme en broeide eveneens na de 
Tweede Wereldoorlog nog door. Ik verwijs 
naar de verdrijving van de Sudeten-Duit-
sers uit Tsjechoslowakije en naar de recen-
te Balkanoorlog. De natiestaat is een geheel 
ander idee dan de burgerlijke rechtsstaat. 

Het Jodenvraagstuk 
Door dit alles heen loopt namelijk een ex-
ces dat bij de Dodenherdenking bijzondere 
aandacht krijgt en vertwijfelde herinnerin-
gen oproept, het lot van de Joden. De End-
lösung mag hierbij centraal staan, maar er 
mag niet worden vergeten dat deze tragedie 
een voorafgaande geschiedenis heeft. De wij-
ze waarop de Joden gedurende onze gehele 
Westerse geschiedenis behandeld zijn, hoef 
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ik hopelijk niet op te wijzen. Maar eind 19e 
en begin 20e eeuw zocht het uitsluiten en 
vervolgen van Joden onder racistisch gedre-
ven nationalisten en nazi’s een verleidelijke 
rechtvaardiging. De Jood werd de represen-
tant bij uitstek van het internationalisme. Dit 
zocht zijn weg in ideologieën en maatschap-
pelijk-politieke bewegingen die in de moder-
ne tijd om hegemonie streden: kapitalisme, 
liberalisme en communisme. De Jood werd 
de metafoor én belichaming van machten 
die het kapitaal beheersten; de banken, de 
markten, de kunsten en de wetenschappen. 
Dit maakte ‘de Jood’ tot een bedreiging voor 
de vermeend heilzame en beschermende 
nationale eenheid en identiteit. Vooral de 
vereenzelviging van het Jodendom met het 
communisme sloeg aan. Een wereldwijd 
complot van de Joden. De Jood als ontwer-
per en aanjager van het judeo-bolsjewisme. 
Een grotere bedreiging voor de etnisch-na-

tionale identiteit was nauwelijks denkbaar. 
Herdenking van de Endlösung, de Holocaust, 
met ‘Auschwitz’ als horrorsymbool, schiet te-
kort als niet deze onderliggende ideologische 
waanzin wordt meegenomen. Het herden-
ken van wie er werden vermoord, vraagt juist 
om een scherp oog voor wat deze verschrik-
kingen uitlokte en moest rechtvaardigen.

Hitler werd gedreven door racistische waan-
zin, anderen door etnisch nationalisme 
of identiteitsobsessies. Echter, steeds weer 
vooroordelen, ficties, leugens en vermeen-
de complotten ter rechtvaardiging van res-
sentiment en haat. Met Jodenvervolging en 
uitroeiing als een extreem tragische vorm 
van burgeroorlog. De Endlösung als mon-
sterachtige superlatief van al die etnische 
oorlogen en burgeroorlogen die zich sinds 
de Eerste Wereldoorlog in Europa afspeel-
den. In dit perspectief is er iets dat te den-

Holocaust Memorial Museum in Auschwitz, Polen | Foto: Szymon Kaczmarczyk  
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ken zou moeten geven. Je kunt een oorlog 
tussen staten beginnen en beëindigen, hoe 
ellendig het ook gebeurt en hoe heftig ook 
de naweeën zijn. Een burgeroorlog laat zich 
echter veel moeizamer beëindigen, omdat de 
vijand niet ‘daarbuiten’ verblijft, maar ‘hier-
binnen’, om ons heen. Door de geschiedenis 
heen zijn de Joden door dit lot getroffen.  

Naoorlogse waardengemeenschap
De wereld heeft geleerd van wat zich tij-
dens de Tweede Wereldoorlog voltrok. Het 
naoorlogse ideaal van een wereldgemeen-
schap van soevereine staten is immers iets 
anders dan dat van een Volkerenbond van 
natiestaten. In West-Europa en de Atlanti-
sche omgeving werden de rechtsstaat en de 
representatieve democratie bindende prin-
cipes. Het gelijkheidsbeginsel – gelijkheid 
van eenieder voor de wet – werd vergezeld 
door een recht op verscheidenheid – wette-
lijk beschermde ongelijkheid dus. Deze be-
ginselen zijn ondenkbaar zonder de waarde 
van tolerantie: verdragen wat anders is. Dat 
staat haaks op het splijtende ideaal van ras 
of etniciteit, dan wel discriminatie op grond 
van identiteit, godsdienst of politieke over-
tuiging. Voor de ordening van internationale 
en geopolitieke verhoudingen werd ingezet 
op verdragen tussen soevereine staten, zo-
als mensenrechten- en handelsverdragen en 
andere institutionele vormen van samen-
werken, bijvoorbeeld de Europese Unie. 

Een tweeledige rechtsordening dus, natio-
naal en internationaal. Een ordening die een 
grondoorzaak van de Tweede Wereldoorlog 
moest wegnemen. Deze rechtsorde werd ook 

omarmd door de meeste Europese staten die 
zich na 1989 losmaakten van de Sovjet-Unie. 
Een tweezijdige bevrijding. Naast de bevrij-
ding van totalitaire en autocratische stelsels, 
de bevrijding tot een rechtsstatelijke orde-
ning. Is het niet mooi dit te herinneren en 
te gedenken tijdens de Dodenherdenking en 
op Bevrijdingsdag? Dit is zeker zo. Maar dan 
moet dít aspect van de herdenking wel een 
centrale plaats blijven innemen, de rechtssta-
telijke vrijheid. Dan moet een vergetelheid 
die deze kernwaarden doet veronachtzamen 
voorkomen worden. Het ging niet zomaar 
om een oorlog of een volkerenslag. Het ging 
bovenal om de onderliggende ideologieën. 
Waarom herdenken en herinneren? Om-
dat onderdelen van dit destructieve idee-
engoed weer aantrekkingskracht kunnen 
tonen. Racisme, etnocentrisme, intoleran-
tie en rechtsongelijkheid kunnen weer de 
kop opsteken. Het verslaan van de vijand is 
niet zomaar hetzelfde als het overwinnen 
van zijn gedachtegoed en de verlokkende 
werking daarvan. Worden onze rechtsstate-
lijke waarden weer bedreigd? Schiet de her-
denking tekort als we hieraan voorbijgaan? 

De natiestaat terug 
Waar ik onder meer op doel is dat de na-
tiestaat weer terrein wint, althans in de zin 
van verleidelijk ideaal. Ook in de populair 
geworden roep om het herwinnen van onze 
soevereiniteit kan zich het natie-ideaal ver-
pakken. In ideologische zin mag dit begrip 
nog niet erg concreet zijn, maar in emotione-
le zin duiken oude sentimenten weer op. De 
nieuwe nationalisten laten hun afkeer van de 
Europese Unie blijken door deze verdragsge-
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meenschap te vergelijken met de nog maar 
net verslagen totalitaire stelsels. Wordt nog 
wel ten volle beseft wat zich in de totalitai-
re stelsels voltrok? Of begint ogenschijnlijk 
overwonnen gedachtegoed weer te verleide-
lijk te worden? ‘Natie’ wordt alweer identiek 
verklaard met herkomst, volk, identiteit en 
etniciteit. Daarbij voegt zich een groeien-
de intolerantie jegens het niet ‘volkseigene’. 
Is de intussen failliet verklaarde ‘multicul-
turele’ samenleving een eufemisme voor 
multi-etniciteit? Nederland was – zoals elk 
land – altijd multicultureel, en religieus en 
ideologisch divers. Dat kan het probleem 
niet zijn. Wel dat het ideaal van de natiestaat 
weer de aloude afkeer van etnische diver-
siteit vertolkt. Het ‘Polenmeldpunt’ en de 
‘minder Marokkanen’-uitspraak laten zien 
waar het om draait. Een migratieprobleem 
dreigt een etnisch gedreven nationalisme te 
rechtvaardigen. De herontdekte vaderland-
se identiteit is echter een begrip vol fictie 
en verbeelding, dat intolerantie kan aan-
jagen. ‘Wij’ tegenover zij die anders zijn en 
niet tot het eigen volk behoren. Dan kunnen 
rechtsstaat en de waarde van tolerantie het 
afleggen tegen de discriminerende idealen 
van volksidentiteit en de besloten natiestaat. 
Zo’n hang naar beslotenheid maakt ook de 
internationale rechtsorde verdacht: alsof 
verdragen ‘onze’ soevereine natie bedreigen.

‘Wat’ anders is wordt vertaald in wie daar-
achter schuilgaan, zoals het ‘eigen volk’ zich 
eerder keerde tegen de Jood als internatio-
nalist, om zo afkeer van de Jood in persoon 
te rechtvaardigen. Het wordt weer alledaags 
om slachtoffergevoel te vertalen in eigen-

tijdse complotten en bijbehorende daders. 
Zie het geloof in een islamitisch complot, 
gericht op het islamiseren of zelfs ‘omvol-
ken’ van Europa. Complotten, als vanouds 
gesteund door verraderlijke elites: politi-
ci, rechters, de Europese Unie, welke an-
dere vijand van het volk dan ook. Zelfs ‘de 
Jood’ wordt weer ingeschoven in deze ob-
sessie. Waar men nog beducht is openlijk 
‘de Jood’ te noemen, wordt George Soros 
als metafoor gebruikt: de Joodse miljardair 
die onder de dekmantel van goede doelen 
het Joodse internationalisme zou uitdragen.

Hoewel ‘rechts’-populisme de herleving van 
dit ideeëngoed aanvoert, dreigt het niet be-
perkt te blijven tot deze kringen. Dit idee-
engoed verleidt en infecteert. Dit des te ge-
makkelijker daar waar klassieke ideologieën 
al zodanig door erosie zijn uitgehold, dat ze 
weinig betekenis meer hebben. Politieke par-
tijen beschikken intussen nog maar over een 
flinterdun ideologisch gedachtegoed. Ver-
dwijnt zo eveneens de weerbaarheid tegen 
het populisme en zijn reactionair gedachten-
goed? Het is in dit licht de vraag of de gang 
van zaken in Polen en Hongarije incidenten 
zijn. Dit lijkt voor ons wellicht ver weg. Maar 
is de wettelijk te beschermen verscheiden-
heid van de bevolking nog een vitale waarde? 
Het is de vraag hoe krachtig het beginsel van 
gelijkheid voor de wet nog doorwerkt. Zo 
ook of ons wettelijk stelsel nog het institutio-
nele gebinte van de samenleving is. Is de trias 
politica nog volledig van kracht? Het gewicht 
van de ‘trias’ beweegt zich immers meer en 
meer naar de uitvoerende macht. Hoe ver-
gaat het in dit licht de rechterlijke macht? 
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Er moet voorkomen worden dat deze de 
uitstraling krijgt van een elite die zich onvol-
doende aan de wil van het volk onderwerpt. 

De Amerikaanse president Donald Trump 
noemt onafhankelijke rechters al openlijk 
‘vijanden van het volk’. De verdenking dat 
rechters gepolitiseerd zijn leeft daarnaast 
breder. Het is toch opmerkelijk dat rechters 
zich onlangs in de Tweede Kamer moesten 
verweren tegen het verwijt van politisering. 
Of ging het om het verwijt van verkeerde po-
litisering? Het zou een teken aan de wand zijn 
als we weer op moeten passen dat de rechter-
lijke macht niet in een repressief uitvoerings-
orgaan van een gepolitiseerde staatsmacht 
verandert die volksvijanden te lijf gaat. Het 
lijkt wellicht een duister beeld. Maar ik wil, 
analoog aan een pandemie, waarschuwen 
voor initiële infecties die een exponentiële 

groei ondergaan en dan nog maar moeizaam 
kunnen worden ingedamd. Ik heb wel eens 
de suggestie gehoord onze Bevrijdingsdag te 
vervangen door iets als een onafhankelijk-
heidsdag. Doe dit niet! Voor je het weet raakt 
zo’n dag bevangen door volksficties, identi-
teitsretoriek en de natiestaat. Herdenk liever 
de overwinning op het daarin gelegen verderf.

Herdenken als herinneren
Ik heb in het voorgaande willen waarschu-
wen voor de herleving van het gedachtegoed 
dat de tijdspanne van de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog heeft beheerst. Volksidee, 
identiteitsobsessie, een op macht gebaseerde 
natiestaat, politisering van het maatschappe-
lijke en politieke leven, weerzin tegen vijan-
den van het volk en onderschikking van de 
rechterlijke macht. Ik vrees dat dit gedach-
tegoed niet geheel geschiedenis is geworden. 

Nazisaluten aan Adolf Hitler tijdens zijn bezoek aan Gdansk, 1939 | Foto: Everett Historical  
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Bevrijding, 75 jaar geleden, is niet zomaar 
hetzelfde als overwinning op deze regressieve 
verleiding. De te herdenken bevrijding ver-
draagt dan ook geen beschrijving in triomfa-
le bewoordingen. We moeten ons de werke-
lijke geschiedenis herinneren, weten wat zich 
toen voltrok. Alleen dan leren we van wat 
er gebeurd is. Dat helpt ons te beseffen wat 
er tegenover de tragedie van toen staat: de 
waarden die de bevrijding ons gebracht heeft. 
Herdenken moet samenvallen met levend 
herinneren van wat het kwaad heeft veroor-
zaakt. Dat herinneren draagt bij aan weer-
baarheid. Dan nog een woord over het liberale 
perspectief. Vanuit zo’n herinnering zou een 
liberale partij weer eens te rade kunnen gaan 
bij de klassieke ontwerpers van haar waar-
den. Waarden die haaks staan op intolerante 
ideologieën. Voordat deze waarden in een 
verkeerde zin geschiedenis zijn geworden.

