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Van de Redactie

door Roelof Salomons
Soms moet je als econoom op je tong bijten. 
Soms moet je het gewoon nog een keer uit-
leggen. Het laatste is het geval bij onderwer-
pen als onzekerheid en risico. In de college-
zaal wordt het verschil goed uitgelegd. In het 
dagelijks taalgebruik worden beide termen 
vaak door elkaar heen gebruikt, terwijl ze 
wezenlijk van elkaar verschillen. Zeker als 
we het over de maatschappelijk relevante 
discussies hebben is het belangrijk. Bij on-
zekerheid mag je namelijk wel een rol van 
de overheid verwachten. Bij risico juist niet. 

Het verschil tussen risico en onzekerheid is 
het best uit te leggen met een beetje kansreke-
ning. Bij risico weten we de kansverdeling. Bij 
onzekerheid is de kansverdeling onbekend. 
Zie risico als het gooien met een dobbelsteen. 

Je kent de kansverdeling. Bij onzekerheid is 
dat niet het geval. Daar ken je de mogelijke 
uitkomsten niet en kan je die ook nergens uit 
afleiden. Het verschil in de praktijk? Vraag 
maar eens aan verzekeraars om iets onzekers 
te verzekeren. Kansloos. Een aardbeving? 
Pech gehad. Die schade is niet te verzekeren.  

Onzekerheid en risico brengen ons meteen 
bij twee discussies waarbij liberalen elkaar 
in de haren vliegen. Laten we het hebben 
over de rol van de markt. En over dat ande-
re heikele onderwerp: de klimaatdiscussie. 

Klimaatverandering is een beladen on-
derwerp, maar feiten kunnen niet worden 
betwist. De temperatuur op aarde is nu ge-
middeld 1°C hoger dan in de afgelopen 

Onzekerheid en het klimaat
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 eeuw. Het gebakkelei over de opwarming 
van de aarde gaat vooral over verwachtin-
gen. En zodra oorzaak en gevolg aan bod 
komen, valt iedereen over elkaar heen.

Als gevolg van technologische ontwikke-
lingen is in de afgelopen 150 jaar de le-
vensstandaard toegenomen en de extreme 
armoede gedaald. Het gemiddelde werel-
dinkomen is in die periode met bijna een 
factor 10 gestegen. De keerzijde is een stij-
gende temperatuur op aarde, een hogere 
zeespiegel en extremer weer. Economische 
groei en klimaatverandering hangen samen.

William Nordhaus, econoom en Nobel-
prijswinnaar voor economie (2018), ont-
wikkelde als eerste een wiskundig model 
dat duidelijk maakt hoe economische groei, 
CO2-uitstoot en klimaatverandering op el-
kaar inwerken. Marktfalen speelt hierbij 
een rol. Doordat bedrijven en consumen-
ten de directe (vervuilings)kosten van hun 
gedrag niet zien, leidt een volledig vrije 
markt tot extra vervuiling. Hier is dus een 
(schone) taak weggelegd voor de overheid. 
Nordhaus pleitte als een van de eersten 
voor een wereldwijde belasting op CO2.   

Laten we aannemen dat een hogere groei 
nadelige effecten heeft op het klimaat. En 
we geven ook de experts gelijk: de opwar-
ming van de aarde gaat sneller dan ver-
wacht, en moet worden beperkt tot 1,5°C. 
In dat geval hebben economen een oplos-
sing: een belasting op CO2. Niet alle bedrij-
ven en consumenten zullen er blij mee zijn. 

Ik weet dat er bij meerdere lezers de nekha-
ren nu overeind staan. Houd dat nog even 
vast. De nuance komt zo. Eerst risico en on-
zekerheid. Hoe de klimaateffecten zullen uit-
werken weten we niet. Dat is onzeker. Je kunt 
je er dus ook niet tegen verzekeren. In mijn 
beleving is er dan een maatschappelijk be-
lang voor de overheid om iets te doen. Maar 
… nu de nuance. Het is natuurlijk onzin om 
enkel en alleen naar de overheid te kijken. 
Er is wel degelijk een rol voor de markt. 

Enerzijds kunt u als consument invloed 
uitoefenen. U weet echt wel dat T-shirts 
van één euro, de kiloknallers bij de su-
permarkt of negatieve milieueffecten van 
ongebreidelde groei gevolgen zullen heb-
ben. Ergens wordt de prijs betaald. Dat 
is wel transparant. Het is niet onbekend.

Anderzijds bent u direct of indirect aan-
deelhouder van veel bedrijven. En ik weet 
uit eigen ervaring dat veel pensioenbeleg-
gers duurzaamheid als criteria meenemen 
in hun beslissingen. De kosten van het aan-
trekken van kapitaal zullen dan wenselijk 
en minder wenselijk gedrag weerspiegelen. 
Als aandeelhouder kunt u het onderwerp 
nog hoger op de agenda zetten. Ik zou het 
zeker doen. Vermogen opbouwen voor later 
is leuk, maar het is ook fijn om er in een leef-
baar klimaat van te kunnen genieten. Onze-
kerder wordt de wereld er echter niet van.

prof.dr. R.M. Salomons is hoogleraar 
Beleggingstheorie en Vermogensbeheer aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en hoofd-
strateeg bij Van Lanschot Kempen.
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Onzekerheid

door Maartje Schulz
Geen wezen zo gestereotypeerd als de jonge 
millennial.1 Het beeld: een verwende, so-
ja-latte-drinkende parttime wereldreiziger 
die alleen maar wil werken als het ‘leuk’ is. 
Nu zullen er best een aantal van dat soort ty-
pes te vinden zijn. Maar als je naar de feiten 
kijkt, zie je dat de twintiger van nu met best 
wat onzekerheid te kampen heeft. Studeren 
kan haast niet zonder schulden te maken, 
het kopen van een eerste huis is lastig, de 
eerste werkjaren zijn op tijdelijke contracten, 
het settelen en krijgen van kinderen wordt 
uitgesteld. Verontrustende ontwikkelingen? 

“Een giftige cocktail”, zo noemt de voorzit-
ter van de Sociaal-Economische Raad (SER) 

Mariëtte Hamer de optelsom van onzeker-
heden waar jongeren mee te maken hebben 
(Vollebregt 2019). De SER bracht over dit 
thema in augustus een rapport uit, getiteld 
Hoge Verwachtingen: Kansen en belemme-
ringen voor jongeren in 2019. Hun conclu-
sie: jongeren bereiken hun levensmijlpalen 
beduidend later dan eerdere generaties. 
“Een uitgesteld leven”, noemt Hamer het 
ook wel (Nieuwsuur 2019). Met andere 
woorden: momenten die vroeger als zeker-
heden werden gezien – een huis kopen, een 
vaste baan bemachtigen, trouwen en kin-
deren krijgen – gebeuren nu allemaal la-
ter, of in sommige gevallen überhaupt niet. 

Flexgeneratie. Over ‘het uitgestelde leven’ van 
de millennial 
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Je ziet het al in de studententijd, waar de 
eerste echte stap naar zelfstandigheid – niet 
meer bij de ouders wonen – later wordt ge-
maakt. Minder studenten dan voorheen kie-
zen ervoor op kamers te wonen. Dat heeft te 
maken met de invoering van het leenstelsel 
in 2015, waardoor studenten meer moeten 
lenen om hun studie te kunnen bekostigen. 
Door niet op kamers te wonen, besparen ze op 
hun woonkosten. Bij universitaire studenten 
is het percentage studenten dat binnen vier 
maanden op kamers woont gedaald van 44 
procent vóór de invoering van het leenstel-
sel naar zo’n 18 procent vorig jaar. Studenten 
verlaten nu gemiddeld ruim een jaar later 
het ouderlijk huis dan in 2012 (CBS 2019). 

Steeds later een eigen huis
Ook voor de latere woonsituatie heeft de 
invoering van het leenstelsel gevolgen. 
Doordat studenten de basisbeurs van zo’n 
300 euro per maand niet meer krijgen, 
zijn meer studenten genoodzaakt te lenen. 
Los van de onrust die schulden op zich-
zelf kunnen meebrengen, heeft een studie-
schuld ook directe gevolgen voor de hoog-
te van de hypotheek die je als starter kan 
krijgen. Zo valt bij een gemiddelde studie-
schuld van 20.000 euro de hypotheek zo’n 
25.000 euro lager uit (Rabobank 2019). 

Het kopen van een huis is voor veel twinti-
gers sowieso lastig, zeker als ze in de grote 
steden willen wonen, waar de meeste banen 
zijn. Want los van de studieschuld, kijken 
starters op de huizenmarkt aan tegen hoge 
huizenprijzen, veel concurrentie van zowel 
doorstromers als particuliere beleggers, en 

aangescherpte leennormen. Het kopen van 
een eerste huis wordt dan ook steeds meer 
een zaak voor eind-twintigers en dertigers, 
zo stelt het Kadaster (De Volkskrant 2018). 
Van de twintigers die al het ouderlijk huis 
hebben verlaten, heeft een kleiner aandeel 
een eigen koophuis in vergelijking met 10 
jaar terug (CBS 2019). Veel jongvolwassenen 
komen nu terecht in de dure vrije huursector. 
Het is helemaal niet ongewoon dat iemand 
van 27 nog met één of meerdere huisgenoten 
een huurappartement deelt in de grote stad. 

Tijdelijke contracten
Wat het kopen van een huis ook belemmert, 
is dat jongeren steeds vaker en langer een 
tijdelijk contract hebben. Huidige twin-
tigers hebben te maken met een arbeids-
markt waar flexibele arbeidsrelaties normaal 
zijn geworden. Zeker de eerste paar jaar 
van hun werkende leven krijgen millen-
nials vaak meerdere tijdelijke contracten. 
Een decennium geleden had de helft van 
de 24-jarigen een vast dienstverband; nu 
ligt dat percentage op 27 jaar (CBS 2019). 

Ondanks deze veranderende trend hebben 
hypotheekverstrekkers nog steeds sterk de 
voorkeur voor een vast contract. Alhoewel 
er langzamerhand wat verandering in de 
markt komt. Hypotheekverstrekkers begin-
nen in te zien dat de arbeidsmarkt flexibeler 
wordt en iemands toekomstperspectief op 
de arbeidsmarkt mogelijk belangrijker is dan 
iemands type contract (Schulz 2018, 54). 
Want vaste contracten blijken in de praktijk 
ook niet altijd zo vast, zeker als het slecht 
gaat met een bedrijf en er bijvoorbeeld een 
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reorganisatie nodig is (Brood e.a. 2019, 90). 
Maar toch: zonder meerdere jaren werkerva-
ring en een verklaring van de werkgever dat 
hij of zij de intentie heeft je een vast contract 
aan te bieden, is het nog altijd lastig een hy-
potheek te krijgen met een tijdelijk contract. 

Zo heel vreemd is dit nu ook weer niet, want 
tijdelijke contracten bieden natuurlijk ook 
geen duidelijk financieel vooruitzicht, zeker 
omdat de tijdelijke contracten in de prak-
tijk behoorlijk kort zijn: elke keer een half 
jaar of jaartje erbij, totdat het volgens de wet 
niet meer is toegestaan om nog een tijdelijk 
contract te geven. Het is voor jongeren dan 
altijd maar de vraag of ze op korte termijn 
een nieuwe baan moeten zoeken. Wetgeving 
verhindert ook dat een werkgever bijvoor-
beeld eerst een jaarcontract kan aanbieden 
en vervolgens een contract van vijf jaar. Dat 
zou al meer stabiliteit en zekerheid geven 
voor de jonge werknemer dan een paar los-
se jaren aaneengeregen, om vervolgens te 
hopen op een vast contract. Lukt dat vaste 
contract niet, dan kun je namelijk weer op 
een jaarcontract starten bij een andere werk-
gever. Nu is dat vaste contract, in de zin van 
‘voor altijd’ bij één werkgever, helemaal niet 
heilig voor jongeren (Deloitte 2019). Maar 
het is wel prettig dat áls je op een gegeven 
moment wilt settelen, je in ieder geval weet 
dat je ergens meerdere jaren kan werken. 