Een scherpe blik op de geschiedenis helpt 
ons te begrijpen wat er in de eerste helft van 
de 20e eeuw is misgegaan, maar leert ons ook 
wat daar na 1945 aan bevrijdende waarden 
tegenover werd gesteld. Dan behoudt Do-
denherdenking haar diepere betekenis: een 
stilstaan bij de nauwelijks te bevatten aan-
tallen doden, dat ook waarschuwt voor het 
gedachtegoed dat eraan ten grondslag lag. 
Dan herinnert Bevrijdingsdag ons niet alleen 
aan de herwonnen vrijheid, maar ook aan 
wat er nodig is om deze vrijheid te behouden.
  

Sybe Schaap is voormalig lid van de Eerste 
Kamer (VVD). Hij doceerde filosofie in 
Amsterdam en Praag en waterbeheer in Delft.
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Reacties op Dijkhoff

door Marcel Wissenburg
Begin 2019 lanceerde Klaas Dijkhoff zijn 
Liberalisme dat werkt voor mensen (Dijk-
hoff 2019a) als discussiestuk; inmiddels is 
het (samen met de commentaren verzameld 
in de maanden na publicatie) uitgeroepen 
tot ‘vertrekpunt’ voor het verkiezingspro-
gramma. Tot de vele reacties behoorden 
ook vijf commentaren in Liberale Reflec-
ties 2019/2 van Edwin van de Haar, Niek 
Kok en Reinout Woittiez, Sid Lukkassen, 
Roelof Salomons, en ondergetekende. Wat 
deze vijf gemeen hadden (en wat ze onder-
scheidden van andere commentaren) is dat 
het vijf toetsen waren van de wetenschap-
pelijke merites van het Klaasverhaal (zoals 
Dijkhoff het al snel zelf ging noemen), en 

geen reflecties op de politieke haalbaar-
heid, responsiviteit of verkoopmogelijkheid.

In één opzicht is dat niet helemaal eerlijk: 
het Klaasverhaal is geen wetenschappelijk 
stuk en beoogt dat ook niet te zijn. Maar 
van een verhaal op basis waarvan een partij 
haar koers zou moeten gaan uitzetten mag 
men tegelijk wel verlangen dat het niet op 
los zand en wishful thinking is gebaseerd. 
Dus dat het aan een aantal wetenschap-
pelijke criteria voldoet, zoals klare en on-
dubbelzinnige definities van cruciale con-
cepten, logische consistentie, coherentie, 
correspondentie met de feiten, en het leve-
ren van een nieuw inzicht in de samenleving. 

Na het Klaasverhaal
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De oordelen waren niet mals. Ten minste 
drie commentatoren (Salomons, Lukkassen 
en Van de Haar) wezen erop dat niet echt 
duidelijk was voor wie dit verhaal geschre-
ven was – de Nederlandse burger (we zijn 
een volkspartij, toch?) of toch vooral ‘de 
middenklasse’? Het leek of Dijkhoff voor die 
laatste groep een bevoorrechte positie wilde 
bepleiten, maar in welk opzicht ‘de’ midden-
klasse dan kennelijk tot nu toe politiek wordt 
veronachtzaamd werd niet uitgelegd. Boven-
dien is het verre van duidelijk wat Dijkhoff 
nu precies wel en niet middenklasse noemt, 
meldt Van de Haar (2019, 21) – die er ook 
op wijst dat niet wordt aangegeven waarom 
en waarin precies die (dus: welke?) midden-
klasse voorrang verdient boven andere bur-
gers. Lukkassen (2019, 38) verheldert dit: 
“Er is een aanzienlijk verschil in opleiding-
sniveau, inkomen, bezit en vermogen tus-
sen een chirurg (hoge middenklasse) en een 
postbode (lage middenklasse): maar beiden 
zien zichzelf als middenklasse”. Als hoogle-
raar die voor 40 uur wordt betaald maar 60 
uur moet werken, die zijn salaris al jaren niet 
meer ziet groeien, die de helft verdient van 
wat een manager in een even groot bedrijf 
verdient, en die de pensioengerechtigde leef-
tijd, als een wortel die een ezel voor de neus 
gehangen wordt, steeds maar ziet opschui-
ven: alle sympathie voor deze observaties 
– maar wil Klaas mij nu wel of niet helpen?

Het ‘wie’ is onduidelijk, het ‘waartoe’ ook. 
Het Klaasverhaal spreekt zichzelf namelijk 
tegen: enerzijds wordt het opgehangen aan 
de vijf kernwaarden van de VVD en het li-
beralisme – maar tegelijk verdedigt Dijkhoff 

iets dat hij ‘logisch liberalisme’ noemt – een 
begrip dat het beste maar verder vergeten 
kan worden (volgens Van de Haar en Wis-
senburg). Logisch liberalisme staat voor 
principeloos pragmatisme – ‘een liberalis-
me dat werkt’, lees, het machiavellistische 
‘het doel heiligt de middelen’. Maar die vijf 
kernwaarden (voor wie ze even vergeten 
was: vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale 
rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, ver-
draagzaamheid) zijn maatstaven voor doelen 
én middelen. Een liberalisme dat principes 
opzij zet voor resultaten ongeacht hoe be-
reikt, gooit het kind met het badwater weg. 
Het is heel goed mogelijk compromisloos 
te blijven streven naar de verwerkelijking 
van kernwaarden én tegelijk compromissen 
te sluiten (zoals liberale en theocratische 
partijen al een eeuw lang doen). Dat is het 
tragische wezen van de politiek: durven te 
accepteren, niet verbergen, dat je ook voor 
je principes vuile handen moet maken, en 
dat regeren in een coalitie óók een vorm 
van vuile handen maken is. Politiek is nooit 
‘de beste oplossing’ kiezen maar altijd de 
minst kwade, en een goed politicus moet 
aan het eind van elke dag naar huis gaan 
met spijt, twijfel, schuldgevoel en schaamte. 
‘Logisch liberalisme’ doet het voorkomen 
alsof de politicus die resultaten behaalt zijn 
handen in arrogante onschuld kan wassen.

En zo zijn er nog wel een dozijn gaten in 
het Klaasverhaal te schieten. Edwin van de 
Haar is misschien het meest helder in zijn 
conclusie: “Met een stuk dat zoveel basis-
vragen oproept, consistentie ontbeert en 
onvoldragen ideeën bevat is het moeilijk, 
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zo niet onmogelijk, om een zinvolle discus-
sie te voeren. (…) Het is moeilijk te begrij-
pen hoe het in deze vorm het levenslicht 
heeft kunnen zien” (Van de Haar 2019, 24). 

Maar voor de goede orde: er is ook lof voor 
ten minste één fundamenteel punt, de in-
troductie van het begrip wederkerigheid op 
de plaats waar (tussen de vijf kernwaarden) 
normaliter sociale rechtvaardigheid staat. 
Misschien gaat Dijkhoff hier wel een stapje te 
ver: sociale rechtvaardigheid is immers ook 
en misschien wel in de eerste plaats een vang-
net voor degenen die niet tot wederkerigheid 
in staat zijn – de zieken, zwakken, oudsten en 
jongsten. Maar het kan bepaald geen kwaad 
te benadrukken dat, voor wie daar wel toe in 
staat is of dat later zal zijn (bedrijf én bur-
ger), de bereidheid tot wederkerige inspan-
ningen een noodzakelijke voorwaarde voor 
toegang tot sociale rechtvaardigheid is. Soci-
ale rechtvaardigheid is immers geen manna 
dat uit de hemel valt – het wordt gefinan-
cierd uit offers van hardwerkende mensen.

Dijkhoffs agenderen van wederkerigheid 
geeft trouwens wel aanleiding te suggere-
ren dat er nog een thema uitdrukkelijker 
benoemd mag worden: vertrouwen. Een 
systeem van sociale rechtvaardigheid kan 
alleen blijven functioneren als de financiers 
ervan, de burgers, kunnen vertrouwen op de 
bereidheid tot wederkerigheid, op een be-
trouwbare overheid die uitvoerbare regels 
maakt, haar eigen regels naleeft, en nale-
ving ook afdwingt. En als die burgers kun-
nen vertrouwen op de rechtsstaat waar het 
openbaar bestuur het soms laat afweten. Een 

noodzakelijke voorwaarde voor dat vertrou-
wen in de overheid is vertrouwen in haar 
politici – laten we eerlijk zijn, niet bepaald 
een punt waarop de VVD het hoogst scoort.

En daarmee kom ik bij de vraag wat er in 
het Klaasverhaal niet staat. Van een tekst 
waaraan de profetische status is toegekend 
van hoeksteen voor een partij, fundament 
van een verkiezingsprogramma en daar-
mee kern van een regeringsprogramma 
(met excuses voor de stapeling van beeld-
spraken) verwachten we dat het ook een 
verhaal vertelt over de samenleving, en niet 
alleen over de partij. Terecht wijst Dijkhoff 
postmodernistisch (cultuur)relativisme en 
zelfhaat af. Wil een samenleving samen blij-
ven hangen en meer zijn dan een doorge-
schoten neoliberale supermarkt (de burger 
is geen klant, zegt Dijkhoff), dan heeft die 
samenleving verbindende verhalen nodig.

Het Klaasverhaal is onaf, maar minder onaf 
dan al deze kritiek misschien doet vermoe-
den. Het is natuurlijk vooral een verhaal over 
waarden en de wijze waarop die gerealiseerd 
zouden moeten worden. Het biedt geen ana-
lyse van de kwalen en wonden van ons poli-
tiek lichaam, noch concrete medicatie. Wat 
het echter wel biedt is een heel scherp sig-
nalement van die kwalen. Dijkhoff noemt er 
vijf: naast vertrouwen zijn dat globalisering, 
migratie, flexibilisering en technologisering. 
Al die thema’s komen heel illustratief samen 
in de coronacrisis: de snelle verspreiding 
van het virus en de afhankelijkheid van in-
ternationale handel voor vitale noden, de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 
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thuiswerken en elektronische communi-
catie – maar eerst en vooral weer: vertrou-
wen in specialisten en politici. Ze duiken 
ook op als het over de milieuproblematiek 
gaat, die veel fundamenteler is dan sensaties 
van het moment als klimaatverandering en 
stikstofuitstoot – denk aan natuurbehoud 
en biodiversiteit, migratie van soorten, uit-
droging in politiek toch al verhitte regio’s 
en klassieke vormen van vervuiling. Ze de-
finiëren het debat over medische en sociale 
zorg, over Brexit en onze relatie met (tot?) 
de EU, defensie en (een tegenwoordig ina-
dequate term) ‘buitenlandse’ politiek, onder-
wijs, rechtspraak en wetshandhaving, ruim-
telijke ordening, en natuurlijk de economie.

Klaas’ verhaal geeft de voorzet. Het komt er 
nu op aan de vervolgstappen te nemen. Een 
goed doordacht verkiezingsprogramma (en 
eerlijk gezegd, rustig teruglezen van enkele 

jaren Liberale Reflecties voor de input) kan 
op de genoemde vijf grote punten creatieve 
perspectieven bieden die voorspelbaar verlo-
pende debatten uit het slop halen. Maar één 
ding kan een verkiezingsprogramma niet: 
het vertrouwen in de burger terugwinnen. 

Met het vertrouwen in de politiek gaat het 
in Nederland nog steeds niet zo slecht, met 
het vertrouwen in de toekomst van Neder-
land minder (Dekker en Den Ridder 2019, 
8) – maar cijfers ontbreken over het vertrou-
wen van de politiek actieve burger (u en ik, 
bestuurders, onderzoekers, partijleden) in 
de doorsnee Nederlandse burger. En er is 
toch reden te vermoeden dat het daar ook 
niet helemaal lekker zit. Schreeuwende min-
derheden (van vlees- en vlieghaters tot gele 
hesjes en vandaalboeren, van salafisten tot 
vileine vuilbekkende vaderlanders) zijn het 
brandpunt van politieke aandacht en pu-

Klaas Dijkhoff tijdens carnaval | Foto: Roel Wijnants
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bliek debat geworden. Als er iemand in en 
door de politiek wordt voorgetrokken, dan 
is dat wel de lijder aan het Syndroom van 
Dikke Ik (zoals Mark Rutte het in navolging 
van filosoof Harry Kunneman noemde). Het 
Klaasverhaal wijkt hierin niet af: ook dit is 
gericht tot kennelijk ontevreden burgers die 
kennelijk de weg kwijt zijn. Als we het ver-
trouwen in de burger weer willen terugwin-
nen moeten we misschien die andere Dijk-
hoff volgen, die in ‘Gekwetstheid verdragen’ 
(Dijkhoff 2019b) de middenweg zocht tussen 
de intolerante uitersten van oprukkende po-
litieke hypercorrectheid en onbeschoftheid. 
Laten we de kwetsers wat meer negeren.

prof.dr. M.L.J. Wissenburg is hoofdredacteur 
van Liberale Reflecties en hoogleraar Poli-
tieke Theorie aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen.
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Rechtsstaat

door Erik Verweij
Het is Nederlandse rechters momenteel 
niet toegestaan wetten te toetsen aan de 
Grondwet, maar weerstand tegen dit con-
stitutioneel toetsingsverbod is zo oud als 
het toetsingsverbod zelf. Er zijn weinig 
voorstellen voor staatsrechtelijke vernieu-
wing zó vaak voorgesteld zonder uiteinde-
lijk werkelijkheid te worden, als het voorstel 
tot het afschaffen van het constitutioneel 
toetsingsverbod. Johan Rudolph Thorbe-
cke sprak zich al in 1848 uit tegen dit toet-
singsverbod (Thorbecke 1848, 60 e.v.).
De weerstand is ook actueel. In 2010 advi-
seerde de Staatscommissie Grondwet het 
toetsingsverbod te heroverwegen (Tho-

massen 2010, 47). In 2018 adviseerde de 
Staatscommissie parlementair stelsel on-
der leiding van Johan Remkes opnieuw 
om kritisch te kijken naar het toetsings-
verbod (Verschoor 2018, 195 e.v.). Een re-
cent wetsvoorstel met het doel het toet-
singsverbod in te perken, strandde in 2018 
bij de tweede lezing in de Tweede Kamer.1

Opvallend genoeg wordt inperking van het 
toetsingsverbod gesteund door partijen 
uit alle hoeken van het politieke spectrum. 
GroenLinks heeft het voornoemde wets-
voorstel tot inperking van het toetsingsver-
bod in 2004 ingediend. Een brede groep 

De rechtsstaat in vrijheid. Inperking van het 
constitutioneel toetsingsverbod 
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partijen bestaande uit de SP, Groep Wil-
ders, GroenLinks, LPF, D66, VVD, Chris-
tenUnie, PvdA en SGP steunde dit voorstel 
nog bij de eerste lezing in de Tweede Kamer. 

Ondanks aanhoudende kritiek en herhaalde 
pogingen het toetsingsverbod af te schaffen, 
blijkt het toetsingsverbod een hardnekkig 
element in onze Grondwet. Vanuit het libera-
le gedachtegoed zou het toetsingsverbod in-
geperkt moeten worden. Inperking hiervan is 
namelijk de meest effectieve en rechtvaardige 
manier om vrijheidsrechten te beschermen, 
en de waarde van onze Grondwet binnen 
onze rechtsstaat te bevestigen en te vergroten. 

Toetsingsverbod in een notendop
Het is nuttig eerst enkele termen hel-
der te definiëren en de huidige situatie te 
beschrijven om het toetsingsverbod, de 
Grondwet en het pleidooi voor inperking 
van het toetsingsverbod goed te begrijpen. 

De Grondwet bevat diverse soorten bepa-
lingen. De meeste bepalingen hebben be-
trekking op de inrichting, samenstelling en 
bevoegdheden van organen zoals de Eerste 
en Tweede Kamer, de regering en de Hoge 
Raad. Daarnaast bevat de Grondwet grond-
rechten. Dit zijn fundamentele burgerrech-
ten. De grondrechten zijn onderverdeeld 
in: achttien klassieke grondrechten waarop 
de overheid geen inbreuk mag maken, zo-
als het recht op vrijheid van meningsuiting 
en het actief en passief kiesrecht; en vijf 
sociale grondrechten die de overheid actief 
moet beschermen, zoals het recht op werkge-
legenheid en het recht op volksgezondheid.

Het toetsingsverbod betekent dat het de rech-
ter niet is toegestaan wetten te toetsen aan de 
Grondwet. In theorie zou een procespartij de 
rechter in een procedure kunnen vragen om 
een wet onverbindend te verklaren en dus 
niet toe te passen, omdat de wet naar zijn 
inhoud of de wijze waarop deze tot stand is 
gekomen in strijd is met de Grondwet, maar 
het toetsingsverbod bepaalt dat de rechter 
dit niet mag doen. Met wetten worden uit-
sluitend wetten in formele zin bedoeld – ge-
zamenlijke besluiten van de regering en de 
Staten-Generaal die als wet zijn vastgesteld.

De rechter is wel bevoegd lagere regelge-
ving, van bijvoorbeeld ministers, gemeen-
tes of provincies, te toetsen aan de Grond-
wet. Als de rechter deze regelgeving in strijd 
acht met de Grondwet, dan kan de rechter 
deze regelgeving onverbindend verklaren. 

Verder mag de rechter wetten in formele 
zin wel toetsen aan internationale verdra-
gen. De rechter kan een wet onverbindend 
verklaren als deze in strijd is met bepalin-
gen uit verdragen zoals het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (IVBPR), het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden (EVRM), en het 
WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoe-
diging. De rechter is op grond van artikel 94 
van de Grondwet verplicht om wetten die 
strijdig zijn met bepalingen uit verdragen, 
onverbindend te verklaren. Het gaat daar-
bij om bepalingen die ‘een ieder verbindend 
zijn’; bepalingen waar een burger recht-
streeks rechten aan ontleent, zoals het recht 
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op familieleven en toegang tot de rechter. 

Het toetsingsverbod is in de Grondwet op-
genomen bij de Grondwetsherziening van 
1848. Het toetsingsverbod luidde: “De wet-
ten zijn onschendbaar.” Het idee achter het 
verbod was dat de rechter zich niet boven 
de wetgever zou stellen door diens wetten 
te beoordelen. Deze bepaling moest ‘aan-
randing’ van wetten door de uitvoeren-
de of rechtelijke macht voorkomen (Van 
Houten 1997, 33; Handelingen 1848, 349). 

Het initiatief voor het opnemen van het 
toetsingsverbod in de Grondwet lag bij de 
regering Donker Curtius, zonder dat de 
staatscommissie voor de Grondwetherzie-
ning daartoe had geadviseerd. De voorzitter 
van deze staatscommissie, Thorbecke, was 
vermoedelijk zelf géén voorstander van het 
toetsingsverbod. Volgens Thorbecke zou het 
toetsingsverbod de wet ten onrechte boven 
alle bedenkingen plaatsen. Het kon toch niet 
de bedoeling zijn dat het toetsingsverbod als 
schild zou dienen voor bescherming van wet-
ten tegen de Grondwet? De Grondwet zou 
daardoor feitelijk ophouden grondwet te zijn 
(Thorbecke 1848, 60–61). Volledigheidshal-
ve moet worden opgemerkt dat Thorbecke 
volgens een biografie hiermee niet per se het 
toetsingsrecht heeft willen bepleiten, maar hij 
heeft zich dus in ieder geval kritisch uitgelaten 
over het toetsingsverbod (Aerts 2018, 383).

Het toetsingsverbod is ook bij de Grond-
wetherziening in 1983 (in andere bewoor-
dingen) gehandhaafd. Artikel 120 van 
de Grondwet luidt sindsdien: “De rech-

ter treedt niet in de beoordeling van de 
grondwettigheid van wetten en verdragen.” 

Beoogde inperking van het toet-
singsverbod 
Het huidige toetsingsverbod is vanuit libe-
raal oogpunt onhoudbaar en onwenselijk. 
Burgers moeten verzekerd zijn van een effec-
tieve bescherming van hun grondwettelijke 
vrijheidsrechten, door er ook tegenover de 
wetgever een beroep op te kunnen doen. De 
rechter zou de bevoegdheid moeten hebben 
om in concrete gevallen te toetsen of een wet in 
strijd is met de vrijheidsrechten in de Grond-
wet. Het toetsingsverbod hoeft niet te worden 
afgeschaft, maar moet wel worden ingeperkt.

De voorgestelde inperking omvat drie keu-
zes. De beargumentering hiervoor volgt later 
in deze bijdrage, maar het is belangrijk deze 
alvast te benoemen. Ten eerste, alle rechters, 
waaronder ook lagere, moeten de bevoegd-
heid krijgen om constitutioneel te toetsen. 
Alternatieven zouden zijn dat alleen een bij-
zonder constitutioneel hof of de Hoge Raad 
deze toetsingsbevoegdheid zou krijgen. Ten 
tweede, rechters zouden (in beginsel) alleen 
aan klassieke grondrechten mogen toetsen. 
Een verdergaand alternatief zou zijn, dat 
rechters ook de bevoegdheid zouden krijgen 
wetten te toetsen aan sociale grondrechten of 
aan formele vereisten uit de Grondwet. Ten 
derde, rechters zouden alleen in concrete ge-
vallen mogen toetsen of het toepassen van 
de betreffende wet in dit geval een uitkomst 
heeft die strijdig is met de Grondwet. Deze 
beperkte bevoegdheid heeft minder ingrij-
pende gevolgen dan een algemene bevoegd-
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heid om wetten onverbindend te verklaren.

Onderbouwing voor inperking van 
het toetsingsverbod
Er liggen twee gedachtes ten grondslag aan 
de voorgestelde inperking, welke in elkaars 
verlengde liggen. De eerste gedachte is dat 
inperking van het toetsingsverbod zorgt 
voor een betere rechtsbescherming voor 
burgers tegen onrechtmatige inbreuken op 
hun vrijheidsrechten (de praktische ´rechts-
beschermingsgedachte’). Daaruit vloeit de 
gedachte voort dat inperking van het toet-
singsverbod de waarde van de Grondwet 
binnen de rechtsstaat bevestigt en vergroot 
(de principiële ‘rechtsstatelijke gedachte’).

Rechtsbeschermingsgedachte
Door de rechter toe te staan wetten te toet-

sen aan klassieke vrijheidsrechten uit onze 
Grondwet, is de burger optimaal verzekerd 
van een effectieve rechtsbescherming. Be-
scherming van vrijheidsrechten is essentieel 
om het liberale ideaal van individueel zelf-
beschikkingsrecht praktische betekenis te ge-
ven. Vrijheidsrechten zijn waardeloos als ze 
niet effectief beschermd worden. Een recht 
dat niet afdwingbaar is, is slechts een gunst.

De rechtsbeschermingsgedachte is in de 
verhouding tussen overheid en burger al-
tijd relevant geweest voor het behoud van 
een vrije samenleving. Onze democratie 
is geen volmaakt systeem met een absolute 
garantie van bescherming van individuele 
vrijheidsrechten. De democratie gaat uit van 
de wil van de meerderheid. Vrijheidsrech-
ten van minderheden kunnen opzij worden 

Johan Rudolf Thorbecke (1796 - 1872) door Johan Heinrich Neuman | Bron: Rijksmuseum
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gezet als die meerderheid dat zou willen. 
Constitutionele toetsing zou de rechtsbe-
scherming voor minderheden verbeteren. 

Vanuit liberaal oogpunt moet bescherming 
van persoonlijke vrijheden tegen onrecht-
matige inbreuken gegarandeerd zijn. Dit 
geldt ook voor onrechtmatige inbreuken 
door of namens de wetgever. Dit is in het 
huidige systeem niet het geval. De wetgever 
kan wetten aannemen die in strijd zijn met 
de Grondwet, zonder dat de rechter achteraf 
kan ingrijpen. De wetgever krijgt weliswaar 
advies van de Raad van State over de grond-
wettelijkheid van wetsvoorstellen, maar de 
wetgever mag dit advies negeren. De rech-
ter zou achteraf corrigerend kunnen ingrij-
pen en zo de burger kunnen beschermen. 
Toetsing door de rechter is ook effectiever 
dan advisering door de Raad van State. De 
Raad van State adviseert namelijk vóóraf en 
in abstracto, terwijl de rechter achteraf en 
in concreto toetst. De rechter kan dus reke-
ning houden met alle omstandigheden van 
het specifieke geval en met veranderingen 
in de samenleving sinds de wet is ingevoerd. 
De Grondwet is statisch en mist daardoor 
de uitleg en de rechtsontwikkeling die no-
dig zijn om actueel, relevant en effectief te 
blijven. Het grondwettelijke recht op het 
‘telefoon- en telegraafgeheim’ uit artikel 13 
van de Grondwet heeft bijvoorbeeld tegen-
woordig een andere betekenis dan toen het 
in 1983 in de Grondwet werd opgenomen, 
terwijl de tekst hetzelfde is gebleven. De 
rechter kan grondrechten die verouderd zijn, 
effectief uitleggen in een moderne context.

Klassieke grondrechten zoals het recht op 
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
vereniging en het actief en passief kies-
recht zijn noodzakelijk voor een gezonde 
democratische besluitvorming. Een bre-
dere toetsingsbevoegdheid voor de rech-
ter betekent meer rechtszekerheid van deze 
vrijheidsrechten, doordat de rechter mag 
beoordelen of de wetgever deze rechten 
niet op ongrondwettelijke wijze beperkt.

De rechter kan vanuit zijn onafhankelijke 
positie beter dan de wetgever de vrijheids-
rechten van minderheden meewegen in zijn 
besluitvorming. De wetgever heeft politieke 
belangen bij het maken van wetten, terwijl de 
rechter onpartijdig is. De rechter hoeft niet te 
luisteren naar een meerderheid en kan daar-
door makkelijker de belangen van minderhe-
den of individuen meewegen. Het is dan ook 
voor de bescherming van individuele vrij-
heidsrechten onwenselijk dat het toetsings-
verbod de rechter beperkt in de vrijheids-
rechten die hij mag betrekken bij zijn oordeel. 
Dit punt wordt steeds belangrijker, omdat de 
samenleving pluriformer wordt. Deze veran-
dering in de samenstelling van de bevolking 
vergroot het risico dat specifieke minderhe-
den onvoldoende worden vertegenwoordigd. 

Het is belangrijk dat Nederland zelf de inhoud 
van individuele vrijheidsrechten bepaalt. De 
burger moet in de huidige situatie nog een 
beroep doen op vrijheidsrechten uit interna-
tionale verdragen. Internationale verdragen 
zouden moeten fungeren als tweede grond-
slag voor de fundamentele vrijheidsrechten, 
terwijl de Grondwet eerste viool zou moeten 
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spelen via constitutionele toetsing. Europese 
jurisprudentie heeft namelijk een belangrijke 
invloed op de uitleg van Europese verdragen. 
Het is in de ogen van velen onwenselijk dat 
rechters uit landen als Polen en Hongarije via 
Europese gerechtshoven een grote invloed 
hebben op de uitleg en toepassing van vrij-
heidsrechten in Nederland. Dit standpunt 
valt ook goed te verdedigen, omdat er grote 
culturele en ideologische verschillen zijn bin-
nen de EU. Dit geldt ook met betrekking tot 
vrijheidsrechten voor minderheden, die Ne-
derlanders als vanzelfsprekend beschouwen 
maar in andere lidstaten onder druk staan. 