Die normalisering van korte tijdelijke con-
tracten heeft ook daadwerkelijk tot gevolg 
dat mensen zich later gaan settelen. Jongeren 
blijken minder snel te trouwen of kinderen 
te krijgen als zij niet zeker weten of zij voor 

een langere tijd een stabiel inkomen hebben. 
Inmiddels ligt de gemiddelde leeftijd waarop 
een vrouw haar eerste kind krijgt op 30 jaar. 
Vooral jonge hoogopgeleide vrouwen lijken 
tegenwoordig eerst hun carrière te willen 
veiligstellen, voordat zij aan kinderen begin-
nen (CBS 2017). Ook andere trends, zoals 
het feit dat het lastig is om een geschikte een-
gezinswoning te vinden in de stad, kunnen 
leiden tot het uitstellen van de kinderwens. 

Steeds meer singles
Maar veel millennials hebben überhaupt 
al moeite met stap één: het vinden van een 
partner. Het aantal twintigers met een vaste 
relatie is de afgelopen decennia gedaald (CBS 
2015). Vooral in de grote steden klonteren 
jonge vrijgezellen samen. Er is de afgelopen 
jaren ook veel veranderd als het gaat om het 
vinden van een partner. Vroeger koos men 
misschien nog de leukste jongen of meid uit 
de buurt, en daar was je dan tevreden mee. 
Nu is er veel meer keuze. Dat komt onder 
meer door de opkomst van dating apps zoals 
Tinder. Met een simpele ‘swipe’ (veeg) op je 
telefoonscherm naar links of rechts, ga je in 
een paar minuten honderden profielen langs 
van potentiële liefdes. Dat kan leiden tot het 
gevoel dat er altijd iets beters voorhanden 
is. Dan is het ook niet vreemd dat het ma-
ken van een keuze wordt uitgesteld (Pronk 
en Denissen 2019). En als men er dan al 
in slaagt een serieuze liefde te vinden, gaat 
men tegenwoordig ook weer vaker uit elkaar. 

Een stabiele baan, een relatie, een koophuis. 
Het is allemaal niet meer zo vanzelfspre-
kend vandaag de dag. Ook de latere toe-
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komst is voor de jongere onzeker. Is er een 
goed pensioen voor de nieuwe generatie 
werkenden? Het is nog maar de vraag. Door 
de vergrijzing moeten steeds minder wer-
kenden het pensioengeld opbrengen voor 
een almaar groter wordende groep ouderen. 

En waar mensen vroeger voor dit soort on-
zekerheden in hun leven steun vonden bij 
bijvoorbeeld een kerk of een vakbond, slui-
ten de meeste jongeren zich nu niet meer 
aan bij dit soort instituties. Traditionele 
maatschappelijke verbanden vallen steeds 
meer weg. Kerken sluiten, vakbonden pro-
beren krampachtig zichzelf in stand te hou-
den, politieke partijen en omroepen heb-
ben moeite leden aan zich te binden. Het 
lijkt een onomkeerbaar proces, waarbij de 
norm lijkt dat je vooral zelf, als individu, 
moet zien uit te vogelen hoe je met je pro-
blemen, onzekerheden en angsten omgaat. 

Millennials hebben meer keuzevrijheid
Gezien deze onzekerheden, is het onterecht 
millennials steevast neer te zetten als ver-
wend. Maar het is ook niet nodig al te dra-
matisch te doen over de situatie van jonge-
ren. Vanuit liberaal perspectief bezien kent 
deze generatie namelijk ook veel verwor-
venheden die eerdere generaties nog niet 
of in mindere mate hadden. Zo zijn er nu 
meer mogelijkheden om je via onderwijs 
te ontplooien dan voorheen. Dat maakt dat 
jongeren meer handvatten hebben om hun 
eigen leven vorm te geven. Culturele nor-
men worden steeds vrijer: vrouwen hoeven 
niet zoals vroeger alleen maar voor de kin-
deren en voor het huishouden te zorgen; 
het is volstrekt normaal geworden dat jonge 
vrouwen doorstuderen en carrière maken. 

Het is wat dat betreft ook niet zo vreemd dat 
meer stellen uit elkaar gaan. Nu veel vrouwen 
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zelfstandig een redelijk inkomen verdienen, 
hoeven ze niet meer bij hun partner te blij-
ven omdat dat financieel noodzakelijk is. Er 
wordt nu vaker daadwerkelijk kritisch geke-
ken of de relatie nog goed past. Zo niet, dan 
gaan mensen uit elkaar en op zoek naar een 
nieuwe partner. Dat mensen vaker uit elkaar 
gaan is dus niet per se een slechte ontwikke-
ling. Een keuze die niet uit (financiële) nood-
zaak voortkomt, is een vrijere keuze. Maar 
het kan onder jongeren, met alle dating apps, 
ook weer naar de andere kant doorslaan. Al-
tijd maar het gevoel hebben dat je een ‘beter’ 
iemand kan tegenkomen, kan leiden tot veel 
onrust en een onrealistisch beeld van langdu-
rige relaties. Het is voor de nieuwe generatie 
soms nog zoeken naar een goed evenwicht.

Flexibiliteit is niet slecht 
Flexibiliteit is bovendien niet altijd een 
noodzakelijk kwaad. Veel millennials vin-
den het bijvoorbeeld zelf ook goed om om 
de paar jaar van baan te wisselen, omdat ze 
menen dat dit de manier is om zich te blij-
ven ontwikkelen. Volgens een wereldwijde 
enquête van Deloitte (2019) zou ongeveer 
de helft van de millennials binnen twee jaar 
van werkgever willen wisselen. Het is op 
zichzelf ook niet slecht dat millennials vaker 
van baan wisselen dan hun ouders deden. 20 
jaar voor hetzelfde bedrijf werken heeft iets 
moois in het kader van trouw en loyaliteit, 
maar je kunt je afvragen hoeveel mensen van 
die oudere generatie niet ergens zijn blijven 
zitten uit een gevoel van zekerheid of ge-
makzucht. Af en toe een nieuwe uitdaging 
en andere werkomgeving kan goed zijn voor 
iemands leervermogen. Het gemak van de 

zekerheid van een vast contract kan ertoe lei-
den dat je niet najaagt wat je eigenlijk liever 
zou willen doen. Nu mag iemand er natuur-
lijk voor kiezen om niet het ‘beste’ voor hem- 
of haarzelf na te jagen, maar het punt is: een 
vast contract is niet per se zaligmakend. 

De jongere generatie lijkt over het algemeen 
meer te kijken of een baan daadwerkelijk 
aansluit bij hun waarden (Deloitte 2019). Als 
dat tegenvalt, stappen ze over. Dat zou je een 
tikje egoïstisch kunnen noemen. Maar hoe 
erg is het als iemand in alle vrijheid kritisch 
kijkt naar zijn of haar werk, iets waar diegene 
waarschijnlijk het grootste aantal uren van 
zijn of haar leven aan besteedt? En dat ego-
isme geldt in zekere zin ook voor sommige 
werkgevers die het wel makkelijk vinden om 
jonge werknemers twee of drie korte tijde-
lijke contracten te geven om vervolgens op 
een nieuwe werknemer over te gaan, om zo 
de risico’s te vermijden die komen kijken bij 
een vast contract. Hoe dan ook, millennials 
lijken, uit vrije wil dan wel noodgedwongen, 
een flexibelere mindset te hebben qua banen, 
die meer afgestemd lijkt te zijn op de dyna-
miek van de arbeidsmarkt van de toekomst 
(Brood e.a. 2019). Dat kan een voordeel voor 
hen zijn ten opzichte van oudere generaties. 

Ook de afgenomen belangstelling van jonge-
ren voor traditionele maatschappelijke ver-
banden – politieke partijen, kerken, omroep-
verenigingen, vakbonden – hoeft niet zo erg 
te zijn als het moge klinken. Sommige poli-
tici, zoals Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en 
Thierry Baudet (Forum voor Democratie), 
maken zich ernstig zorgen over doorgescho-
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ten individualiteit, en spreken over ‘een ver-
weesde samenleving’.2 Daar zit wat in. Maar 
voor een liberaal is het van belang dat indi-
viduen de vrijheid moeten behouden om te 
kiezen of ze zich ergens wel of niet bij willen 
aansluiten. Je kunt niet afdwingen dat jon-
geren lid blijven van een kerk of vakbond. 
Als die behoefte tot gemeenschapszin er is 
en nu daadwerkelijk wordt gemist, zullen er 
vanzelf, conform het principe van marktwer-
king, initiatieven ontstaan om dat te bevorde-
ren. Zo kunnen oude maatschappelijke ver-
banden plaatsmaken voor nieuwe vormen.

Slotopmerkingen
Dus: hoe erg is het nu gesteld met de onze-
kerheid voor jonge millennials? Ten eerste: 
ja, twintigers leiden een leven met minder 
traditionele vastigheden. En dat is niet al-
tijd vrijwillig. Jongeren kunnen last hebben 
van het leenstelsel, van arbeidsmarktspel-
regels die tot veel tijdelijke contracten lei-
den, en van de situatie op de huizenmarkt. 
Beter beleid op dit soort thema’s is nodig. 

Maar een flexibel leven is ook een gevolg van 
eigen keuzes. Niet iedereen wil op zijn of 
haar 25ste al een baan voor het leven met bij-
behorend huisje, boompje, beestje. Een flexi-
bel leven is niet per definitie ‘een uitgesteld 
leven’. En als je wel meer vastigheid wilt in je 
leven, heb je daar natuurlijk ook zelf invloed 
op. Door voor een studie te kiezen met een 
grote kans op een goedbetaalde, vaste baan 
(een ICT-opleiding bijvoorbeeld). Door niet 
in de Randstad te wonen. Door je aan te 
sluiten bij een kerk, politieke partij, of ander 

maatschappelijk verband. En door niet eeu-
wig te twijfelen over de liefde van je leven. 

Maartje Schulz is sinds oktober 2019 we-
tenschappelijk medeweker bij de Telders-
Stichting. Zij studeerde Politicologie en was 
eerder redacteur bij Elsevier Weekblad.
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Klimaat

door Marco Visscher
Sinds in 2018 de plannen voor het Neder-
landse klimaatbeleid concreter werden, is de 
energietransitie een steeds prominenter the-
ma geworden. Grote groepen mensen verza-
melden zich op straat om de overheid op te 
roepen om snel met antwoorden te komen 
op de klimaatverandering. Anderen moeten 
er niets van hebben. Zij vinden de aandacht 
voor het klimaat overdreven of zijn het niet 
eens met de plannen van activisten en politici. 

Beide reacties zijn begrijpelijk. De mondiale 
CO2-uitstoot blijft stijgen, de klimaatveran-
dering lijkt te versnellen en bij uitblijvend 

beleid zullen de gevolgen moeilijker be-
heersbaar zijn. Het pleit voor de activisten 
dat zij hierop wijzen. Maar vaak zijn hun ei-
sen onhaalbaar of schieten hun voorstellen 
tekort. Wie hen aanhoort, zou kunnen den-
ken dat klimaatverandering ons overkomt 
vanwege een paar slechteriken op machtige 
posities, in de politiek en het bedrijven, die 
de boel verpesten voor de rest. Dat is ech-
ter een kinderlijk eenvoudige voorstelling 
van zaken. Klimaatverandering kunnen 
we waarschijnlijk het beste zien als het on-
bedoelde gevolg van onze inspanningen 
om een modern leven te leiden in welvaart 

Hoe maken we de energietransitie haalbaar 
en betaalbaar? Een ecomodernistische kijk op 
het klimaatbeleid 
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en welzijn. We doen er allemaal aan mee. 

Er is behoefte aan een andere aanpak: eentje 
die effectiever en realistischer is, en in staat 
is om meer publieke steun te vergaren. In dit 
artikel bepleit ik dat het ecomodernisme een 
antwoord biedt op de klimaatverandering. 
De pragmatische benadering van de ecomo-
dernisten stelt hen in staat om noodzakelijke 
bruggen te slaan tussen de diverse politieke 
stromingen die in het klimaatdebat steeds 
verder van elkaar verwijderd lijken te raken. 

Wat ecomodernisme is 
Ecomodernisme is een opkomende stro-
ming van natuurbeschermers en huma-
nisten die streven naar welvaart en welzijn 
voor iedereen op een schone planeet. Eco-
modernisten onderschrijven een centra-
le wens uit de milieubeweging: menselij-
ke activiteiten moeten het milieu minder 
belasten. Om daarvoor te zorgen, stellen 
de ecomodernisten, is niet minder, maar 
méér technologie en vooruitgang nodig.1 

Immers, als we in staat zijn om onze activi-
teiten – hoe we voedsel verbouwen, hoe we 
energie opwekken, hoe we wonen – te con-
centreren, ontstaat er meer ruimte voor die 
natuur. Deze zogeheten ‘ontkoppeling’ is al 
ingezet in een groeiend aantal parameters in 
de meest geavanceerde landen (Blomqvist 
2015). Hier verbetert het milieu, ondanks 
economische groei – of beter gezegd: dank-
zij economische groei, en dankzij politieke 
beslissingen om het milieu te beschermen. 
Lucht en water worden hier schoner, omdat 
vervuilende stoffen als zwavel, fijnstof en 

fosfaat al vele jaren worden teruggedrongen. 

Een voorbeeld van ontkoppeling is de land-
bouwproductie. Dankzij technologische ont-
wikkelingen zijn we in staat om aanmerkelijk 
meer voedsel te produceren op minder land. 
Dit is een mondiaal verschijnsel: de totale 
oppervlakte voor landbouw is aan het afne-
men, ondanks een stijgende vraag naar voed-
sel voor een groeiende wereldbevolking (Au-
subel 2013). De betekenis van die ommekeer 
moet niet worden onderschat: de grootste 
bedreiging van ecosystemen en biodiversiteit 
komt van natuur die in gebruik wordt geno-
men om te voorzien in menselijke behoeften. 

In welvarende landen is de trend van ont-
koppeling het sterkst. De Amerikaanse oog-
sten zijn sinds 1995 in een redelijk gestage 
lijn met een kwart toegenomen, terwijl het 
landbouwareaal is geslonken. Bovendien: 
waar een dergelijke toename van de oogst 
voorheen betekende dat er ook meer kunst-
mest en water werd gebruikt, zien we hier nu 
juist een afname. In 1999 piekte het kunst-
mestverbruik, waarna het in 15 jaar met 
25 procent is afgenomen (McAfee 2019). 

Dit raakt een andere, verwante ontwikke-
ling: ‘dematerialisatie’. Het blijkt dat we meer 
kunnen consumeren, terwijl we minder van 
de aarde gebruiken. Cijfers van de US Geo-
logical Survey geven aan dat het totale ver-
bruik van populaire metalen als aluminium, 
nikkel, koper, staal en goud is afgenomen. 
Ten opzichte van een piek rond het jaar 
2000 verminderde het totale Amerikaanse 
verbruik van staal zo’n 15 procent, alumi-
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nium 32 procent en koper zelfs 40 procent 
– en dat in een periode waarin de econo-
mie groeide van 10 biljoen naar 18 biljoen 
dollar (McAfee 2019). Dematerialisatie kan 
onder meer optreden dankzij technologi-
sche innovaties die leiden tot besparing en 
digitalisering, en dankzij de prikkel in het 
kapitalisme om productiekosten te drukken. 

Ecomodernisten komen uit alle politieke 
stromingen, zoals mij al bleek uit de voor-
keuren van de zes co-auteurs met wie ik het 
boek Ecomodernisme schreef. Met hun prag-
matische benadering overstijgen ecomoder-
nisten traditionele scheidslijnen. Ecomoder-
nisten passen in een liberale traditie, omdat 
ze vertrouwen hebben in de kracht van inno-
vatie – en innovatie gedijt het beste als men-
sen vrij zijn om ideeën uit te wisselen en er 
in zekere mate sprake is van een vrije markt. 
Daarom stelt Dirk Verhofstadt, de intellectu-
ele leider van het liberalisme in Vlaanderen: 
“Liberalen zijn ecomodernisten”. Immers, 
ecomodernisten “zijn ervan overtuigd dat 
we met meer wetenschappelijk onderzoek 
en innovatie nieuwe technologieën kunnen 
ontwikkelen” om problemen rondom mili-
eu, biodiversiteit en het welzijn van mensen 
en dieren aan te pakken (Verhofstadt 2019). 

Net zo goed passen ecomodernisten in een 
sociaal-democratische traditie, omdat ze 
een cruciale rol zien voor de overheid en 
een sterk beroep doen op internationale 
solidariteit met mensen die in de golf van 
vooruitgang zijn achtergebleven. Jonathan 
Symons, een Australische expert op het ge-
bied van internationale relaties en milieu-

beleid, vat het ecomodernisme nadrukkelijk 
op als “een sociaal-democratisch antwoord 
op de mondiale ecologische uitdagingen”. 
Net als de sociaal-democraten, redeneert 
Symons, stellen ecomodernisten dat in een 
kapitalistische economie enige vorm van 
overheidsregulering en -interventies nodig 
zijn om ontwikkeling, gelijkheid en alge-
mene belangen te dienen (Symons 2019). 

Ecomodernisme valt te zien als een manier 
om de polarisatie in de samenleving te over-
stijgen. Een nadruk op technologische op-
lossingen heeft als belangrijk voordeel dat 
er geen offers hoeven te worden gebracht 
in de leefstijl. Publieke steun voor milieu-
maatregelen zal snel afbrokkelen als men-
sen moeten inleveren op hun levensstan-
daard en als ze op kosten worden gejaagd. 

Hoewel ecomodernisten beseffen dat het kli-
maatbeleid vooral vorm krijgt op het niveau 
van de natiestaat, behouden zij een mondi-
aal perspectief. De invloed van Nederland 
mag dan klein zijn op de klimaatverande-
ring, maar dat betekent niet dat wij hier dan 
maar niets hoeven te doen. Wel is het nuttig 
om besef te hebben van een grotere context. 

Zo zal de wereldbevolking deze eeuw toe-
nemen van 7,5 miljard naar 11 miljard, die 
zich steeds meer zal concentreren in ste-
den. De omvang van de wereldeconomie 
laat zich moeilijker voorspellen, maar als 
gerenommeerde instituten een conservatie-
ve schatting nemen van een jaarlijkse groei 
van 3 procent, betekent dit al bijna een ver-
drievoudiging in 2050. Ook het verbruik van 



LIBERALE REFLECTIES  | december 2019 14

energie in de wereld zal drastisch toenemen, 
met mogelijk 40 procent in 2050 ten opzichte 
van nu. De groei zit in al deze drie gevallen 
met name in arme en opkomende landen. 

Het wordt een gigantische klus om effectie-
ve antwoorden te vinden op de uitdagingen 
van klimaatverandering, zo realiseren eco-
modernisten zich. En als zulke antwoorden 
er zijn, dan nog is het niet vanzelfsprekend 
dat ze snel worden geaccepteerd. Zonder 
enige vorm van mondiale dictatuur kunnen 
we andere landen niet vertellen hoe ze zich 
moeten ontwikkelen. Het zou ook oneer-
lijk zijn en het zal echo’s van kolonialisme 
oproepen. Andere landen zullen hun eigen 
keuzes maken, wat wij er ook van vinden. 

De beperkingen van het huidige 
klimaatbeleid2 
Klimaatbeleid is veelomvattend. In de basis 
steunt het op twee pijlers: energiebesparing 
en energie uit duurzame bronnen, waarvan 

zon en wind de voornaamste zijn. Hoe gaat 
het met deze pijlers van het klimaatbeleid? 

Het is in welvarende landen zeker mogelijk 
om te minderen. Vooral in de Verenigde Sta-
ten en Australië is relatief veel sprake van 
verkwisting en kunnen ze nog veel leren van 
de veel zuinigere Europeanen. Er mag ook 
waardering zijn voor mensen die er vrijwillig 
voor kiezen om bijvoorbeeld minder te con-
sumeren, minder te vliegen en minder vlees 
te eten. Maar op wereldschaal zal een veran-
dering van leefstijl weinig tot geen invloed 
hebben. Zoals we zagen, zal de wereld naar 
verwachting aanzienlijk meer energie gaan 
verbruiken. Voor het overgrote deel van de 
wereldbevolking zal een oproep tot besparing 
onbegrepen blijven; zij hebben juist dringend 
behoefte aan de energie die hen een hoger ni-
veau van welvaart en welzijn kan brengen. 

Een andere manier om te besparen, zou zit-
ten in een hogere energie-efficiëntie. Door 
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je woning beter te isoleren en zuiniger te 
rijden, zou je energie besparen. Dat is ech-
ter deels een misvatting. Energie-efficiëntie 
leidt namelijk tot hoger energiegebruik. Dit 
contra-intuïtieve fenomeen, aangewakkerd 
door een kostendaling, is al in 1865 vastge-
steld door econoom William Stanley Jevons, 
en staat sindsdien bekend als ‘de paradox van 
Jevons’. Het gold toen en het geldt nog steeds. 

Toen ik werkte aan mijn boek De energietran-
sitie: Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe? 
leerde ik dat duurzame energie uit zon en 
wind samen slechts zo’n 1,5 procent van alle 
energie in de wereld inneemt. Nieuwsberich-
ten reppen geregeld terecht over een stevige 
groei, maar laten vaak na om te vermelden 
dat ándere energiebronnen eveneens groei-
en. Sterker nog, in absolute zin (geproduceer-
de energie) nemen fossiele bronnen elk jaar 
minstens zo sterk toe als duurzame bronnen. 

Een fundamenteel probleem bij de verde-
re uitrol van energie uit zon en wind is dat 
het enorm veel ruimte in beslag zal nemen. 
De vermogensdichtheid van deze bron-
nen is namelijk laag. Vaclav Smil, een ge-
renommeerde energie-expert, drukte die 
dichtheid uit in watt per vierkante meter 
(W/m2). Voor windenergie schommelt het 
rond 1 W/m2, voor zonne-energie blijft 
het onder 10 W/m2, al zal dat cijfer gun-
stiger uitvallen wanneer de installaties voor 
wind- en zonne-energie zich bevinden op 
geschikte plekken. Maar ze tippen niet aan 
de vermogensdichtheid van conventione-
le elektriciteitscentrales, die met gemak 
ver boven 1000 W/m2 komen (Smil 2010). 