Effectieve rechtsbescherming voor minder-
heden wordt daarnaast belangrijker door 
de toename van (populistische) partijen 
met retoriek en verkiezingsprogramma’s die 
door minderheden als bedreigend kunnen 
worden ervaren voor hun vrijheidsrech-
ten. Binnen Europa zijn er al verschillende 
partijen die zichzelf als ‘illiberal’ omschrij-
ven. Nederland moet in het beschermen 
van zijn fundamentele vrijheidsrechten 
daarom zijn eigen lijn kunnen blijven trek-
ken, op basis van zijn eigen Grondwet. 

Rechtsstatelijke gedachte
Een inperking van het toetsingsverbod ver-
groot de waarde van de Grondwet binnen de 
rechtsstaat. De burger kan dan immers voor 
de bescherming van zijn vrijheidsrechten de 
rechter vragen te beoordelen of een wet zijn 
grondrechten respecteert. Zowel de Grond-
wet als de rechtsstaat zijn belangrijke libera-
le instrumenten. In een rechtsstaat beperkt 
het recht de macht van de overheid. Het be-

schermt individuele vrijheden tegen onrecht-
matige inbreuken door de overheid, doordat 
ook de overheid zich aan de wet moet houden. 

Liberalen hebben een belangrijke rol ge-
speeld in het beperken en afbakenen van de 
macht van de overheid. John Locke stelde 
dat individuen van nature rechten hebben en 
dat de staat deze rechten moet beschermen 
en verdedigen (Locke 1988). Een rechtsstaat 
waarin alle burgers gelijk zijn voor de wet, 
zou daarvoor een geschikte staatsvorm zijn. 
Meer specifiek van belang was de theorie van 
Charles de Montesquieu over een scheiding 
der machten (Montesquieu 1748). Bij een 
machtenscheiding hoort een stelsel van checks 
and balances, waarbij gescheiden machten 
elkaar controleren. Onderdeel daarvan is 
een rechtsprekende macht die toezicht uit-
oefent op de wetgevende macht. Voor libera-
len staan individuele vrijheidsrechten in een 
rechtsstaat voorop. De vrijheidsrechten en 
de voorwaarden waaronder de staat inbreuk 
op deze vrijheden mag plegen, moeten wet-
telijk zijn vastgelegd. Nu de Grondwet pre-
cies deze functie heeft, is de Grondwet van-
uit liberaal oogpunt een essentiële regeling. 

Het toetsingsverbod beperkt op dit moment 
de waarde van de Grondwet. Als de rechter 
de bevoegdheid zou hebben wetten aan de 
Grondwet te toetsen en zo regelmatig met de 
Grondwet in aanraking zou komen, dan zal er 
vaker nagedacht en uitspraak gedaan worden 
over de betekenis van vrijheidsrechten uit 
de Grondwet. Als de burger een beroep kan 
doen op de Grondwet om de rechtmatigheid 
van wetten te betwisten, dan zal de Grondwet 
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ook voor de burger gaan leven en zichtbaar 
worden (Thomassen 2010, 46). De Grondwet 
zal dan van een tijger zonder tanden veran-
deren in een levend document dat voor bur-
gers een grotere praktische betekenis krijgt. 

Weerlegging van argumenten voor 
behoud toetsingsverbod
Omdat de discussie over het toetsingsver-
bod al ruim anderhalve eeuw wordt gevoerd, 
is er een groot aantal argumenten gevoerd 
ter verdediging van het toetsingsverbod.

Het eerste argument van voorstanders van 
het toetsingsverbod luidt dat inperking van 
dit verbod zou leiden tot een inbreuk op 
de scheiding van rechtsprekende macht en 
wetgevende macht (machtenscheiding-argu-
ment). De rechter zou door wetten te toet-
sen aan de Grondwet buiten zijn rechtspre-
kende macht opereren en zich op het terrein 
van de wetgever begeven. Dit argument is 
echter gebaseerd op de (onjuiste) aanname 
dat onze rechtsstaat een strikte en absolute 
machtenscheiding zou kennen. Onze rechts-
staat kent juist een uitgebalanceerd systeem 
van wederzijdse checks and balances tussen 
de verschillende machten. Dit model is ge-
baseerd op samenwerking en controle. Het 
model kan worden vergeleken met een kaar-
tenhuis: elk onderdeel op zichzelf is kwets-
baar, maar het geheel blijft staan doordat de 
verschillende onderdelen op elkaar steunen 
en elkaar in balans houden. Bovendien is het 
praktisch onmogelijk een strikte scheiding te 
maken tussen rechtsvinding (rechterstaak) 
en rechtsvorming (wetgeverstaak) (Van 
Dommelen 2003, 98). Voor rechtsvinding 

is namelijk interpretatie en uitleg van wet-
ten nodig, omdat rechtsnormen per defini-
tie algemeen geformuleerd zijn. Daarom zal 
een rechter in het uitvoeren van zijn consti-
tutionele taak als rechtsvinder altijd ook in 
een bepaalde mate aan rechtsvorming doen.

Het tweede argument van voorstanders 
luidt dat rechters niet gekozen zijn en daar-
om geen democratische legitimatie zouden 
hebben en geen democratische verantwoor-
delijkheid zouden dragen. Rechters dragen 
echter wel degelijk democratische verant-
woordelijkheid als zij constitutioneel zouden 
toetsen. Constitutionele toetsing door de 
rechter draagt namelijk bij aan de democra-
tische legitimiteit van de wetgever, doordat 
de rechter de wetgever aan de democratische 
spelregels houdt. De wetgever is gebonden 
aan de Grondwet en de rechter moet kun-
nen controleren of de wetgever de Grondwet 
respecteert. Het is belangrijk te benadrukken 
dat de rechter zijn taak uitoefent binnen het 
kader van wetgeving die de democratisch 
gekozen wetgever heeft gemaakt. Er zijn ook 
voldoende mogelijkheden om die controle-
rende rechter te controleren: een procespartij 
kan in hoger beroep en in cassatie opnieuw 
laten beoordelen of de lagere rechter het 
recht goed heeft toegepast. Een gerechtelijke 
procedure kent daardoor een effectieve be-
scherming tegen een onjuiste rechtstoepas-
sing. De rechter kan daarnaast, zoals gezegd, 
beter dan de wetgever de grondrechten van 
minderheden beschermen. Het gezag van de 
overheid over de burger heeft pas democrati-
sche legitimatie als ook minderheden verze-
kerd zijn van de bescherming van hun vrij-
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heidsrechten (Locke 1988). Constitutionele 
toetsing door de rechter draagt daarom uit-
eindelijk bij aan de democratische legitimiteit 
van de wetgever, doordat de rechter de wet-
gever aan de democratische spelregels houdt.

Het derde argument van voorstanders luidt 
dat de rechtszekerheid in gevaar zou ko-
men als de rechter wetten onverbindend 
kan verklaren wegens strijdigheid met de 
Grondwet. Dit argument is op zichzelf niet 
onjuist. Het klopt dat een wet in een concreet 
geval onverwachts onverbindend kan wor-
den verklaard door de rechter, en dat leidt 
tot rechtsonzekerheid. Daar staat tegenover 
dat dit alleen gebeurt als onverkorte toe-
passing van een wet in een concreet geval 
in strijd is met de Grondwet. In deze (zeld-
zame) gevallen heeft de wetgever zijn werk 
niet goed gedaan of een probleem niet voor-
zien. Het verdient uit liberaal oogpunt de 
voorkeur de rechtszekerheid te hebben dat 
vrijheidsrechten worden beschermd, boven 
de rechtszekerheid dat ook een wet die in 
strijd is met de Grondwet van kracht blijft. 

Een ander argument van voorstanders is dat 
een constitutionele toetsing dubbelop zou 
zijn (dubbelop-argument), omdat de rechter 
nu al wetten mag toetsen aan verdragen en 
deze verdragen vaak dezelfde rechten bevat-
ten als de Grondwet. Zoals eerder betoogd, 
is de Grondwet echter een geschiktere bron 
voor de bescherming van vrijheidsrechten 
dan internationale verdragen. Als er al een 
keuze gemaakt zou moeten worden tussen 
toetsing aan verdragen of toetsing aan de 
Grondwet, dan zou toetsing aan de Grond-

wet de voorkeur verdienen. De uitleg van 
de Grondwet is immers minder afhankelijk 
van uitspraken van Europese of internatio-
nale rechters. Het is bovendien vreemd dat 
een rechter een wet wel zou mogen toetsen 
aan het recht op vrijheid van meningsui-
ting in een verdrag, maar niet aan hetzelf-
de recht in de eigen Grondwet. Dat getuigt 
van weinig vertrouwen in onze Grondwet.

Weinig overtuigend is het argument van 
voorstanders dat de rechter niet in staat zou 
zijn de Grondwet te gebruiken als toetsings-
middel (incompetentie-argument) omdat 
Nederland geen lange traditie van constitu-
tionele toetsing kent. Dit argument is zwak, 
omdat de rechter uitstekend in staat is om 
wetten te toetsen aan verdragen en lage-
re regelgeving te toetsen aan de Grondwet. 
Waarom zouden zij dan niet wetten aan de 
Grondwet kunnen toetsen? Bovendien pro-
fileert Nederland zich als rechtsstaat met een 
effectieve bescherming van vrijheidsrechten. 
Het is niet voor niets dat diverse internati-
onale gerechtshoven in Den Haag gevestigd 
zijn. Als onze rechters niet in staat zouden 
zijn wetten te toetsen aan de Grondwet, dan 
moeten wij ons afvragen of wij dat profiel 
wel waard zijn. Verder is het incompeten-
tie-argument zwak omdat een belangrijke 
reden voor het missen van ervaring met 
het toetsen van de wet aan de Grondwet 
juist in dat toetsingsverbod ligt. Het betreft 
een cirkelredenering: het toetsingsverbod 
moet behouden blijven omdat de rechter 
onvoldoende ervaring zou hebben met toet-
sen aan de Grondwet – welk gebrek dan 
weer gebaseerd is op het toetsingsverbod.
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Ten slotte betogen voorstanders van het 
toetsingsverbod dat uitleg van de Grond-
wet te veel vrijheid zou laten aan de rechter, 
waardoor deze (politiek gekleurde) keuzes 
zou moeten maken die niet aan de rechter 
overgelaten moeten worden. Dit argument 
is niet overtuigend, omdat de rechter in de 
huidige situatie ook al diezelfde politie-
ke keuzes en afwegingen maakt, maar dan 
op basis van internationale verdragen. De 
rechter zal altijd besluiten moeten nemen 
in zaken die ook politieke aspecten kennen. 
Het is aan de wetgever om wetten voldoen-
de duidelijk te formuleren, zodat de rechter 
niet in strijd met de bedoeling van de wet-
gever kan oordelen over de grondwette-
lijkheid van die wetten. Bovendien kijkt de 
rechter niet alleen naar de tekst van de wet, 
maar ook naar de bedoeling van de wetgever. 

Achtergrond van de drie keuzes
Zoals eerder beschreven, liggen er drie 
keuzes besloten in de voorgestelde wij-
ze van inperking van het toetsingsverbod.

Alle rechters zouden de bevoegdheid moeten 
krijgen constitutioneel te toetsen. Er wordt 
dus niet gekozen voor een apart constitu-
tioneel hof of een systeem waarbij rech-
ters verplicht vragen moeten stellen aan de 
Hoge Raad. De reden daarvoor is dat lage-
re rechters goed in staat zijn wetten te toet-
sen aan de Grondwet; rechters – ook lagere 
rechters – toetsen in het huidige systeem 
immers al wetten aan verdragsbepalingen 
en lagere regelgeving aan de Grondwet. 

Rechters zouden (in beginsel) alleen aan klas-

sieke grondrechten mogen toetsen. De keuze 
voor beperking tot het toetsen aan klassieke 
grondrechten hangt samen met het principe 
van machtenscheiding. Er is een belangrijk 
onderscheid tussen enerzijds de beoordeling 
of de wetgever een inbreuk maakt op klassieke 
vrijheidsrechten, en anderzijds de beoorde-
ling of de wetgever voldoende doet om soci-
ale grondrechten te garanderen. In het laatste 
geval moet een rechter zich actiever bemoei-
en met de vraag wat een wetgever zou moe-
ten doen en welke maatregelen het gewenste 
effect hebben. Het gevaar is dan groter dat de 
rechter zich op het terrein van de wetgever 
begeeft. Bovendien zou de beoordeling dat de 
wetgever niet voldoende voorzieningen treft 
om de sociale grondrechten te beschermen, 
tot gevolg hebben dat de overheid meer ta-
ken en bevoegdheden zou krijgen, wat weer 
onwenselijk kan zijn vanuit liberaal oogpunt. 

Rechters zouden alleen in concrete gevallen 
mogen toetsen of het toepassen van de wet een 
uitkomst heeft die strijdig is met de Grond-
wet. Ook de keuze voor beperking van de 
toetsingsbevoegdheid tot concrete gevallen 
hangt samen met het principe van mach-
tenscheiding. Er is een groot verschil in im-
pact tussen enerzijds de beoordeling of een 
wet in het algemeen binnen de grenzen van 
de Grondwet blijft, en anderzijds de beoor-
deling of het toepassen van een wettelijke 
bepaling in een concreet geval leidt tot strij-
digheid met de Grondwet. Bij een abstrac-
te toetsing zou een rechter in het algemeen 
een wet buiten toepassing kunnen verklaren, 
door te oordelen dat de wet niet-verbindend 
is wegens strijdigheid met de Grondwet. Bij 
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een concrete toetsing kan de rechter een wet 
alleen in een concreet geschil onverbindend 
verklaren op basis van de specifieke om-
standigheden van het geval. Deze beperkte 
toetsingsbevoegdheid met betrekking tot 
concrete gevallen heeft de voorkeur, om-
dat daarbij de wet zelf van kracht blijft (dat 
zorgt voor rechtszekerheid) en de wetgever 
zijn legitimiteit zo veel mogelijk behoudt.

Conclusie
Het is hoog tijd om de eeuwenoude discussie 
over het constitutionele toetsingsverbod om 
te zetten in concrete veranderingen. Door 
de rechter de bevoegdheid te geven wetten 
te toetsen aan de Grondwet, is elke burger 
optimaal verzekerd van de bescherming van 
zijn vrijheidsrechten die liberalen zo hoog in 
het vaandel hebben staan. Dit is tegenwoor-
dig nog belangrijker dan 170 jaar geleden, 
toen de discussie over het constitutioneel 
toetsingsverbod begon. De Grondwet zou 
met een constitutionele toetsingsbevoegd-
heid binnen onze rechtsstaat – twee van de 
belangrijkste liberale staatsrechtelijke uit-
vindingen – een grotere betekenis krijgen. 

Erik Verweij is advocaat in Rotterdam en 
deelnemer aan de Masterclass Zuid-Holland 
2019-2020.
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1. Voor het wijzigen van de Grondwet geldt een 
speciale procedure. Het voorstel moet in twee 
lezingen worden goedgekeurd – waarbij de 
Tweede Kamer tussen de eerste en tweede lezing 
moet worden ontbonden en opnieuw moet 
worden gekozen.
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Buitenland

door Edouard Prisse
Het coronavirus deelt zware klappen uit 
aan de economie, eerst in China en daar-
na in Europa. Dat zal nog een tijd duren, 
maar intussen is het handelsprobleem met 
China nog steeds niet opgelost. Een ver-
andering daarin kan pas beginnen na de 
aankomende Amerikaanse presidentsver-
kiezingen op 3 november 2020. En hoewel 
president Donald Trump zijn eigen repu-
tatie weer eens aantast, nu door de Ameri-
kaanse financiering van de Wereldgezond-
heidsorganisatie te stoppen, is er een aspect 
van zijn handelen dat de aandacht vraagt. 

De Chinese verrijking 
De beleidsnotitie Nederland-China: een nieu-

we balans van afgelopen zomer was zorgvul-
dig opgezet (Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 2019). Tussen de vele, op zich inte-
ressante details staan ook enkele belangrijke 
standpunten als: “Met het ontstaan van een 
multipolaire wereld wordt voor Nederland 
de EU alleen maar belangrijker. Het Neder-
landse beleid valt onder de paraplu van het 
EU-China beleid en is er complementair 
aan. Het kabinet ziet de EU als belangrijkste 
Kanaal in de relatie met China. Het Europe-
se China beleid staat of valt met EU cohesie 
en Nederland zet zich actief in voor verster-
king daarvan”. Dat zijn belangrijke woorden, 
maar hoe hard er ook aan deze beleidsnotitie 
is gewerkt, hoe aandachtig ook de inhoud is 

Het Nederlands beleid richting China. 
Een andere blik
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opgetekend, er is voorbij gegaan aan de kern 
van het probleem dat het hele Westen heeft 
met China. En dit probleem is ook voor Ne-
derland van belang. Een dergelijke lacune 
lijkt mij onaanvaardbaar en zet bovendien 
de Tweede Kamer op het verkeerde been.

Die kern is namelijk de Chinese verrij-
king. Onze vrijhandelsrelatie met China 
sinds 2001 is een ongelijke relatie, door de 
enorme hoeveelheid goedkope Chinese ar-
beidskrachten – en dat is nog steeds zo – 
gecombineerd met het feit dat China wordt 
geregeerd door een dictatuur die de regels 
van de vrije markt niet respecteert. Vooral 
door het kostenverschil van arbeid blijven 
wij, het Westen, oeverloos veel spullen in 
China kopen. Het is deze jaarlijks groeien-
de rijkdom met ons geld die China steeds 
meer in staat stelt met een onaanvaardbare 
hubris in de wereld te staan. Zo is Beijing al 
19 jaar bezig alles te kopen wat het wil, vele 
staatshoofden (nu vooral in Afrika) om te 
kopen, leningen te verstrekken aan landen 
die dat nooit zullen kunnen terugbetalen 
en zo in China’s macht komen, mensen-
rechten zelfs binnen VN-stemmingen van 
tafel te vegen, enzovoorts (Le Monde 2019). 

De Chinezen worden op deze wijze stap voor 
stap overal de baas. Zij zoeken de macht met 
hun geld, ook dichtbij, bijvoorbeeld door de 
haven van Piraeus groter te maken dan die in 
Rotterdam (Algemeen Dagblad 2019). Geld 
is nu eenmaal macht en zij krijgen het voor 
het zeggen. Dit wordt langzaam maar zeker 
een serieuze bedreiging voor onze Wester-
se wereld, voor onze liberale waarden zoals 

vrije meningsuiting en bescherming van 
mensenrechten. Het coronavirus leidt ons 
daar nu tijdelijk van af, maar deze doorgaan-
de verrijking heeft grote negatieve gevolgen. 
Met China wordt gesproken over onder meer 
de Chinese staatssteun aan eigen bedrijven, 
het gebrek aan respect voor mensenrechten, 
de toegang tot de Chinese markt voor Wes-
terse bedrijven, het gebrek aan respect voor 
intellectueel eigendom en de wreedheid je-
gens de Oeigoeren. Begrijp me niet verkeerd, 
deze onderwerpen zijn belangrijk. Maar al 
heel lang worden deze grieven vruchteloos 
bij China aangekaart, ook door de VS. Chi-
na antwoordt daar al jaren ‘ja’ op, maar doet 
vervolgens ‘nee’. Bovendien, zelfs als al deze 
problemen perfect zouden worden opgelost, 
dan nog blijft de Chinese verrijking doorgaan 
en dreigt daarmee de economische tsunami 
ons verder te overspoelen. Aan deze drei-
ging gaat de beleidsnotitie voorbij. Onder de 
vele opinies die er ook door regeringsleiders 
over China worden gegeven, is het tot nog 
toe slechts de huidige president van de VS 
die het beestje bij de naam noemt. Alleen hij. 

Een tijdelijke wapenstilstand 
De rust die president Trump heeft gebracht 
met het recente handelsakkoord met China 
heeft uitsluitend een electorale reden, en is 
dus tijdelijk. Het is overigens een vergissing 
om president Trump niet serieus te nemen 
slechts omdat hij zo onaangenaam is en vaak 
grote fouten maakt. De Amerikaanse presi-
dent heeft rust in de handelsrelatie gebracht 
om zichzelf de gelegenheid te geven de ko-
mende verkiezingscampagne ongestoord te 
voeren. Een tijdelijke economische terug-
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gang door het aanpakken van China kan hij 
nu even niet gebruiken. Maar het is te voor-
spellen dat deze rust dan ook niet langer 
zal duren dan tot kort na de uitslag van de 
aankomende presidentsverkiezingen. Nu de 
impeachment niet is gelukt, is er ondanks de 
woorden van Thomas L. Friedman, die zegt 
dat de Democraten kunnen winnen, en on-
danks de flaters die deze president momen-
teel slaat met de aanpak van het coronavirus, 
nog steeds een aanzienlijke kans dat presi-
dent Trump herkozen wordt voor een tweede 
termijn (The New York Times 2020). Als dat 
inderdaad gebeurt is het te verwachten dat 
hij China opnieuw aan zal pakken, ditmaal 
veel harder en efficiënter. Hij is daar duide-
lijk over geweest en hoewel, vreemd genoeg, 
zelfs de Amerikaanse pers deze duidelijk-
heid niet heeft opgepakt, is het voor het Ne-
derlands beleid van belang de woorden van 
de Amerikaanse president hierover te lezen. 

Tijdens het bezoek van de Roemeense pre-
mier aan het Witte Huis op 20 augustus 2019 
zei president Trump, op een wat rommelige 
manier zoals wel vaker, toch duidelijk wat 
hij over enige tijd wil gaan doen: “Iemand 
moest China aanpakken. China is dit land 
al 25 jaar aan het beroven, zelfs langer dan 
dat. En het wordt tijd, of het nu goed is voor 
ons land of slecht voor ons land op korte ter-
mijn. Op lange termijn is het absoluut nood-
zakelijk dat iemand dit doet, omdat ons land 
China niet 500 miljard dollar per jaar kan 
blijven betalen alleen omdat domme men-
sen het zo hebben geregeld [gezien zijn eer-
dere uitspraken doelt hij hiermee op George 
W. Bush en Barack Obama, EP] … En dat is 

exclusief diefstal van intellectueel eigendom 
en andere zaken. En ook de nationale veilig-
heid. Dus ik doe dit, of het nu goed of slecht 
is voor jullie – jullie uitspraak over: "Oh, zul-
len we twee maanden in een recessie vallen?" 
Oké? Het feit is dat iemand China moest 
aanpakken. Mijn leven zou een stuk eenvou-
diger zijn als ik China niet zou aanpakken. 
Maar ik doe het graag omdat ik het moet 
doen. En je zou blij moeten zijn dat ik dit ge-
vecht aanga … We konden dit niet laten gaan 
– ik denk zelfs dat het niet vol te houden (un-
sustainable) is zoals het nu gaat” (YouTube 
2019). Tot zover de woorden van Trump.

Mocht de Democraat Joe Biden winnen, dan 
is het trouwens goed mogelijk dat ook hij 
China zal aanpakken, want voor de VS is de 
situatie inderdaad unsustainable. Wat er pre-
cies gaat gebeuren is natuurlijk altijd nog on-
zeker, maar Europa – en dus ook Nederland 
– kan zich wel op deze mogelijke loop der 
dingen voorbereiden. De houding die de Eu-
ropese Commissie in dat geval zal aannemen 
is daarbij ook van belang, en onze regering 
– die hopelijk een beetje verder vooruit kan 
denken dan de meeste andere EU-lidstaten 
– kan wellicht, met de bekende Nederlandse 
nuchterheid, een belangrijke rol spelen in het 
bedenken van een adequate Europese reactie. 

Achilleshiel 
Het is de vrijhandel die China zo rijk en 
sterk maakt: het handelsoverschot op zijn 
betalingsbalans geeft het veel mogelijkheden 
maar het is eveneens zijn achilleshiel. Als 
deze vrijhandel zou wegvallen stort een van 
de pijlers waarop het huis (toch een kaarten-
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huis?), ja, waarop de hele Chinese groei is 
gebaseerd tijdelijk ineen, om pas één of twee 
jaar later weer groei mogelijk te maken, en 
dan zou die groei eindelijk op een normale 
economische en financiële leest geschoeid 
zijn. Beijing is zich goed van dit risico bewust 
en het is dan ook niet verwonderlijk dat alle 
economische uitspraken en handelingen van 
Beijing er al jaren op zijn gericht zijn huidi-
ge handelsvoordeel voort te laten duren. Zie, 
onder de vele voorbeelden daarvan, de rede 
van Xi Jinping bij de bijeenkomst in Davos 
waarin hij een pleidooi hield voor vrijhan-
del als ‘goed voor de hele wereld’ (Jinping 
2017). Dat was in werkelijkheid niets anders 
dan een mooi verpakte ‘oratio pro domo’. 

Nu is China, dankzij zijn dictatoriale regi-
me en de bekende discipline van het Chi-
nese volk, de corona-epidemie de baas. 
Wij in het Westen slagen daar nog niet in 
en zo heeft China een bijkomende versnel-
ling van zijn weg naar de macht: Beijing 

kan de productie van zijn industrie weer 
opstarten en wij kunnen dat nog niet.

Maar dit alles leidt wel tot de cruciale vraag: 
kunnen wij de principes van de (libera-
le) vrije wereldhandel wel opzijzetten zoals 
hier toch wordt voorgesteld, of moeten li-
beralen juist daar waar het moeilijk wordt 
stevig aan hun principes vasthouden? Het 
antwoord dat dit artikel aan de lezer voor-
legt is: daar waar de partij waarmee men 
handelt niet liberaal is, maar als dictatuur 
ageert, en daarmee illiberaal en onverdiend 
een groot voordeel behaalt dat ons tot nadeel 
strekt, en deze partner zich op die manier 
gedraagt in alle aspecten van de handel die 
hij met ons drijft – of anders gezegd, waar 
de tegenpartij bewust het liberale beginsel 
vrijheid terzijde legt – daar heeft bij ons de 
goede liberaal, met zijn verantwoordelijk-
heid voor zijn volk en voor zijn land, eigen-
lijk de plicht de vrije handel als liberaal prin-
cipe ten aanzien van deze handelspartner 
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opzij te schuiven. Hij is er immers niet toe 
gehouden zijn eigen volk te benadelen. Het 
is geen gemakkelijke stap dit eigen liberale 
principe los te laten. Dat kan dan ook slechts 
verantwoord worden door in te zien dat in 
het onderhavige geval dit principe met suc-
ces tegen ons gebruikt wordt. Dat is niet de 
bedoeling van het toepassen van liberalisme.

De economische situatie bepaalt hier echter 
wat er allemaal wel en niet mogelijk is. China’s 
handelspartners hebben niet allemaal dezelf-
de positie. Grof afgerond is de VS, door zijn 
enorme import, voor 60 procent verantwoor-
delijk voor de grote verrijking van China. De 
EU neemt 20 procent voor haar rekening en 
de rest van de wereld brengt de overige 20 
procent bij China in het laatje (Eurostat 2019; 
Statista 2019). Dit betekent dat uitsluitend de 
VS een vuist kan maken, terwijl ook duide-
lijk is dat de EU op eigen houtje geen indruk 
kan maken. President Trump ziet dat goed.