Een ander probleem is dat de energie uit zon 
en wind nog altijd niet kan worden opgesla-
gen, zeker niet op de schaal die nodig is of te-
gen betaalbare kosten. Er wordt al decennia-
lang gewerkt om dit probleem op te lossen 
met batterijen, waterstof of een wereldom-
spannend elektriciteitsnet, maar doorbraken 
zijn vooralsnog uitgebleven en bevinden zich 
nog altijd niet aan de horizon. Zonnepanelen 
en windmolens leveren dus wel nuttige C02-
vrije stroom, maar volgens een grillig patroon 
dat afhankelijk is van het weer. Daar kun 
je geen moderne samenleving op bouwen. 

Het is waar dat stroom uit zon en wind goed-
koop is. De kale stroomprijs geeft echter 
een sterk vertekend beeld: die geldt alleen 
als de zon schijnt of als de wind waait. Om 
de momenten te kunnen opvullen dat de 
weergoden niet meewerken aan de energie-
transitie zijn nog altijd fossiele centrales no-
dig, die óók stroom produceren, eventueel 
op een laag pitje. Het zou wellicht eerlijker 
zijn om die extra kosten mee te rekenen in 
de prijs van groene stroom uit zon en wind. 

Bovendien: zonnepanelen en windmolens 
leveren dan wel goedkope stroom, maar ze 
maken de energievoorziening duurder. Dat 
komt doordat de stroomproductie zo wissel-
vallig en onvoorspelbaar is, dat het aanbod de 
vraag kan overstijgen en overtollige stroom 
moet worden gedumpt in het buitenland, 
soms tegen betaling. Op andere momenten 
leveren ze minder dan de vraag, waardoor 
stroom moet worden geïmporteerd of fossiele 
centrales een tandje bij moeten zetten. Het zal 
dan ook niet voor niets zijn dat Denemarken 
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en Duitsland vooroplopen met de productie 
van stroom uit zon en wind, én de hoog-
ste energierekeningen van Europa hebben. 

Als de energie uit zon en wind nu enorm 
veel effect had op de klimaatverandering, 
zouden we misschien zowel de technische 
beperkingen van de installaties als de hoge 
kosten voor lief kunnen nemen. Maar de im-
pact blijkt hoogst bescheiden. Ook hier kan, 
op iets kleinere schaal, Duitsland dienen als 
voorbeeld – of beter gezegd: als waarschu-
wing. Geen ander land heeft zoveel windmo-
lens en zonnepanelen geïnstalleerd, en toch 
neemt de CO2-uitstoot per hoofd van de 
bevolking niet af, al daalt die overigens wel 
in de stroomproductie, zij het onvoldoen-
de om enige impact te maken. De Duitsers 
zorgen voor 20 procent van de CO2-uitstoot 
in de Europese Unie. Daarmee is Duits-
land Europa’s grootste klimaatvervuiler. 

Ondanks de technische beperkingen en fi-
nanciële schaduwzijde erkennen ecomo-
dernisten dat energie uit zon en wind in 
de komende jaren nog altijd zal toenemen. 

Een rol voor kernenergie?  
Er zijn veel redenen waarom ecomoder-
nisten een voorliefde voor kernenergie 
hebben. Kerncentrales leveren CO2-vrije 
energie waarbij geen luchtvervuiling komt 
kijken. Radioactief afval is het enige indus-
trieel geproduceerde afval dat níet weg-
lekt in bodem, water of lucht. Waarom? 
Omdat het veilig wordt opgeborgen, klaar 
om het ofwel in diepe geologische lagen te 
stoppen waar het zelfs bij een stapeling van 

de grootste rampscenario’s amper scha-
de aanricht, óf klaar om te hergebruiken 
als brandstof in snelle kweekreactoren. 

Uranium is bovendien een uiterst krachtige 
energiebron. Daardoor heb je maar weinig 
grondstoffen en materialen nodig om veel 
energie te produceren. Om te voorzien in 
al uw energiebehoefte tijdens uw hele leven 
heeft u 3200 ton steenkool nodig, het ge-
wicht van 800 olifanten. Om evenveel ener-
gie uit uranium te krijgen, heeft u voldoende 
aan een brokje uranium van 800 gram, ter 
grootte van een golfballetje (Brook 2011). 

Verder bezet een kerncentrale maar een 
klein oppervlakte, zodat er veel ruimte over-
blijft voor natuur. Om evenveel stroom te 
produceren als één grote, moderne kern-
centrale heb je al gauw 700 grote, moderne 
windmolens nodig – en die windmolens 
produceren niet 24/7. Omdat windmo-
lens na een jaar of 20 alweer moeten wor-
den ontmanteld terwijl kerncentrales al 
gauw 60 of 80 jaar meegaan, kun je ook 
aanvoeren dat je voor één kerncentrale 
wel 2000 tot 3000 windmolens nodig hebt. 

Het duurt even om een kerncentrale te bou-
wen, maar zodra die in bedrijf is, kan verder-
op een fossiele centrale worden gesloten. Dat 
laatste is niet het geval als er 700 windmolens 
zijn gebouwd, of zelfs niet als er duizenden 
staan. Een samenleving heeft nu eenmaal be-
hoefte aan een constante energiebron. Kern-
centrales kunnen in die behoefte voorzien. 
Kernenergie heeft zich dan ook bewezen als 
de snelste manier om de CO2-uitstoot in de 
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economie omlaag te brengen (Partanen 2019).

Tot slot is kernenergie een veilige energie-
bron, de veiligste die er is. Over de hele le-
venscyclus – van de mijnbouw tot aan de 
afvalverwerking – produceren kerncentra-
les de minste doden per opgewekte eenheid 
energie (Markandya 2007). Dat is inclusief de 
drie ongevallen uit de 65-jarige geschiedenis 
van de technologie: die bij Three Mile Island, 
Tsjernobyl en Fukushima. Straling, zo blijkt, 
is namelijk helemaal niet een gruwelijke killer.
 
Omdat klimaatbeleid voor een aanzienlijk 
deel energiebeleid is, stellen ecomodernis-
ten dat kernenergie een belangrijke rol kan 
en moet spelen in het klimaatbeleid. Die 
claim wordt impliciet onderstreept door toe-
komstscenario’s van het IPCC, het klimaat-
panel van de Verenigde Naties (IPCC 2018). 
Dat is vooral omdat alleen kerncentrales 
in staat zijn om te concurreren met fossie-
le centrales. Immers, zolang zonnepanelen 

en windmolens onvoorspelbare stroom le-
veren, kunnen zij nooit die rol overnemen. 
Bovendien produceren kerncentrales ook 
warmte, die nu nog vaak verloren gaat, maar 
die – net als warmte uit andere takken van 
industrie – veel beter benut kan worden om 
te voorzien in de vraag naar verwarming in 
de regio. Kerncentrales produceren zoveel 
stroom, dat je voldoende elektrische capa-
citeit overhoudt om waterstof te maken. 

Activisten voor kernenergie rekenen graag uit 
dat je met tien kerncentrales de hele elektrici-
teitsvoorziening in Nederland CO2-vrij kunt 
maken, zoals Michael Shellenberger eens zei 
in een interview in De Telegraaf. Op wereld-
schaal gaat het om 115 kerncentrales per jaar, 
zoals de prominente klimaatwetenschappers 
James Hansen en Ken Caldeira eens schreven 
in The Guardian. Hoewel dat rekenkundig 
juist zal zijn, beseffen ecomodernisten dat 
het in de huidige politieke constellatie ook 
volstrekt onrealistisch is. Geen enkel land zal 
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kerncentrales gaan bouwen in het tempo dat 
nodig is om de CO2-uitstoot terug te drin-
gen – en niemand kan ze daartoe dwingen. 
Het is voorlopig dagdromerij om uit te gaan 
van een sterke toename van kernenergie. 

Daarom voorzien ecomodernisten een sa-
menspel waarin duurzame energie en kern-
energie samen optrekken. Die zullen niet bin-
nen afzienbare tijd in staat zijn om de rol van 
fossiele bronnen over te nemen, simpelweg 
omdat er in de wereld vele fossiele centrales 
staan die nog lang niet zijn afgeschreven. Om 
die reden is het belangrijk om verdere ontwik-
keling en toepassing van de afvang en opslag 
van CO2 (internationaal afgekort als CCS; 
carbon capture and storage), te stimuleren. 

Wat de overheid verder kan doen 
Ecomodernisten zien een belangrijke rol 
voor de overheid in de energietransitie. Som-
migen gaan zo ver dat ze de liberalisering van 
de energiemarkt verwerpen. Als er één gebied 
is waarop een zekere centrale planning ge-
rechtvaardigd is, is het wel de energiemix van 
een land. De vraag naar energie is immers in 
grote mate voorspelbaar en het vergt de juis-
te combinatie van diverse technologieën om 
hierin te voorzien. Een normale marktdyna-
miek van schaarste en overvloed geldt niet 
op de elektriciteitsmarkt waar vraag en aan-
bod altijd gelijk moeten zijn om black-outs 
te voorkomen. Het is een overheidstaak om 
de bronnen te selecteren en het vergt stand-
vastigheid om die keuzes aan het volk uit 
te leggen en hieraan te blijven vasthouden.
Daarbij is het belangrijk dat energie goed-
koop blijft. Als we de energietransitie duur, 

moeilijk en onaangenaam gaan maken, zal de 
publieke steun snel vervagen: een proces dat 
al in gang is gezet. In Frankrijk zagen we in 
2018 al hoe een aangekondigde verhoging van 
brandstofprijzen leidde tot hevig verzet van 
de gilets jaunes, de gele hesjes. Verder voorbij 
de Nederlandse grenzen is energie nog vaak 
te duur en onbetrouwbaar. In arme en opko-
mende landen is een betaalbare en betrouw-
bare energievoorziening echter cruciaal voor 
alles van sociaal-economische ontwikkeling 
van de bevolking tot directe buitenlandse 
investeringen. Het zou moderne landen sie-
ren als zij in hun ontwikkelingswerk kunnen 
bijdragen om in die behoefte te voorzien.

Zo kan de wereldgemeenschap bijvoorbeeld 
de ontwikkeling en toepassing van kernener-
gie versnellen door de nucleaire sector nieuw 
leven in te blazen, personeel op te leiden en 
gunstige financiële voorwaarden te creëren. 
Zo gebeurt dat ook voor duurzame energie. 
Zorgen over veiligheid zijn reëel, maar die 
kunnen, aldus een denktank voor ontwik-
kelingssamenwerking, deels worden wegge-
nomen met nieuwe ontwerpen die geschik-
ter zijn. Duur hoeft kernenergie niet te zijn. 
Standaardisatie van de bouw is essentieel om 
de kosten van kernenergie te minimaliseren. 
Bovendien kunnen overheden gunstige voor-
waarden scheppen en zorgen voor publieke 
financiering (en het dus niet overlaten aan de 
markt waar rentetarieven veel hoger liggen). 

Hoewel duurzame energiebronnen een be-
langrijke rol zullen spelen in de energie-
transitie moeten we beseffen dat niet iede-
re plek geschikt is voor zonnepanelen en 
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windmolens. De groeiende protesten in 
Nederland tonen aan dat een klein, dicht-
bevolkt land als Nederland niet geschikt is 
voor grootschalige windparken. Windmo-
lens horen evenmin in natuurgebieden op 
ruige kusten. Offshore is beter en effectiever, 
maar ‘ons’ deel van de Noordzee raakt al vol, 
omdat die ook in andere functies voorziet.

Het is prima om zonnepanelen op daken 
van gebouwen te leggen, maar we zouden in 
Nederland onze akkergronden niet moeten 
opofferen aan zonneparken; dan kunnen we 
er beter natuurgebieden van maken, met een 
stevige impuls voor het aanplanten van bo-
men. Zonne-energie kun je veel beter opwek-
ken in Australië, een immens land met zoveel 
betrouwbare zonne-uren dat de zon daar een 
fors deel kan leveren van de stroom die nu 
veelal afkomstig is uit kolencentrales. Ook de-
len van Afrika en het zuidwesten van de Ver-
enigde Staten zijn geschikt voor solar farms. 

Verder kunnen overheden de innovatie op 
het gebied van schone energie stimuleren. 
Er is vermoedelijk nog veel winst te boe-
ken op het gebied van waterstof, thorium 
en kernfusie, maar innovatie is op allerlei 
terreinen gewenst. Vooral de scheepvaart 
en luchtvaart zijn sectoren die nog erg ver-
vuilend zijn en waar een doorbraak nog ver 
weg is. Wellicht helpt het om in deze sec-
toren in internationaal verband een kleine 
heffing op CO2 in te voeren, die nagenoeg 
onmerkbaar voor consumenten dient te zijn, 
maar voldoende voor een substantieel bud-
get voor research and development om te 
komen tot schonere brandstoffen en ande-

re manieren om dit internationale verkeer 
minder vervuilend te maken. Het zal ook 
helpen om strengere normen op te leggen. 

Ecomodernisten menen dat we bij de aan-
pak van klimaatverandering open moeten 
staan voor alle opties, inclusief opties waar 
we misschien niet zo dol op zijn. Het tast 
de geloofwaardigheid van klimaatactivis-
ten aan wanneer zij wél alarm slaan over 
de ‘klimaatcrisis’, maar níet willen weten 
van bewezen oplossingen die ze niet zien 
zitten wegens achterhaalde overtuigingen. 

Als we doorgaan op dezelfde voet hebben 
we misschien wel net zo veel te vrezen van 
het klimaatbeleid als van klimaatverande-
ring. Doormodderen met de belangrijke 
pijlers van de energietransitie – besparing, 
zon en wind – zal immers betekenen dat we 
zullen moeten leren leven met de gevolgen. 

Marco Visscher schrijft en spreekt over ener-
gietransitie en klimaatbeleid. Hij is auteur 
van De energietransitie (2018) en co-auteur 
van Ecomodernisme (2017).  
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Gele hesjes protesten in Parijs | Foto: William Lounsbury
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Klimaat

door René Leegte
“Nederland arm, de wereld warm” was de 
one-liner die ik vaak gebruikte in mijn peri-
ode als woordvoerder energie en klimaat in 
de Tweede Kamer. Het mag een goed gevoel 
geven als economische activiteiten vanwege 
hun CO2-uitstoot uit Nederland verdwijnen. 
Maar als die activiteiten vervolgens ergens an-
ders plaatsvinden – vaak met meer CO2-uit-
stoot – doen we iets niet goed. Twee voor-
beelden. Het ene voorbeeld is de wet voor het 
verbod op kolen als brandstof in de elektrici-
teitsproductie. Het andere voorbeeld is de af-
valimportheffing in het Belastingplan 2020. 
Beide regelingen leiden tot hogere kosten in 
Nederland en meer CO2-uitstoot in Europa. 

Met een verbod op kolen neemt de vraag 
naar elektriciteit niet af. Integendeel, met de 
ambities om meer elektrische auto’s te laten 
rijden, meer warmtepompen te installeren – 
om van het gas af te kunnen – en de wens 
om meer waterstof te kunnen maken, zal de 
vraag naar elektriciteit alleen maar toene-
men. Die stroom komt ergens vandaan en de 
kans is groter dat die van Duitse bruinkool-
centrales komt dan van nog te bouwen wind-
molens of zonnepanelen. Het gevolg van de 
afvalimportheffing is het wegvallen van de 
import uit het VK en Duitsland. Waar wij het 
afval verbranden om elektriciteit en warmte 
te produceren, zal het VK de 250 Mton afval 
die wij verwerkten gaan storten. Met veel uit-

Nederland arm, de wereld warm
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stoot van broeikasgassen als gevolg. Boven-
dien neemt de CO2-uitstoot in Nederland 
wat toe, omdat de vraag naar de warmte die 
met het verbranden van afval wordt gemaakt 
natuurlijk niet verdwijnt. Gasturbines zul-
len aangezet worden om huizen te verwar-
men. Iedereen weet het en toch doen we het. 

Maar met een dergelijke rationele pre-
sentatie van feiten word je snel in de hoek 
van klimaatsceptici geduwd. Je bederft het 
feestje van de groeiende groep die roept 
om steeds hogere ambities. Zelf schaar 
ik mij graag in de traditie van de ‘verant-
woordingsethiek’ van Max Weber. Het re-
sultaat gaat boven de intentie. Weber zei 
ooit prachtig: “politiek bedrijf je met je 
hoofd en niet met andere lichaamsdelen”.

Het is de emotie die een rationeel debat en 
verstandige beslissingen soms in de weg 
staat. Wie niet meedoet aan de consensus 
dat klimaatverandering slecht is, is al snel 
klimaatscepticus. De belemmerende over-
tuiging lijkt dat het stempel van klimaats-
cepticus electoraal slecht is en dat is de reden 
waarom de meeste politieke partijen er toch 
aan meedoen. Maar is dit terecht? Ben je een 
klimaatscepticus als je rationele vragen stelt 
en het beleid leidt tot een echte oplossing? 
Kan een liberaal eigenlijk wel verstandig 
klimaatbeleid voeren? Natuurlijk kan dat! 

Laten we eerst eens kijken naar de klimaats-
cepticus. Grofweg worden drie soorten 
klimaatsceptici onderscheiden; de ontken-
ner, de vragensteller over de modellen en 
ten slotte de vragensteller over de oplos-

sing. Volgens mij is alleen de ontkenner 
de echte scepticus. De andere twee zouden 
omarmd moeten worden om betere in-
zichten te krijgen in de analyse en de effecti-
viteit van de oplossing. Ik zal dat uitleggen.

We beginnen met de echte scepticus. De-
gene die klimaatverandering ontkent en 
het allemaal maar onzin vindt. In mijn 
ogen is dat de enige echte scepticus. Mijns 
inziens een groep die zich buiten de dis-
cussie plaatst. Dat het klimaat verandert 
is een gegeven. Het ontkennen daarvan 
is net zo zinvol als een kat leren blaffen.

Vervolgens is er de tweede groep, de vragen-
stellers over de modellen. Zij discussiëren 
niet over de klimaatverandering als gege-
ven, maar over de snelheid waarmee dat ge-
beurt, de invloed van mensen erop en over 
de vraag of het een te stoppen proces is. De 
discussie gaat over de vraag of de modellen 
die de verandering aantonen kloppen en 
over de metingen die aan de modellen ten 
grondslag liggen (De Staat van het Klimaat 
2019). De titel van het boek van Salomon 
Kroonenberg De menselijke maat uit 2006, 
is de meest krachtige samenvatting van deze 
klimaatdiscussie.1 Klimaatverandering gaat 
vooral over ons huidig menselijk comfort. 

Klimaatmodellen kijken naar het jaar 2100: 
dat is de toekomst gemeten met de menselij-
ke maat. Maar om natuurlijke processen als 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, aard-
bevingen en vulkanische erupties te kunnen 
duiden zou je moeten kijken naar veel lan-
gere tijdschalen van minstens 10.000 jaar. 
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Direct gaat het ook over het Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC), en voor-
al over wat er met de resultaten van het IPCC 
gedaan wordt. Het IPCC is een organisatie 
van de Verenigde Naties om de risico's van 
klimaatverandering te evalueren. Het panel 
bestaat uit honderden experts uit de hele we-
reld, vanuit universiteiten, onderzoekscen-
tra, ondernemingen, milieuorganisaties en 
andere organisaties. Het onderzoek is hoog-
staand, en zoals je van wetenschappers kunt 
verwachten, met alle vormen van nuance en 
onzekerheid doorspekt. Maar de duizenden 
pagina’s onderzoek, de honderden scenario’s 
en vele analyses zijn voor beleidsmakers niet 
werkbaar. Daarom is bedacht dat het onder-
zoek samengevat moet worden in begrijpe-
lijke taal in een behapbaar aantal woorden. 
Om deze laatste doelstelling voor elkaar te 
krijgen worden ambtenaren (!) in een zaal 
bijeengebracht, met een zeer gering aantal 
wetenschappers, die samen aan de conclusie-
tekst gaan werken. Geopolitieke en economi-
sche belangen doen ineens hun intrede in het 
wetenschappelijke proces. Het compromis 
gaat boven de inhoud. In de praktijk blijkt 
het aantrekkelijk om in de eindconclusie te 
kiezen voor de meest dramatische effecten, 
boven scenario’s die minder dramatisch zijn. 

Tenslotte wordt deze beleidsconclusie sa-
mengevat in een persbericht van een paar 
honderd woorden. Dit persbericht ver-
wordt tot een mediabericht van nog min-
der woorden in de dagelijkse krant. Ik ben 
in mijn politieke leven niemand tegenge-
komen die zelfs maar een poging heeft ge-
daan om de originele IPCC rapporten te 

lezen. Het beslisproces een keer op de voet 
volgen is zeer leerzaam om beter inzicht in 
de dynamiek van de discussie te krijgen. Ka-
merleden zouden dit eens moeten ervaren.

Een politicus kan zich moeilijk mengen in 
een wetenschappelijke discussie. Een politi-
cus is geen wetenschapper en moet dat ook 
niet willen zijn. Natuurlijk is wetenschap-
pelijke discussie belangrijk, vooral om – in 
de goede traditie van wetenschapsfilosoof 
Karl Popper – steeds in twijfel te brengen 
of wat we denken nog klopt, zodat nieuwe 
inzichten ontstaan. Hij noemt dat falsifice-
ren, in mijn ogen onmisbaar om als mens 
of samenleving te kunnen ontwikkelen. 
Een gesprek tussen alleen gelijkgestemden 
is een verloren kans om iets nieuws te leren. 

Dat was een van de redenen dat ik als Ka-
merlid voorstelde het KNMI te verzelfstan-
digen, zoals dat ook keurig in het regeerak-
koord van kabinet-Rutte I stond. Ik wilde het 
KNMI een kans geven mee te praten in de 
wetenschappelijke klimaatdiscussie, wat ze 
als ambtenaren van het ministerie niet mo-
gen van hun politieke baas. Want die moet 
dan steeds naar de Kamer om uit te leggen 
wat bedoeld werd. Helaas verwarde De Te-
legraaf “verzelfstandigen” met “opheffen” en 
werd dit een kleine rel. Weg discussie. Als 
politicus kreeg ik enige bekendheid, wat in 
dat vak niet per se onhandig is. Later heb ik 
met Diederik Samsom in de begroting geld 
vrijgemaakt voor de website www.climate-
dialogue.nl voor een onafhankelijke klimaat-
discussie. Op deze website kon iedereen fa-
natiek publiceren en werden publicaties over 



LIBERALE REFLECTIES  | december 2019 24

en weer gereviewed.  Het was een plan B, 
maar er ontstond wetenschappelijke discus-
sie over wat we nog niet weten. Na mijn ver-
trek uit de Kamer stopte de subsidie. De web-
site is nu terug te vinden via www.mwenb.nl. 