Equal trade
Wat hier volgt is de controversiële mening 
van de auteur. Sommige economen die zich 
al langer met deze situatie bezighouden zijn 
ervan overtuigd dat het vervangen van vrij-
handel door ‘equal trade’ de enige maatre-
gel is die China kan stoppen. Er heerst nog 
steeds bijna overal een schroom om dit uit 
te spreken, maar er is een gerede kans dat 
Trump na zijn herverkiezing precies dit zal 
trachten te doen. Equal trade betekent dat 
het slechts wordt toegestaan dat land A, in 
geld gemeten, zoveel naar land B exporteert 
indien land B hetzelfde aantal ook van land 
A importeert. Een uitzonderlijke maatregel, 

als antwoord op een uitzonderlijke situatie. 
Dit is een nieuw begrip en qua toepassing 
lastig uit te voeren. Indien de VS dit toepast 
op China, zal dit onvermijdelijk leiden tot 
een korte recessie, ook in de VS. Maar de 
klap voor China is dan nog groter. Veel be-
drijven die daar nu van de export leven gaan 
dan failliet. De Westerse industrieën zullen 
dan met grote ijver hun aanvoerlijnen voor 
bepaalde onderdelen moeten aanpassen. 
Reken er maar op dat dit dan snel gebeurt, 
want het bedrijfsleven is efficiënt en sterk 
overlevingsgezind. Wel zal de lobby van het 
bedrijfsleven, met haar bekende korte ter-
mijn visie, tevoren zo krachtig als mogelijk 
is pleiten voor het laten doorgaan van de 
vrijhandel en daar zal president Trump dan 
tegen moeten kunnen. De man is daar geluk-
kig koppig genoeg voor. De keuze die Trump 
daarbij bewust gemaakt zal hebben kan ver-
woord worden als: indien ik moet kiezen tus-
sen een korte recessie die ik zelf veroorzaak 
en een Chinese wereldoverheersing waar wij 
aan ten onder gaan, dan kies ik nu het eerste.

Europa mag niet slapen
Het is zaak dat de EU ervoor zorgt dat Chi-
na haar niet van de VS afdrijft. De duidelijke 
Chinese pogingen tot ‘divide et impera’, het 
bekende verdeel en heers, mogen hier niet 
slagen. Sterker, indien Trump het boven-
staande uitvoert, zou het te overwegen zijn 
dat Europa daarin met de VS zal samenwer-
ken. Het zou in ieder geval een vergissing zijn 
om ons niet voor te bereiden op wat de VS 
waarschijnlijk na november 2020 zal doen.



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2020 80

Nederland kan in zijn eentje bijna helemaal 
niets ondernemen tegen China, daar mag 
geen twijfel over bestaan. Stoere geschriften 
alsof wij dat wel kunnen, maken ons alleen 
maar belachelijk. Aan de basis van de Ne-
derlandse buitenlandse politiek dient dan 
ook het besef te liggen dat alleen het Westen 
als geheel iets kan doen. Maar wat kan onze 
buitenlandse politiek dan nog wél doen? Het 
lijkt raadzaam dat wij over de relatie met 
China gesprekken aanvangen met andere 
Westerse landen. Om voorlopig onze handel 
met China niet te schaden kan dat het beste 
gebeuren buiten de aandacht van de media. 

Wat Buitenlandse Zaken zou kunnen doen, is 
contact opnemen met Canada, Frankrijk en 
toch ook met Duitsland over wat onze geza-
menlijke positie zal moeten zijn. Wij moeten 
er daarbij trouwens rekening mee houden 
dat Duitsland, dankzij zijn betalingsbalans-
overschot met China, een andere invals-
hoek heeft dan de andere Europese landen. 
Een invalshoek die het land niet makkelijk 
los zal laten. Dat aspect alleen al vraagt om 
gesprekken met de Duitsers, waarbij wij el-
kaar duidelijk moeten voorhouden wat er 
in de nabije toekomst qua economische, en 
daardoor ook politieke overheersing op ons 
afkomt. Het Duitse betalingsbalansoverschot 
ten opzichte van China beschermt ze daar 
niet tegen. Integendeel, dat overschot dreigt 
aan Berlijn een vals gevoel van zekerheid te 
geven en kan Duitsland dus een verkeerde 
richting op sturen. Dat kunnen dus interes-
sante gesprekken worden. Pas maanden na 
de gesprekken met deze landen zal contact 
met de hoofdrolspeler, de VS, nuttig zijn.

Een ander idee is om de meest uitgespro-
ken van de drie economische adviseurs van 
president Trump, Peter Navarro, via een 
neutrale instelling uit te nodigen naar Eu-
ropa om hier te spreken over zijn motiva-
ties en over hoe hij de krachtsverhoudingen 
en verschillende mogelijkheden ziet. Zoiets 
dient dan met enig niveau te worden opgezet 
waarbij de Europese media goed vertegen-
woordigd zouden moeten zijn. Of om nog 
maar iets anders te noemen, onze minister 
van Buitenlandse Zaken kan ook een reisje 
naar Washington maken en via de Secre-
tary of State Mike Pompeo een gesprek met 
de genoemde Peter Navarro organiseren. 
Er zijn werkelijk voldoende mogelijkheden 
om hier nu rustig mee aan de slag te gaan.

Het is zaak om af te stappen van het idee 
dat de aandacht voor de eerdergenoemde 
agendapunten ten aanzien van China vol-
doende is. Dit artikel is geen pleidooi voor 
het vergeten van deze punten, maar wel voor 
het benadrukken dat de kern van het pro-
bleem de verrijking van China is, en dat de 
VS dat hoogstwaarschijnlijk zal gaan aanpak-
ken. Zoals de filosoof en Chinese dissident 
Ma Jian zei: “Het Westen is tot nu toe gevaar-
lijk naïef over China”. Ik vrees dat indien de 
handel, de oorzaak van de te snel groeiende 
macht van China, niet wordt aangepakt, er 
van de in de loop der eeuwen zo knap ont-
wikkelde Westerse beschaving – met haar 
trias politica, respect voor het leven, libera-
lisme en vele andere zo goede eigenschap-
pen – op den duur niet veel over zal blijven. 
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Edouard Prisse is jurist (Utrecht), Mba 
(INSEAD) en adept van de uitleg van John 
Maynard Keynes over landseconomieën. Hij 
is gepensioneerd zakenman, had van 1990 tot 
’98 een dochterbedrijfje in Beijing en is auteur 
van het boek Is China Taking Over?.  
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door Bente Becker
Liberalen staan voor de vrijheid en gelijk-
waardigheid van alle mensen, maar dat be-
tekent niet dat er een wereld zonder grenzen 
zou moeten zijn. Geen grenzen zou immers 
betekenen dat we Nederland in zijn huidige 
vorm opheffen. Dat willen we niet. Daar-
om vinden we het belangrijk om controle te 
houden over wie ons land binnenkomt en 
wie hier al dan niet mag blijven. Met afslui-
ten of ‘achter de dijken terugtrekken’, zoals 
voorstanders van een ruimhartig migratie-
beleid dan algauw roepen heeft dat niets te 
maken, en met intolerantie, een gebrek aan 
gastvrijheid of een principiële weerzin te-
gen ‘diversiteit’ evenmin. Liberalen zijn en 
blijven voorstanders van de open samen-
leving. Juist door grenzen te stellen, kun-

nen we openstaan voor vreemdelingen die 
echt recht hebben op bescherming of voor 
mensen die met hun talenten een bijdra-
ge aan de welvaart van Nederland leveren.

De Nederlandse grens is geen muur, zoals 
sommigen lijken te denken, maar reguleert 
wie er gaan en wie er komen. Controle is een 
normaal recht van iedere soevereine staat. 
Geografisch gezien omlijnt de grens de natie 
Nederland met zijn geschiedenis, instituties, 
cultuur, landschap, economie, verzorgings-
staat en natuurlijk zijn burgers die belasting 
betalen en kiesrecht hebben. Voor hen is de 
staat in de eerste plaats verantwoordelijk. 
Op de staat rust geen verplichting om de 
belangen van migranten even zwaar te we-

Buitenland

Het immigratiedebat; twee opinies
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gen als die van de bestaande inwoners, zoals 
de Britse hoogleraar Politieke Theorie Da-
vid Miller schrijft in Strangers in Our Midst.

Wie zich de migratiecrisis van 2015 voor 
de geest haalt weet hoeveel druk daarmee 
op Europese staten en ook de Nederlandse 
staat en samenleving kwam. Wie de huidige 
situatie aan de Turks-Griekse grens ziet en 
zich realiseert dat bijna 40 procent van de 
Sub-Saharaanse bevolking en meer dan 20 
procent van die van het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika wil emigreren, weet ook dat 
er nog veel meer migratiestromen op gang 
zullen komen. Wij gaan dan ook niet mee 
in een op Immanuel Kant gebaseerd kosmo-
politisme waarbij alle mensen ‘wereld-
burger’ zouden moeten zijn, grenzen niet 
meer bestaan en iedereen zich vrijelijk zou 
moeten kunnen vestigen waar hij of zij wil, 
onder het motto ‘de aarde is van iedereen’. 

Dit ideaal van een grenzeloze wereld wordt 
vaak gekoppeld aan vergaande ideeën over 
mondiale ‘rechtvaardigheid’. Zo zouden 
‘gastvrijheid’ en ‘open grenzen’ helpen om 
armoede en ongelijkheid in de wereld op te 
lossen. Pro-migratie-activisten schromen 
niet om de komst van grote groepen Afri-
kanen en Aziaten als een soort ‘Wiedergut-
machung’ te presenteren voor kolonialisme 
en uitbuiting door het Westen, of als een 
manier om het door hen verfoeide kapita-
listische systeem omver te werpen. Zoals 
we hebben gezien bij het illegaal aan land 
brengen van migranten vanaf boten op de 
Middellandse Zee, maar ook bij een actie 
als ‘We Gaan Ze Halen’, zijn deze activis-

ten bereid de daad bij het woord te voegen. 
Dat mag heel gastvrij lijken, maar is dan wel 
particuliere naastenliefde op kosten van de 
gemeenschap. Bovendien wordt migranten 
zo ten onrechte hoop op een legaal verblijf 
in Nederland gegeven en wakker je ook nog 
eens een braindrain aan uit landen die het 
toch al moeilijk hebben. En als ergste van 
alles houdt het een systeem in stand van 
mensensmokkelaars die munt slaan uit men-
sen die met gevaar voor eigen leven of dat 
van hun kinderen een beter bestaan nastre-
ven. Daar sta je dan met je goede geweten. 

Wij willen, samen met andere landen, aan 
onze morele plicht voldoen om mensen in 
nood waar mogelijk te helpen. Daar heeft 
Nederland onder meer het VN-Vluchte-
lingenverdrag voor getekend. Dat wil niet 
zeggen dat iedereen die zich in Nederland 
meldt hier kan blijven - er bestaat immers 
niet zoiets als een recht op immigratie -, 
maar wel dat iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld recht heeft op veili-
ge opvang. Dat hoeft niet in Nederland te 
zijn. Migratie naar Nederland is immers 
lang niet altijd de beste oplossing om aan 
vervolging of andere schendingen van men-
senrechten te ontkomen. In de meeste ge-
vallen zijn vluchtelingen al voldoende ge-
steund met opvang in de regio. Daarom pleit 
de VVD al enige tijd voor het verruimen 
van de mogelijkheden daartoe in bijvoor-
beeld Noord-Afrika, met Nederlandse en 
EU-hulp. Daarmee kun je, zo beargumen-
teert Miller, zelfs veel meer mensen helpen 
tegen een fractie van de kosten die opvang 
in Nederland met zich mee zouden brengen. 



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2020 84

De Franse filosoof Régis Debray consta-
teert in zijn Eloge des frontières terecht dat 
het zonder grens onmogelijk is om gastvrij 
te zijn. Dan zou je als land immers het risi-
co lopen overspoeld te worden door (arme) 
nieuwkomers met alle gevolgen voor de 
economie, ons sociale systeem, de gezond-
heidszorg, de woningmarkt en het verkeer 
van dien – nu al zien we spanningen op deze 
terreinen. Ook zou daarmee tussen de staat 
en zijn burgers het ‘sociale contract’ – dat 
inhoudt dat in ruil voor het afdragen van 
belastingen en de mogelijkheid om deel te 
nemen aan vrije verkiezingen de staat voor 
de belangen van deze burgers, zoals veilig-
heid, onderwijs, pensioenen, instaat – wordt 
gebroken. De Amerikaanse politicoloog Ro-
bert Putnam wijst er bovendien op dat groot-
schalige immigratie vanuit andere culturen 
het maatschappelijk vertrouwen schaadt en 
dat groepen tegenover elkaar kunnen komen 
te staan als gevolg van de vorming van get-
to's en het verlies van nationale identiteit. 

Een ongecontroleerde instroom zou in het 
ergste geval dus het einde kunnen betekenen 
van onze democratische instituties en onze 
cultuur, en daarmee van Nederland zoals we 
dat nu kennen. Juist vanwege dit beperkte 
absorptievermogen van onze samenleving 
moeten we grenzen stellen. Er is en blijft wat 
mij betreft een juridisch én moreel onder-
scheid tussen vluchtelingen en immigran-
ten. Maar ook vluchtelingen zijn niet per 
definitie welkom in Nederland als ze dichter 
bij huis ook een veilig onderkomen kunnen 
vinden. We zijn het als politiek aan onze 
burgers verschuldigd controle uit te oefenen 
over de in- en uitstroom van mensen, juist 
om de open samenleving te beschermen. Dit 
laatste is door Paul Scheffer mooi verwoord 
als 'de vrijheid van de grens' – en daar zal 
ik als politicus altijd voor blijven strijden!

Bente Becker is Kamerlid voor de VVD 
Tweede Kamerfractie en woordvoerder op het 
terrein van asiel/migratie, en inburgering en 
integratie.