De vraag is natuurlijk, als een politicus geen 
wetenschapper is, hoe kan hij dan – in dit 
geval de klimaatdiscussie – beoordelen. Het 
antwoord is simpel. Hij moet het beslispro-
ces van het IPCC begrijpen. Hij moet luiste-
ren en beoordelen of hij de redenering snapt. 
Politici luisteren over het algemeen naar een 
redenering zoals een computer kijkt naar 
een algoritme: als er een onlogica tevoor-
schijn komt is er meestal iets aan de hand. 

Tenslotte is er de derde groep mensen die 
maatregelen beoordelen op het daadwerke-
lijk wegnemen van broeikasgassen tegenover 
het verschuiven van de uitstoot naar andere 
landen en continenten. Deze groep – vaak 
mensen uit de energiesector – kijken naar de 

wereldeconomie. Zij zien dat het aantal men-
sen op de aarde groeit naar 10 miljard perso-
nen. Zij zien dat de welvaart van de wereld-
bevolking toeneemt. Zij concluderen dat er 
een robuuste demografische en macro-eco-
nomische toenemende vraag naar energie 
bestaat. Europa met een krimpende bevol-
king is niet langer de maat der dingen. Wat in 
Nederland gebeurt, kun je niet vertalen naar 
de ontwikkelingen in de rest van de wereld.

Alleen wie een andere uitkomst of mening 
ziet als een bedreiging zal de drie eerder-
genoemde groepen alle drie als scepticus 
classificeren. Maar wie wil leren wat goed 
is, wat beter kan, of wat anders kan, zal de 
afwijkende mening als een vriend binnen-
halen. Het is een kans om te leren en een 
kans om beslissingen te nemen die zowel 
voor een vermindering van broeikasgassen 
zorgen, als economische ontwikkeling sti-
muleren. Dat hoeft geen tegenstelling te zijn!

Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg | Foto: Daniele Cossu
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Als CO2 het grootste probleem van de wereld 
is, waarom worden dan echte oplossingen om 
CO2-uitstoot daadwerkelijk te verminderen 
geblokkeerd? Waarom worden energiebe-
drijven als boosdoener weggezet en kijken 
we niet naar de kracht van hun argumenten?

Een voorbeeld van het blokkeren van echte 
oplossingen is de toepassing van kernener-
gie. Atoomstroom geeft geen CO2-uitstoot 
– volgens velen het grootste probleem van 
dit moment – maar kent wel een ander pro-
bleem; het kernafval. Feitelijk gaat het om 
het afwegen van twee soorten afval. Het ene 
afval – CO2 – gaat bij het maken van gas-
, en/of kolenstroom ongecontroleerd de 
lucht in en veroorzaakt een niet te stoppen 
klimaatverandering. Het andere – atoom-
stroom – geeft kernafval, dat zeer beperkt in 
volume is, en je in een vat kunt stoppen dat 
je vervolgens honderden jaren moet opslaan. 
Stel dat we de komende 100 jaar kernenergie 
inzetten om klimaatneutraal andere vormen 
van betaalbare hernieuwbare energie te vin-
den. In dat geval moet je het bestaande en 
het extra kernafval nog steeds honderden 
jaren opslaan. Het opslagprobleem wordt 
er niet significant groter door. Waarom dan 
toch geen kernenergie? Er zijn meer voor-
beelden. Waarom zou Nederland Europa’s 
meest efficiënte kolencentrales sluiten, waar-
door wij stroom met meer CO2-uitstoot uit 
het buitenland moeten importeren? Waar-
om een afvalimportheffing als we weten dat 
dit in Europa tot meer CO2-uitstoot leidt 
en hier banen zal kosten? Zoals het strand 
van Scheveningen niet de plek is waar Ne-
derland ophoudt, maar waar de rest van de 

wereld begint, zo laat klimaatverandering 
zich ook niet beperken tot de landsgrenzen.

De discussie over klimaatverandering gaat 
over een zeer complex stelsel, waarbij echte 
oplossingen blijven liggen. De politiek lijkt 
meer te luisteren naar de emotie van de meer-
derheid dan zelf te kijken naar de feiten. Dit 
is een recept voor het opbouwen van weer-
stand in de samenleving. Niet voor niets riep 
Thierry Baudet de provinciale verkiezingen 
van maart 2019 uit tot klimaatverkiezingen 
(en won deze ook nog eens). Feiten gaan niet 
weg als je er niet over wilt praten. Ook een 
politiek compromis, dat aan reële oplossin-
gen voorbij gaat, leidt in het echte leven niet 
tot een wezenlijke oplossing. Sla een wille-
keurige krant open en je snapt wat ik bedoel.

Juist de VVD kan veel winnen in de energie-
discussie. CO2 heeft invloed op klimaatver-
andering. Bovendien is CO2-uitstoot een bij-
product van het gebruik van fossiele energie. 
Fossiele energie dat Nederland en Europa 
moeten importeren uit landen die niet per 
se onze natuurlijke vrienden zijn. Het om-
bouwen van onze economie naar een meer 
fossielenergievrije economie biedt enorme 
kansen, mits wij de energietransitie niet ver-
smallen tot het op wind-, en zonnestroom la-
ten rijden van gesubsidieerde elektrische au-
to’s. De energietransitie moet gaan over een 
economie gebaseerd op groene moleculen.

De transitie is een omschakeling waar je tijd 
voor moet nemen, want een zeer efficiënt 
systeem wordt omgebouwd naar een systeem 
waar nog nauwelijks grootschalige oplossin-
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gen zijn gevonden. Tijdens deze omschake-
ling zal veel fout gaan. Dat hoort bij nieuwe 
dingen doen.  Maar alleen hij die niet leert 
van een fout doet iets doms. Het is ook een 
operatie waar de overheid leiding moet ne-
men, echte keuzes moet durven maken en 
die ook zelf moet gaan uitleggen. Doen alsof 
het geen geld kost en burgers er geen last van 
krijgen is een leugen die snel wordt doorzien. 
Uitleggen dat je kosten maakt – een inves-
tering doet – om tot een betere uitkomst te 
komen is een verhaal dat past bij de VVD.

In 1959 werd, onder het akker van Boer 
Boon in Kolham, de grote Nederlandse aard-
gasvondst gedaan. Het was het inzicht van de 
toen 36-jarige minister Jan Willem de Pous 
(Christelijk-Historische Unie) dat ervoor 
zorgde dat Nederland honderden miljarden 
euro’s aan deze vondst zou verdienen. Niet 
alleen bepaalde hij in zijn aardgasnota van 
1961 dat de staat voor 50 procent zou par-
ticiperen in de maatschap die het gas zou 
exploiteren (en daarna voor een veel hoger 
percentage zou delen in de opbrengst). Ook 
bepaalde hij dat de prijs van het gas niet be-
rekend zou worden met de op dat moment 
gebruikelijke ‘kostprijsplus’ methode, maar 
zich moest richten op de prijs van kolen en 
olie, de op dat moment dominante ener-
giedragers in de economie. Gasunie werd 
opgericht en dat bedrijf kreeg de opdracht 
een pijpleidingnetwerk door heel Nederland 
aan te leggen. Inmiddels kennen wij ook na-
drukkelijk de keerzijde van het Groningse 
gas, maar dat versterkt alleen het argument 
dat je altijd moet blijven leren en moet blij-
ven beoordelen of wat je doet nog het goede 

is. Als dat niet meer zo is moet je bijsturen.

De huidige energietransitie is een fantasti-
sche opgave met enorme kansen. Anders dan 
met het aardgas ligt er nu geen automatische 
business case achter de ontwikkeling. Ook 
anders dan toen is er een groeiende weer-
stand tegen de transitie. Voor een belangrijk 
deel is die weerstand zelf opgeroepen. Bur-
gers zijn niet gek, zij zien de inconsequentie 
in de keuzes. Waarom een windmolen in 
Limburg neerzetten als je weet dat de wind 
daar minder gunstig is? Waarom miljarden 
uitgeven voor subsidies aan elektrische au-
to’s die de komende jaren vooral op kolen-
stroom rijden? Een kwart van de laadpalen 
voor elektrische auto’s in Europa staat in 
Nederland. Als we in Nederland zo voorop 
lopen, waarom is er dan nog geen visie op 
het slimme laden en op de integratie tussen 
windmolens, zonnepanelen, auto’s en ande-
re apparaten. Geen elektrische auto kan op 
dit moment nog stroom terugleveren aan het 
net, terwijl dit juist het grote argument was 
voor het stimuleren van elektrisch rijden.

Het huidige klimaatakkoord is de dood in de 
pot van een goede discussie. Eerst wordt de 
samenleving gevraagd om met een plan te 
komen. Dat doen ze. En vervolgens neemt de 
politiek in een ‘cockpitoverleg’ – als eufemis-
me voor de bekende achterkamer – de regie 
over en komt met een voorstel waar veel par-
tijen die hard gewerkt hebben zich niet meer 
in herkennen. Dat is de reden waarom zowel 
milieubewegingen als bedrijven het akkoord 
niet tekenen en de weerstand tegen het be-
leid weer is toegenomen. Een gemiste kans.
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Een even cruciale en belangrijke spelre-
gel om draagvlak te krijgen is om de re-
kenmodellen van het Planbureau voor de 
CO2-uitstoot, van het RIVM voor de am-
moniakuitstoot en van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat voor het effect 
van een importverbod op afval openbaar te 
maken. Het principe ‘wat met overheidsgeld 
betaald wordt, moet voor de samenleving 
openbaar zijn’ moet altijd gelden. Bovendien 
is het de belangrijkste toets voor de samen-
leving om te kunnen zien of de oplossing 
daadwerkelijk een echte oplossing is. Bij de 
drie genoemde voorbeelden was dit niet het 
geval en pas na Wob-verzoeken, herhaalde-
lijke vragen en publicitaire druk kwamen 
de berekeningen naar buiten. Het mag niet 
verbazen dat de berekeningen niet klopten. 

Dat het klimaat veranderd is, is zo zeker als 
de afwisseling van maan en zon. Net zo zeker 
is het dat de wereldbevolking toeneemt en de 
vraag naar energie wereldwijd blijft stijgen. 
Als Nederland geen kolen meer wil gebrui-
ken, staan alsnog Azië en Afrika klaar om 
met deze goedkope brandstof hun welvaarts-
groei te ondersteunen.  Wij arm en de wereld 
warm. Dat er weerstand ontstaat is omdat po-
litici niet uitleggen wat ze willen en niet trans-
parant zijn in het delen van de berekeningen 
waarop zij hun keuzes baseren. Volgens Eu-
rostat is in Europa nergens de elektriciteit-
sprijs voor huishoudens zo hard gestegen 
als in Nederland. Tussen 2018 en 2019 steeg 
deze met 20,3 procent (Eurostat 2019). 

Het momentum in de klimaatdiscussie kan 
ook aangegrepen worden als een kans om 

een robuuste energietransitie in gang te 
zetten. Een transitie die op korte termijn 
geld gaat kosten. Een transitie waarin fou-
ten gemaakt worden en waar mensen last 
van krijgen, maar ook een transitie die ons 
een voorsprong op de rest van de wereld 
kan geven omdat wij een energiesysteem 
gaan bouwen dat op termijn kan concurre-
ren met de fossiele energie. In dat systeem 
zou kernenergie prima passen. Een systeem 
dat wij kunnen exporteren en waarmee wij 
geld kunnen verdienen om de effecten van 
klimaatverandering het hoofd te bieden.

René Leegte was woordvoerder klimaat en 
energie in de Tweede Kamer van oktober 
2010 tot maart 2015.
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Rechtsstaat

door Patrick van Schie
De onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht is een groot goed. Zij moet burgers be-
schermen tegen de andere overheidsorganen. 
Wie twijfelt aan het belang ervan moet maar 
eens kijken naar landen als Turkije, Rusland 
en (communistisch) China waar (mogelijke) 
politieke tegenstanders van de machtheb-
bers, en evenzo kritische burgers of burgers 
die anderszins lastig zijn voor het regime, 
door politiek geïnstrueerde ‘rechters’ naar de 
cel of naar een strafkamp worden gezonden.

In een rechtsstaat zoals Nederland is het dus 
uit den boze voor politici om zich te bemoei-
en met een lopende rechtszaak. We willen 
immers niet dat een minister een rechtbank 

opdraagt hoe een vonnis dient te luiden. 
En om zelfs maar de schijn van beïnvloe-
ding te voorkomen, doet een minister er 
goed aan over elke lopende zaak te zwijgen. 
In de Nederlandse politiek wordt deze te-
rughoudendheid van politici tegenwoordig 
verdergaand opgevat. Ook volksvertegen-
woordigers durven geen uitspraak te doen 
over zaken die onder de rechter zijn. Of zo’n 
puristische houding geboden is, is nog maar 
de vraag. Een volksvertegenwoordiger is 
immers niet bij machte instructies aan een 
rechter te geven. Hij of zij is in wezen een 
gewone burger, die het volste recht heeft 
het zijne of het hare van een zaak te vinden.

Rechters mogen onze democratie niet 
versmallen 
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Heeft een rechter eenmaal gesproken, dan 
is de nu meestal gebezigde terughoudend-
heid van een volksvertegenwoordiger in 
ieder geval ongepast. Als (mede-)wetgever 
heeft de volksvertegenwoordiger namelijk te 
bezien of de toepassing van een wet in in-
dividuele gevallen wel is zoals was beoogd. 
Is dat niet het geval – werkt een wet in spe-
cifieke gevallen anders dan bij het maken 
van de wet was voorzien – dan dient dat een 
signaal te zijn de wet te wijzigen, zodat het 
oogmerk van de wet voortaan wel wordt 
gediend. Een volksvertegenwoordiger die 
stelselmatig wegkijkt van rechterlijke uit-
spraken of deze steeds gelaten ondergaat, 
is iemand die zijn of haar taak verzaakt.

De onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht mag een volksvertegenwoordiger 
dus niet passief maken. Een parlementari-
er moet juist alert zijn, in de gaten houden 
hoe de wetten die hij maakt in de praktijk 
werken en worden toegepast. De wetge-
vingstaak houdt mede in het onderkennen 
van de noodzaak wetten bij te stellen, en 
daarnaar te handelen. Rechterlijke macht 
en wetgevende macht staan als het goed is 
dus niet onverschillig naast elkaar, maar 
verkeren in wisselwerking. De rechter heeft 
te bezien hoe een wet door het parlement 
was bedoeld. Het parlement heeft te bezien 
of de toepassing van de wet wel juist is, niet 
om zich te mengen in de oordeelsvorming 
door een rechter maar wel om ongewens-
te uitwerking van een wet te voorkomen. 

Juristen verruimen de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht nogal eens tot on-

aantastbaarheid, in die zin dat deze macht 
boven elke kritiek verheven zou (moeten) 
zijn. Maar rechters zijn feilbaar, net als ie-
dereen. In een vrije samenleving dient kri-
tiek op elke macht mogelijk te zijn, even-
goed op de rechterlijke macht. Dat is een 
kwestie van uitingsvrijheid en het houdt 
de machthebbers scherp. Althans, mits zij 
zich bereid tonen op inhoudelijke kritiek te 
reflecteren, dus zich af te vragen of de cri-
ticasters misschien een punt hebben. Een 
verkeerd opgevatte onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht leidt tot een gesloten 
bolwerk van zelfgenoegzame vakbroeders 
(en -zusters), die menen als geen ander 
te weten wat goed voor de samenleving is.

Is het deze houding of is het een bewuste 
missie die maakt dat rechters zich heden 
ten dage steeds vaker op het terrein van de 
politiek begeven? De Urgenda-zaak was een 
voorbeeld van een gerechtelijk oordeel over 
hoe de politiek zou moeten beslissen. De 
stikstofuitspraak van de Raad van State is 
een recenter voorbeeld van een gerechtelijk 
college dat de politiek een bepaalde richting 
opduwt, en en passant de halve bouwwereld 
platlegde. De uitspraak van weer een andere 
rechtbank dat Nederland zich zou hebben in 
te spannen om kinderen van Syrië-gangers 
naar ons land te halen, is een indringende po-
ging onze buitenlandse politiek in te kleuren.

Rechters nemen aldus plaats op de stoel van 
de politiek. De onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht is echter niet hetzelfde 
als de allerhoogste macht aan de rechters. 
Die onafhankelijkheid past in het stelsel 
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van de scheiding der machten. De politiek 
dient niet te bepalen hoe een rechter in een 
individueel geval de wet toepast. De rech-
ter heeft op zijn beurt niet te bepalen hoe 
de politieke koers van een land eruitziet. 
Dat is aan het samenspel tussen de wetge-
vende en de uitvoerende macht, waarbij 
het parlement het beslissende woord heeft.

Gerechtelijke colleges die zich als politie-
ke activisten gedragen doen niet alleen af-
breuk aan de scheiding der machten, maar 
knagen daarmee tevens aan de democratie. 
Zoals zij in Nederland is vormgegeven be-
rust de democratie op het uitgangspunt dat 
een door de volwassen burgers gekozen en 
aldus gelegitimeerde volksvertegenwoordi-
ging uiteindelijk bepaalt wat er wel en niet 
dient te gebeuren. Die volksvertegenwoordi-
ging mag daarbij grondrechten van (groepen 
van) burgers niet schenden, maar wat in het 
algemeen belang is behoort te worden be-
paald door een democratisch gelegitimeerd 
orgaan (of na een eventuele stelselwijziging 
door de burgers zelf). Rechters hebben geen 
enkele democratische legitimatie. Gerechte-
lijke uitspraken die de politiek voorschrijven 
welke beleidslijn dient te worden gekozen, 
perken de democratische beslisruimte in. 
Ongekozen rechters beknotten op die ma-
nier de democratie. Dat kan niet de bedoe-
ling zijn, en dat mag niet worden toegestaan.

Maar is het dan geen taak van rechters na te 
gaan of wetten wel worden nageleefd? Een 
rechter dient een wet met algemene bepalin-
gen toe te passen op specifieke gevallen. Wat 
gerechtelijke organen niet behoren te doen, 

en wat in bovengenoemde en andere geval-
len wel is gebeurd, is het uitdragen van al-
gemene richtlijnen waardoor de wetgevende 
macht wordt ingesnoerd. Het is de rechter in 
ons land – wat men daar ook van moge vin-
den – zelfs verboden wetten aan de grondwet 
te toetsen (ook al wordt dit verbod groten-
deels ondergraven door de vreemd genoeg 
wel toegestane toetsing aan internationale 
verdragen). Dit is niet zonder reden: toetsing 
aan de grondwet zou de democratie aantas-
ten. Dan is het vreemd en onaanvaardbaar dat 
rechters politiek wel toetsen en binden aan 
hun eigen interpretatie van gewone wetten.

Hoewel de fout in hoofdzaak ligt bij de te-
genwoordig te vaak politiek opererende 
rechters, hoeft de politiek dit niet lijdzaam 
te ondergaan. De politiek mag zich inder-
daad niet mengen in de vorming van een 
gerechtelijk oordeel inzake een specifieke 
zaak. Maar de politiek hoeft zich op zijn 
beurt niet door rechters de algemene wet 
te laten voorschrijven. Zoals rechters op 
hun terrein gevrijwaard dienen te zijn van 
politieke inmenging, zo hoort de wetge-
vende macht gevrijwaard te blijven van ge-
rechtelijke inmenging. Rechters: ken uw 
plaats; en die is niet op het terrein van de 
politiek. Parlementariërs: laat je niet klein 
krijgen, en kom op voor onze democratie.

dr. P.G.C. van Schie is directeur van de 
TeldersStichting. 
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Rechtsstaat

door Wilbert Jan Derksen
In september dit jaar werd advocaat Derk 
Wiersum geliquideerd om zijn dienstverle-
ning aan kroongetuige Nabil B. in het pro-
ces tegen Ridouan Taghi, de meest gezochte 
crimineel van Nederland. Eerder werd ook al 
de onschuldige broer van Nabil B. in koelen 
bloede omgelegd door de moordbende van 
Taghi. Dat de georganiseerde misdaad bereid 
was een moord op een advocaat te bekoksto-
ven was in Nederland tot dan toe ongehoord. 
Taghi wordt gezien als een kopstuk binnen 
de zogeheten ‘Mocro-maffia’. Een drugscon-
flict binnen deze Mocro-maffia leidde in 
2016 nog tot de lugubere vondst van een 
afgehakt hoofd voor een shisha lounge te 
Amsterdam. De afgelopen jaren kwam de 

onderwereld steeds vaker met de bovenwe-
reld in contact, met alle gevolgen van dien. 

‘Onderwereld’ refereert hier aan de georga-
niseerde misdaad, die zich onderscheidt van 
andere soorten criminaliteit in de grootscha-
ligheid, ernst, gewelddadigheid en continuï-
teit (niet incidenteel) van misdaden die be-
gaan worden. In Nederland heeft met name 
de drugscriminaliteit hier een groot aandeel 
in. Gezien de recente ontwikkelingen rond-
om deze problematiek is het hoog tijd om het 
karakter van de Nederlandse georganiseerde 
misdaad, in het bijzonder de drugscrimina-
liteit, bloot te leggen en een meer efficiën-
te aanpak van dit probleem te formuleren. 