Foto: Jazzmany
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door Martin van Hees
Liberalen hebben een wat dubbele houding 
als het gaat om grenzen. De kernwaarde van 
het liberalisme, vrijheid, is zelf een grens. Het 
bakent het gebied af dat anderen zonder onze 
toestemming niet mogen betreden en be-
schermt ons daarmee tegen agressie, geweld 
willekeur, bemoeizucht, groepsdruk, en de 
tirannie van de meerderheid. Onvrij zijn be-
tekent niet zelf invulling kunnen geven aan 
je leven, anderen bepalen hoe we ons leven 
moeten leiden. Een positieve versie van het 
argument bracht John Stuart Mill naar voren 
in On Liberty. Vrijheid, aldus Mill, betekent 
de mogelijkheid nieuwe dingen te proberen, 
andere levensstijlen te verkennen, en onze 
talenten te ontwikkelen. Maar dat betekent 
dat vrijheid niet alleen een grens is, maar 
ons ook in staat stelt grenzen te overstijgen: 
individuele ontplooiing als overwinning op 
sociale conventie, bemoeizucht, gemakzucht 
of angst voor het onbekende. Vrijheid is een 
grens die ons beschermt maar ze leidt ook tot 
het verleggen of zelfs opheffen van grenzen.

Abstracte reflecties op de grondslagen van 
het liberalisme of de paradoxen van het 
vrijheidsbegrip zijn misschien nuttig voor 
in de studeerkamer of bij de open haard in 
Rommeldam maar lijken minder behulp-
zaam als het gaat om de concrete vraag-
stukken waar we voor staan in de politiek 
van alledag. Wanneer we nu spreken over 
grenzen denken we toch aan andere zaken: 
de rol van de EU, de houdbaarheid van de 
buitengrenzen, overvolle vluchtelingen-
kampen, afspraken met Turkije, de positie 
van alleenstaande minderjarige asielzoe-

kers (“ama’s”: een van de meest treurigstem-
mende afkortingen in het beleidsjargon), en 
schrijnende situaties in Griekenland. Welk 
perspectief kan een bezinning op de uitgangs-
punten van het liberalisme hierbij bieden? 

De complexiteit, hectiek en urgentie van 
de dagelijkse politiek kan ons het zicht op 
vanzelfsprekendheden ontnemen en juist 
daarom is het goed om stil te staan bij uit-
gangspunten. Als het gaat om het econo-
misch verkeer is het duidelijk: liberalen zijn 
principieel voorstander van de opheffing van 
handelsbeperkingen, douaneheffingen, im-
portquota, reisrestricties en vestigingsvoor-
waarden. De wenselijkheid van het openen 
van grenzen betreft echter niet alleen het 
vrije verkeer van goederen, diensten en kapi-
taal maar óók het vrije verkeer van personen. 
De vrijheid van individuen om zelf invulling 
aan hun leven te geven, en het belang daar-
van, is onafhankelijk van iemands afkomst, 
cultuur, geloof of seksuele voorkeur. Er 
staat geen muur om een open samenleving. 

Maar kunnen we als samenleving dan niet zelf 
beslissen wie we wel of niet toelaten? Moet 
iedereen altijd welkom worden geheten? Kan 
iedereen zomaar lid worden? De vragen sug-
gereren dat de samenleving een tennisver-
eniging is die via ballotage kan bepalen wie 
wel en wie niet mag meedoen. Of dat inder-
daad zo is, is zeer de vraag (waarom zijn wij 
dan nooit geballoteerd, of wat als ik niet wil 
tennissen?). Lastige vragen over de betekenis 
en reikwijdte van onze nationale soevereini-
teit kunnen we echter vermijden. Immers, 
ook als we de samenleving inderdaad als een 
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vereniging zien die nieuwe leden naar eigen 
inzicht mag weigeren, rijst de vraag of ze dat 
ook moet doen. Dat is de vraag waar het in 
het migratiedebat om gaat. Voor de libe-
rale deelnemers aan dat debat zou de open 
samenleving het richtsnoer moeten zijn. 

Een discussie over de betekenis van de open 
samenleving gaat over meer dan de vraag of 
slagbomen omhoog moeten staan of niet. 
Als bijvoorbeeld, zoals tegenstanders stellen, 
het verder openen van grenzen onze sociale 
voorzieningen onder druk zetten, is dat een 
reden om na te denken over aanpassingen 
van die voorzieningen. Dat we economische 
of politieke vluchtelingen niet toelaten omdat 
we anders de hypotheekrenteaftrek of kinder-
bijslag niet meer kunnen veroorloven, is een 
argument waarvan de morele kracht op zijn 
zachtst gezegd discutabel is. Of, in de inter-
nationale context, als een groep van landen 

via subsidies voor zichzelf een meer gunstige 
positie op de wereldmarkt creëert, versterkt 
het daarmee mondiale ongelijkheden en 
draagt daardoor bij aan migratiedruk. De EU 
heeft grote stappen gezet in de hervorming 
van haar landbouwbeleid maar een afbouw 
van de inkomenssteun voor Europese boeren 
en verdere deregulering is een noodzakelijk 
onderdeel van een liberaal migratiebeleid. 

Wat als de samenleving door het verder 
openen van grenzen zou veranderen in een 
gemeenschap waarin liberale normen niet 
meer worden gerespecteerd? Hebben we dan 
niet met een beroep op het liberalisme juist 
het einde van het liberalisme ingeluid? We 
hoeven de apocalyptische retoriek niet over 
te nemen om dit als belangrijke vragen te 
zien waar we een antwoord op moeten ge-
ven. Kennis en besef van de kernwaarden 
van de democratische rechtsstaat vormen 
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een belangrijk element van het Nederland-
se inburgeringsbeleid. Het is altijd goed 
om na te denken over hoe we de rechts-
staat verder kunnen beschermen, maar we 
moeten niet doen alsof het een bouwval-
lig huis is dat bij een beetje wind instort. 

Hoe overtrokken het ook mag zijn, de vrees 
voor de ondergang van de beschaving wijst 
op wat misschien wel de belangrijkste be-
lemmering is voor een liberalisering van 
het migratiebeleid: de nogal beperkte elec-
torale aantrekkingskracht ervan. Het ‘Wir 
schaffen das’ van Angela Merkel leidde het 
verlies in van de CDU en de opkomst van 
de AfD bij de Bondsdagverkiezingen van 
2017. Populisten als Donald Trump en Vik-
tor Orbán spinnen garen bij het verzet tegen 
politieke en economische liberalisering, en 
gegeven de identiteitspolitiek van de PVV 
en het FvD vormt een liberale wending 
van het migratiebeleid een politiek risico. 

Voor liberalen is het conservatief-populisme 
een serieuze bedreiging en de suggestie van 
een terugkeer naar de multiculturele samen-
leving zou electorale zelfmoord betekenen. 
Het is hier niet de plek om te onderzoeken wat 
het beste antwoord op het populisme is. Een 
pleidooi voor het verder openen van grenzen 
is echter niet hetzelfde als pleiten voor een 
multiculturele samenleving waarin sociale, 
culturele of religieuze minderheden actief 
door de staat worden ondersteund. Ook hier 
geldt dat we bereid moeten zijn bestaande 
voorzieningen en arrangementen, bijvoor-
beeld omtrent het bijzonder onderwijs, ter 
discussie te stellen. Of dat het electorale ri-

sico wegneemt is niet duidelijk, maar het is 
overtuigender dan een strategie waarin de 
kern van de eigen overtuiging niet helder is. 

We weten nog niet hoe de post-corona wereld 
er politiek uit gaat zien. Een virus dat de hele 
wereld in de houdgreep hield, hoeft niet per 
se te leiden tot meer sympathie voor het ope-
nen van grenzen. Maar, zoals de opname van 
Nederlandse patiënten in Duitse ziekenhui-
zen symboliseerde, het laat ook zien dat het 
overschrijden van grenzen ons kan helpen 
een oplossing te vinden voor onze problemen. 

Liberalisme betekent het wegnemen van de 
belemmeringen die vrij verkeer van per-
sonen, goederen, diensten en kapitaal in 
de weg staan. Dat uitgangspunt betekent 
geen naïef idealisme, maar is verenigbaar 
met een houding van ‘principieel pragma-
tisme’. Het streven naar open grenzen en 
een ferme afwijzing van identiteitspolitiek 
is dan het uitgangspunt, maar wel in het 
volle besef dat we niet vanaf de tekenta-
fel een nieuwe wereldorde aan het inrich-
ten zijn. We zijn gebonden aan (nationale 
en internationale) afspraken, regelgeving 
en instituties en we kunnen daarom slechts 
kleine stappen zetten. Maar het is duidelijk 
in welke richting we ons moeten begeven. 

Martin van Hees is als hoogleraar ethiek ver-
bonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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Boekrecensie 

door Wilbert Jan Derksen
Bespreking van Daron Acemoglu en James A. 
Robinson, Why Nations Fail: The Origins of 
Power, Prosperity and Poverty, Profile Books, 
Londen, 2012. ISBN 978 1 84668 430 2.

Met een titel als Why Nations Fail: The Ori-
gins of Power, Prosperity and Poverty weet je 
dat je aan een ambitieus boek begint. In hun 
geschrift pogen auteurs Daron Acemoglu en 
James A. Robinson een antwoord te geven 
op de kritieke vraag: waarom zijn sommige 
landen rijk en andere landen arm? Geba-
seerd op 15 jaar onderzoek onderbouwen de 
auteurs hun antwoord op deze vraag met een 

imposante waslijst aan casussen geselecteerd 
uit de menselijke geschiedenis. Het eindre-
sultaat is een overtuigend pleidooi met een 
heldere boodschap, die de lezer daarnaast 
uitdaagt zijn blik op een aantal huidige inter-
nationale ontwikkelingen te heroverwegen.

Inclusieve versus extractieve 
instituties
De centrale thesis van Why Nations Fail is 
dat rijke landen rijk zijn omdat zij inclusieve 
instituties hebben, en arme landen arm zijn 
omdat hun instituties extractief (extractive; 
exploiterend, uittrekkend, uitbuitend) van 
aard zijn. Inclusieve instituties zijn democra-

Waarom naties falen 
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tisch en pluralistisch, en bieden participatie-
mogelijkheden voor zoveel mogelijk burgers 
in het land. Er is een brede vertegenwoordi-
ging van de verschillende belangen binnen 
de natie en een solide rechtsstaat. De staat 
dient hierdoor de belangen van de burgers, 
en niet die van politici en ambtenaren zelf. 
De instituties garanderen daarnaast een vrije 
markt door middel van eigendoms- en con-
tractrechten, waardoor burgers aangespoord 
worden te ondernemen, innoveren en in-
vesteren. Duurzame innovatie zorgt voor 
een proces van ‘creatieve destructie’ waarbij 
oude, achterhaalde productieprocessen con-
tinu worden vervangen door nieuwe en bete-
re technologieën en toepassingen. Welvaart 
wordt geaccumuleerd en geïnvesteerd, en 
economische kansen worden optimaal benut.     

Extractieve instituties daarentegen zijn ge-
annexeerd door een kleine elite. Deze eli-
te gebruikt de instituties van het land om 
de burgers uit te buiten en welvaart af te 
pakken. Eigendommen en zelfs de fysieke 
veiligheid van burgers worden onvoldoen-
de beschermd. In landen met extractieve 
instituties ontbreken hierdoor de prikkels 
om te ondernemen, innoveren en inves-
teren. Sterker nog, de elite zet zich vaak 
actief in om innovatie en de bijbehoren-
de creatieve destructie tegen te gaan. Dit 
doen de leden van de elite omdat deze cre-
atieve destructie de politieke verhoudingen 
in een land kan verstoren en daarmee een 
bedreiging vormt voor hun machtsposi-
tie. Daarnaast zien zij weinig belang in het 
verhogen van de algehele welvaart van het 
land, omdat zijzelf wel in grote welvaart 

leven (ten koste van de gewone burger). 

Het terugkoppelingseffect
Landen met inclusieve, dan wel extractieve 
instituties krijgen te maken met een terug-
koppelingseffect (feedback loop). Hoe in-
clusiever de politieke instituties, hoe ster-
ker de oppositie, en des te moeilijker het 
wordt voor een kleine elite om de macht 
toe te eigenen. Hierop worden economi-
sche instituties ook inclusiever en kunnen 
burgers economische kansen en eigen ta-
lenten beter benutten. Vanuit deze verbe-
terde maatschappelijke positie eisen burgers 
weer meer politieke rechten. Deze virtueu-
ze cirkel zorgt ervoor dat politieke macht 
en economische kansen steeds evenrediger 
verspreid worden over de gehele bevolking.  

Wanneer instituties daarentegen de extrac-
tieve kant op gaan, concentreert de macht 
zich in handen van een kleine elite, die ver-
volgens de economie monopoliseert en zich-
zelf verrijkt. Met deze middelen kan de elite 
het politieke en economische stelsel steeds 
verder corrumperen. Politieke checks and 
balances en economische concurrentie (uit 
angst voor creatieve destructie) worden on-
dermijnd. Omdat extractieve instituties zo 
lucratief zijn voor de elite, is er vaak strijd 
om de macht over deze instituties. Dit kan 
continue politieke instabiliteit en in het erg-
ste geval conflictsituaties tot gevolg hebben. 

Kleine verschillen en kritieke 
gebeurtenissen 
Of instituties inclusief of extractief worden, 
wordt bepaald door de interactie tussen 
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kleine verschillen en kritieke gebeurtenis-
sen (critical junctures), zo stellen de auteurs. 
Zo was een verschil tussen Noord-Amerika 
en Latijns-Amerika tijdens de kolonisatie 
van het Amerikaanse continent, dat La-
tijns-Amerika verschillende grote popula-
tieconcentraties kende, met hiërarchisch-ge-
organiseerde beschavingen. Noord-Amerika 
daarentegen werd bevolkt door slechts enke-
le nomadische, ongeorganiseerde indianen-
stammen. Dit cruciale verschil in bevolking-
somvang, -dichtheid en -organisatie zorgde 
voor een totaal verschillende uitwerking 
van kolonisatie als critical juncture in beide 
delen van het continent. Het systeem van 
slavernij en welvaartsextractie van de Span-
jaarden in Latijns-Amerika werkte niet voor 
de Europeanen in Noord-Amerika, omdat 
er vrijwel geen bevolking aanwezig was om 
uit te buiten. Kolonisten in Noord-Amerika 
waren hierdoor op zichzelf aangewezen, met 
uiteindelijk een meer egalitaire maatschappij 
tot gevolg. Dit in tegenstelling tot de samen-
leving van meesters en onderdanen in de 
Latijns-Amerikaanse koloniën. Vandaag de 
dag zien we nog steeds inclusieve instituties 
in Noord-Amerika, en extractieve instituties 
in Latijns-Amerika, zo menen de auteurs.

Ook de grote pestuitbraak in Europa tijdens 
de middeleeuwen geven de auteurs als voor-
beeld van een kritieke gebeurtenis. Tot dat 
moment heerste in vrijwel heel Europa een 
feodaal systeem gebaseerd op lijfeigenschap. 
Met het uitbreken van de pest stierf een groot 
deel van de bevolking, met een schaarste aan 
arbeidskrachten tot gevolg. In West-Europa 
betekende dit dat boeren hun kans zagen om 

meer politieke rechten te eisen. Zij kwamen 
hierop in opstand. Gaandeweg werd het sys-
teem van lijfeigenschap in West-Europa 
ontmanteld en werd de basis voor een in-
clusievere arbeidsmarkt gelegd. In Oost-Eu-
ropa bleken de boeren minder, en de lands-
heren juist beter georganiseerd te zijn dan in 
West-Europa. Dit cruciale verschil zorgde 
voor een totaal andere uitwerking van de 
pestuitbraak in Oost-Europa. Hier wonnen 
de landsheren juist aan macht door hun 
landsbezittingen sterk uit te breiden. In plaats 
van het afschaffen van lijfeigenschap, deed 
hier juist een nog striktere vorm zijn intrede. 
Lijfeigenschap kwam pas rond halverwege 
de 19e eeuw in Oost-Europa tot zijn einde. 

Het doorbreken van de vicieuze cirkel
Zijn er dan geen voorbeelden te vinden van 
landen die definitief het tij wisten te keren? 
Die zijn er wel degelijk, geven de auteurs 
aan. In zowel positieve als negatieve zin. 
Botswana was vlak na onafhankelijkheid net 
zo straatarm als Sierra Leone en Zimbabwe. 
Maar waar de laatstgenoemde twee landen 
in een vicieuze cirkel van extractie bleven 
hangen, wist Botswana hieraan te ontsnap-
pen. Anders dan in omringende landen 
was er in Botswana tijdens de koloniale tijd 
sprake van een soort tribale algemene verga-
deringen tussen de verschillende stamhoof-
den. Deze stamhoofden waren daarnaast 
geselecteerd op basis van bekwaamheid, en 
niet op basis van erfelijkheid zoals in andere 
Afrikaanse landen. Er was dus al een histo-
risch ingebedde traditie van inclusiviteit, die 
zich verder kon ontwikkelen na het vertrek 
van de extractieve koloniale overheersers. 
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Waar de vondst van diamanten in andere 
Afrikaanse landen leidde tot zelfverrijking 
en bloedige conflicten, werden in Botswa-
na de opbrengsten hiervan geïnvesteerd in 
het algemeen belang van de natie. Vandaag 
de dag is Botswana dan ook een uitzon-
dering op de regel, dat het lot van extre-
me armoede en politieke instabiliteit in de 
rest van Sub-Sahara Afrika bespaard bleef. 

Er zijn echter ook voorbeelden te noemen 
van landen die hun inclusieve instituties 
extractief zagen worden. Als handelscen-
trum van het Middellandse Zeegebied wist 
de Republiek Venetië schatrijk te worden 
met zijn open instituties die het mercanti-
lisme volop stimuleerden. Totdat een groep 
machtige families besloot het politieke en 
economische systeem af te sluiten voor 
nieuwkomers. De handel werd gemonopo-
liseerd, waarop de economie stagneerde in 

de jaren erna. Vandaag de dag moet Vene-
tië het dan ook hebben van het toerisme in 
plaats van de handel. De voormalige stad-
staat degradeerde van een economische 
grootmacht, naar een openlucht museum. 

De ijzeren wet van oligarchie
De auteurs menen dat de overgang van ex-
tractieve naar inclusieve instituties een erg 
moeizaam, langzaam, en bovenal toevallig 
proces is. Zij zijn dan ook sceptisch over re-
voluties in landen met extractieve instituties, 
die meer vrijheden en welvaart voor het volk 
beloven. Vaak komen revoluties namelijk 
neer op een nieuwe elite die de oude elite 
vervangt. Dit wordt ook wel de ‘ijzeren wet 
van oligarchie’ genoemd. De communisti-
sche revolutie in de Sovjet-Unie is hier een 
voorbeeld van. Na het einde van het tsaar-
bewind bleef de macht alsnog in handen 
van een kleine elite, ondanks beloftes van 

Ontwikkeling van het internationale zakencentrum in Gaborone, Botswana
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sociale rechtvaardigheid. De bewindsper-
sonen veranderden misschien, maar de ex-
tractieve instituties bleven voortbestaan. De 
auteurs waren dan ook zeer sceptisch over 
de revoluties tijdens de Arabische Lente in 
het Midden-Oosten. Anno 2020 kunnen we 
inderdaad zien dat de Arabische Lente niet 
de democratisering van de regio gebracht 
heeft waar veel mensen op hadden gehoopt. 

Volgens de auteurs hebben revoluties en 
radicale machtswisselingen alleen een kans 
van slagen wanneer ze worden uitgevoerd 
door een brede coalitie van verschillende 
belanghebbende partijen. De auteurs noe-

men de Glorious Revolution (1688-1689) 
in Engeland hier als voorbeeld, die vol-
gens hen de basis legde voor de Industri-
ele Revolutie in dit land een eeuw later. 

De overschatting van China
Het meest opvallende en controversiële punt 
dat de auteurs maken in het boek betreft hun 
visie op het economische succes van China. 
Zij stellen namelijk dat de enorme economi-
sche groei van China niet duurzaam is, en 
op termijn zal stagneren. De auteurs wijzen 
op de extractieve politieke instituties van 
het land, waarbij de macht nog altijd volle-
dig in handen is van de Chinese Commu-
nistische Partij. Hoewel de economie sinds 
het overlijden van Mao sterk geliberaliseerd 
is, is het uiteindelijk nog steeds de Chinese 
staat die de touwtjes in handen houdt. Een 
voorbeeld: op het bureau van de top van alle 
grote succesvolle Chinese staatsbedrijven 
staat een rode telefoon in directe verbin-
ding met Beijing. Hiermee kan de Chinese 
overheid bevelen geven wat betreft inves-
teringen, concurrentiedoelwitten en ander 
beleid. Daarnaast zijn ook eigendomsrech-
ten onvoldoende gewaarborgd in China. 

Economische groei onder extractieve institu-
ties is mogelijk op korte termijn wanneer er 
een inhaalslag gemaakt wordt. Dit is in China 
– na jarenlang rampzalig plan-economisch 
beleid onder Mao – nu het geval. Maar deze 
inhaalslag zal uiteindelijk gemaakt zijn en dat 
is het moment waarop innovatie en markt-
prikkels een belangrijkere rol gaan spelen. 
Dit is dan ook precies wat er gebeurde in de 
Sovjet-Unie, waar de economie na decennia 
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van harde groei stagneerde en uiteindelijk 
in elkaar stortte. Ook hier was er sprake van 
economische groei onder extractieve institu-
ties – door de auteurs authoritarian growth 
genoemd – die op den duur niet houdbaar 
bleek te zijn. Na de Russische Revolutie werd 
er een inhaalslag gemaakt door arbeid en ka-
pitaal weg te halen bij de agrarische sector 
en te verplaatsen naar de industriële sector 
(met catastrofale hongersnoden tot gevolg). 
Het land wist zichzelf zo te industrialiseren 
en tussen 1928 en 1960 groeide de Russische 
economie met gemiddeld zes procent per 
jaar. In het Westen sprak menig mens hier 
met bewondering over, maar vanaf de jaren 
70 stagneerde de economie door het notoi-
re gebrek aan technologische innovatie (met 
uitzondering van de ruimtevaart) en markt-
prikkels. De gewaagde voorspelling die de au-
teurs van dit boek doen is dat China, mits het 
geen politieke hervormingen zal ondergaan, 
hetzelfde lot staat te wachten. Zij gaan hier-
mee in tegen de gangbare toekomstprogno-
ses die alsmaar waarschuwen voor het gevaar 
van een groeiend en oppermachtig China.
 
Het maatschappelijk middenveld en 
de media
De auteurs verwerpen het idee van historisch 
determinisme. Landen zijn niet voorbestemd 
om arm te zijn vanwege bijvoorbeeld hun 
geografie of cultuur. Hoewel critical junctu-
res zich niet laten voorspellen, is het schep-
pen van een maatschappelijk klimaat gericht 
op politieke hervormingen – hoe moeilijk 
het ook kan zijn – wel een maakbaar proces. 

Hierin benadrukken zij het belang van het 

maatschappelijk middenveld (civil society). 
Maar helaas met het voorbeeld van Brazilië 
onder president Luiz Lula da Silva. Zij be-
schrijven hoe Lula da Silva aan de macht wist 
te komen door het samenkomen van een 
brede coalitie aan sociale bewegingen in het 
land. Hoewel de economie onder Lula da Sil-
va en diens opvolger president Dilma Rous-
seff in eerste instantie groeide, stagneerde 
de economie hard na 2013 (Why Nations 
Fail verscheen in 2012). Maar nog ernsti-
ger, de politieke partij van deze presidenten 
bleek betrokken te zijn in een grootschalig 
corruptieschandaal en steekpenningen te 
hebben ontvangen van een groot staatsolie-
concern. Rousseff werd afgezet en Lula da 
Silva veroordeeld tot een gevangenisstraf. 
Onterecht stelden de auteurs dus dat Lula 
da Silva’s partij een uitzondering was op de 
ijzeren wet van oligarchie in Brazilië. Maar 
naast het maatschappelijk middenveld voe-
gen de auteurs ook toe dat er een belangrijke 
rol is weggelegd voor de media. Politiek en 
economisch wangedrag door machthebbers 
moet door de media bij de burger onder de 
aandacht worden gebracht. Het voorbeeld 
van Brazilië past achteraf dan veel beter bij 
dit punt, omdat de media deze rol succesvol 
wist te vervullen tijdens het schandaal en de 
corrupte politici hierdoor verantwoorde-
lijk werden gehouden voor hun praktijken. 

Verdict 
Why Nations Fail is een ambitieus geschrift, 
dat de essentie van het ontwikkelingspro-
bleem op mondiale schaal en door de gehe-
le menselijke geschiedenis heen in één boek 
probeert te vangen. De vraag is dan ook of 
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de auteurs niet te veel generaliseren, en be-
langrijke historische details en factoren weg-
laten in hun analyse. Dit is een terecht punt, 
zo stellen ook de auteurs zelf. Zij geven dan 
ook aan dat zij niet geprobeerd hebben een 
theorie te creëren die de hele geschiedenis 
kan verklaren, maar waarmee wel relevante 
parallellen uit de geschiedenis geanalyseerd 
kunnen worden. Mijns inziens is deze focus 
begrijpelijk, en zorgt het daarnaast voor een 
overzichtelijk en vooral goed leesbaar verhaal.

Het boek onderstreept de gigantische rol 
die instituties spelen in de ontwikkeling 
van landen. Het geeft het daarmee ook een 
overtuigende verklaring voor het falen van 
“liberaal” economisch beleid in veel ontwik-
kelingslanden. Het beleid wordt ondermijnd 
door de extractieve politieke instituties en 
zal zonder radicale politieke hervormin-
gen ook nooit een kans van slagen hebben. 
In de ontwikkeling van een land lijkt daar-
naast vooral sociale mobiliteit een cruciale 
rol te spelen, waarbij iedere burger de kans 
moet krijgen zijn competenties te ontplooi-
en en benutten. Burgers moeten ook mee 
kunnen beslissen over de politieke koers van 
het land. Dit schept de voorwaarden voor 
een optimaal proces van economische ont-
wikkeling en technologische vooruitgang. 

Maar hoewel het verschil tussen inclusief 
versus extractief duidelijk wordt uitgelegd 
door de auteurs, geven ze geen exacte defi-
nitie van wat zij verstaan onder instituties. 
Gaat het hier alleen om concrete maatschap-
pelijke organisatievormen, zoals ministeries, 
politieke partijen en economische instan-

ties? Of bedoelen de auteurs ook abstracte 
instituties zoals wetten en tradities? In de 
tekst wordt gaandeweg geïmpliceerd dat 
het om beide gaat, maar het had de theorie 
van de auteurs gesterkt indien dit begrip 
ook helder gedefinieerd en afgekaderd was.

Why Nations Fail geeft een simpel, doch sterk 
onderbouwd antwoord op de vraag waarom 
naties falen. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe 
sterk politiek en economie met elkaar ver-
vlochten zijn. Indien wij de ontwikkeling van 
deze landen willen ondersteunen moeten wij 
ons dus niet alleen op het economische aspect, 
maar vooral ook op de politieke dimensie fo-
cussen. Het boek is daarmee een must-read 
voor een ieder die zich interesseert in buiten-
landbeleid en ontwikkelingsproblematiek.  

drs. W.J. Derksen is wetenschappelijk mede-
werker bij de TeldersStichting en eindredac-
teur van Liberale Reflecties.  
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