Rechtsstaat onder vuur. Georganiseerde 
misdaad en drugscriminaliteit in Nederland
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Nederland, narcostaat? 
Na de moord op advocaat Wiersum werd 
Nederland regelmatig als ‘narcostaat’ ge-
kwalificeerd in de krantenkoppen. Maar 
hoe terecht is deze betiteling eigenlijk? De 
Van Dale definieert het woord narcostaat 
als een “staat waar grootschalige productie 
van en/of handel in narcotica plaatsvindt” 
(Van Dale 1999). Dit is een erg ruime defini-
tie die een duidelijke afbakening achterwe-
ge laat. De VS staat op nummer drie op de 
wereldranglijst cocaïnegebruik en ondergaat 
momenteel een ware crisis op het gebied 
van opiatengebruik (heroïne, morfine, etc.) 
(Smith 2017; Felter 2019). Het grootscha-
lige gebruik resulteert logischerwijs ook 
in een aanzienlijke handel in narcotica in 
de VS. Toch wordt de VS vrijwel nooit ge-
kwalificeerd als een narcostaat. Definities 
uit andere (internationale) bronnen geven 
daarnaast weer hele andere en uiteenlo-
pende omschrijvingen van een narcostaat.1

Duidelijk is dat er vooralsnog geen universe-
le, helder afgebakende definitie voorhanden 
is. Wel worden vaak dezelfde voorbeelden 
genoemd zoals Mexico, Afghanistan, Vene-
zuela en Suriname. Wat de drugsproblema-
tiek in al deze landen gemeen heeft is dat er 
i) buitensporig veel drugsproductie en -han-
del plaatsvindt, en ii) er vanuit het drugscir-
cuit significante invloed wordt uitgeoefend 
op het openbaar bestuur en het bedrijfsle-
ven. Er kan zelfs sprake zijn van een facili-
terende rol vanuit het openbaar bestuur ten 
opzichte van de drugshandel, of nog erger, 
de complete rol van het openbaar bestuur 
wordt overgenomen door actoren uit de 

drugswereld. In bepaalde delen van Mexi-
co zijn de drugskartels zo machtig dat zij 
de lokale rechtsorde handhaven, met eigen 
wetten en regels. In oktober dit jaar werd dit 
nog maar eens goed duidelijk toen gepoogd 
werd de zoon van drugsbaron ‘El Chapo’ 
te arresteren, waarna het Sinaloakartel met 
bruut geweld afdwong hem gelijk weer vrij 
te laten (BBC News 2019). Maar ook guer-
rillaorganisaties in Afghanistan (de Taliban) 
en Venezuela (de ELN) stimuleren drugs-
productie in de gebieden die onder hun con-
trole staan om zo hun strijd te bekostigen.  

Zonder een helder afgebakende definitie is 
het niet makkelijk te zeggen of Nederland 
een narcostaat is. Maar duidelijk is dat de 
omvang en ernst van de drugsproblema-
tiek vooralsnog niet te vergelijken is met de 
eerdergenoemde landen. Met name de in-
vloed vanuit de georganiseerde misdaad op 
het openbaar bestuur is verwaarloosbaar in 
vergelijking met deze landen. Burgemees-
ters worden hier bedreigd en moeten zelfs 
onderduiken, maar er is geen sprake van 
grootschalige ambtelijke coöperatie en in-
stitutionele corruptie. Wat ons dan ook on-
derscheidt van deze landen is onze solide 
rechtsstaat. Maar met de moord op advo-
caat Wiersum is er direct op deze rechtsstaat 
een aanval gepleegd en is er een precedent 
gecreëerd waarbij meer van dit soort aan-
slagen in de toekomst niet uit te sluiten zijn. 

Ondermijning als parasiet in de 
samenleving
Kenmerkend aan de georganiseerde mis-
daad in Nederland was dat het zich vooral 
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in het geheim en achter de schermen af-
speelde. Vooralsnog bleef het geweld in ons 
land beperkt tot de onderwereld zelf. Maar 
hier is door de jaren heen verandering in 
gekomen. Want steeds vaker komt de on-
derwereld in contact met de bovenwereld 
en probeert hij deze te beïnvloeden. Dit 
noemen we ondermijning (Politie 2019). 
Ondermijning is problematisch omdat het 
een parasitair karakter heeft. Hoe dieper 
en breder deze parasiet zich in de samenle-
ving weet te wringen, hoe lastiger het wordt 
om hem uit te roeien. Niet alleen het open-
baar bestuur, maar ook het bedrijfsleven 
en de individuele burgers krijgen hierdoor 
te maken met de georganiseerde misdaad. 

Vooral op lokaal niveau proberen criminelen 
bestuurlijke besluitvorming te beïnvloeden. 
In 2017 bleek bijna een kwart van de burge-
meesters in Nederland bedreigd te zijn door 
criminelen (Algemeen Dagblad 2017). Hoe-
wel in dezelfde enquête geen enkele burge-
meester aangaf hier besluitvorming door te 
laten beïnvloeden, zijn dit soort cijfers wel 
erg zorgelijk. In een andere enquête bleek 
daarnaast dat 40 procent van de ondervraag-
de gemeenten vermoeden dat criminele 
infiltranten zich in de gemeentelijke orga-
nisatie hebben geprobeerd te nestelen (BN 
DeStem 2019). Naast burgemeesters krijgen 
ook notarissen, makelaars, advocaten en 
tal van andere beroepsgroepen steeds meer 
te maken met de georganiseerde misdaad. 

Als we weer kijken naar Mexico zien wij 
wat het uiteindelijke resultaat kan zijn van 
ondermijnende criminaliteit en een afge-

brokkelde rechtsstaat. Er ontstaat een zwijg-
cultuur uit angst voor represailles. In zo’n 
cultuur van plata o plomo – zilver of lood 
– worden burgers gedwongen met criminele 
partijen mee te werken, en riskeren zij hun 
eigen leven en die van hun dierbaren indien 
zij weigeren dit te doen. Het geweldsmono-
polie en het recht om belasting te heffen is 
niet meer in handen van de staat, maar van 
criminele organisaties. Daarnaast bestrij-
den rivaliserende drugsbendes elkaar voor 
macht en een groter aandeel op de illegale 
markt. Drugskartels kunnen handelsconflic-
ten immers niet beslechten in de rechtbank, 
dus gebruiken ze geweld om dit te doen 
(Wainwright 2016, 55). Sinds 2006 zijn er in 
Mexico rond de 150.000 moorden gepleegd 
gerelateerd aan de georganiseerde misdaad 
(CNN Español 2019). Ondermijning heeft 
het openbaar bestuur en veel bedrijfssecto-
ren in Mexico totaal verziekt en gecorrum-
peerd. Mexico scoort dan ook bijzonder 
laag in de wereldwijde Corruptie Perceptie 
Index (Transparency International 2018).  

De georganiseerde misdaad in Ne-
derland 
Nederland is op het gebied van handel bij uit-
stek een transitland. Onze gunstige ligging 
in Europa, sterke infrastructuur en internati-
onale handelsgeest maken ons een uitermate 
geschikt land om goederen vanuit de hele 
wereld door te voeren naar de rest van het 
continent. Het zijn precies deze kwaliteiten, 
plus onze liberale drugscultuur, die ons aan-
trekkelijk maken voor niet alleen drugshan-
del, maar ook -productie. Sommige drugs, 
zoals cocaïne en heroïne, hebben een bepaald 
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klimaat nodig om op grote schaal geprodu-
ceerd te worden. Voor deze ‘geografisch ge-
bonden narcotica’ geldt Nederland als door-
voerland. Ook voor andere misdrijven zoals 
mensensmokkel en -handel is Nederland een 
belangrijk transitland (Kuiper 2019). Maar 
voor synthetische drugs die in een laborato-
rium worden gemaakt zoals XTC en amfe-
tamine wordt er in Nederland op zeer grote 
schaal geproduceerd en vervolgens geëxpor-
teerd naar de rest van Europa (en andere 
werelddelen). De benodigde grondstoffen en 
apparatuur worden voornamelijk via de ha-
ven van Rotterdam het land in gesmokkeld. 

Een ander kenmerk van de georganiseerde 
misdaad in Nederland is de losse structuur. 
Waar de politie in de jaren 90 vooral uitging 
van een piramidestructuur, zoals de maf-
fia in Italië en de VS, is door de jaren heen 
gebleken dat dit een onterechte aanname 
was. De Nederlandse georganiseerde mis-
daad is namelijk veel meer gestructureerd 

als een dynamisch netwerk dat continu aan 
verandering onderhevig is, en waarbij veelal 
geen sprake is van een duidelijke hiërarchie. 
Voor de politie betekende dit dat er een an-
dere aanpak nodig was dan in bijvoorbeeld 
de VS. In plaats van grootschalige, langdu-
rige onderzoeken, waarbij een organisatie 
in één klap wordt opgerold, wordt nu ge-
streefd naar een strategie van ‘korte klappen’. 
Dat betekent kortdurende onderzoeken en 
snelle ‘prikacties’ met als doel om netwer-
ken te ontwrichten, door vitale schakels in 
criminele samenwerkingsverbanden aan 
te pakken (WODC Monitor 2012, 20-21).  

Het ‘Wilde Zuiden’ 
Met de opkomst van synthetische drugs is 
met name in het zuiden van Nederland de 
drugsproblematiek enorm groot geworden. 
Vooral Noord-Brabant en Limburg hebben 
de laatste jaren de effecten van een uitdij-
ende criminele sector ondervonden. Deze 
provincies zijn om een aantal redenen zeer 
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gunstig voor de productie van drugs. Ze heb-
ben veel agrarische grond, waar leegstaande 
stallen als laboratorium kunnen dienen. In 
Brabant gaven één op de vijf boeren aan wel 
eens benaderd te zijn om leegstaande ruimtes 
voor drugsproductie te verhuren (Brabants 
Dagblad 2019). Daarnaast zijn deze twee 
provincies gunstig gelegen ten opzichte van 
de twee grootste havens van Europa; Rotter-
dam en Antwerpen, en liggen zowel België 
als Duitsland praktisch om de hoek om de 
geproduceerde drugs naartoe te smokkelen. 

Zodoende riepen tientallen burgemeesters 
uit Limburg en Brabant gezamenlijk op tot 
meer steun vanuit het kabinet bij de bestrij-
ding van zware criminaliteit. Ze gaven aan 
veel te weinig mankracht te hebben om het 
probleem effectief aan te pakken (Voster-
mans 2017). De intimidatie vanuit de cri-
minaliteit heeft soms zelfs tot gevolg dat 
burgemeesters moeten onderduiken (1Lim-
burg 2015; Janssen 2010). In september 2019 
volgde een brandbrief van burgemeesters 
vanuit het hele land, waarin onder ande-
re om een structureel ondermijningsfonds 
werd gevraagd, en werd aangegeven dat de 
aanpak van de georganiseerde misdaad van 
alle betrokken partijen een lange adem en 
continue aandacht vereist (Hielkema 2019).

Een ander ongewenst effect van de synthe-
tische-drugsproductie is het dumpen van 
drugsafval, met name in het zuiden van het 
land. Bij het maken van synthetische drugs 
worden veel schadelijke chemicaliën ge-
bruikt, die na productie vaak in de natuur 
gedumpt worden. Naast de gezondheids-

risico’s voor omwonenden en voorbijgan-
gers, bijvoorbeeld door giftige dampen en 
explosiegevaar, is het ook zeer slecht voor 
het milieu. Deze giftige stoffen komen in 
de grond terecht en vervuilen het grondwa-
ter, met alle gevolgen van dien voor flora en 
fauna. Daarnaast is er nu een alarmerende 
trend zichtbaar van criminelen die het af-
val gewoon via het riool laten weglopen. 
De Brabantse politie gaf aan dat maar liefst 
60 procent van het drugsafval tegenwoor-
dig via het riool wordt gedumpt (de Gel-
derlander 2019). Hierdoor ontstaan gaten 
in de rioolbuizen en komt vervuild water 
in het grond- en wateroppervlakte terecht.   

Politiek; meer geld, zwaardere straf-
toemeting
Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand 
Grapperhaus erkende recent dat tussen 2005 
en 2015 de aanpak van de georganiseerde 
misdaad nauwelijks prioriteit had in Neder-
land, mede door de opkomst van het interna-
tionale terrorisme (Het Parool 2019a). Al die 
jaren heeft de georganiseerde misdaad dus 
als onkruid door kunnen woekeren en hier 
ondervindt Nederland nu de gevolgen van. 
Vanuit het gemeentelijk bestuur is er een dui-
delijk signaal afgegeven dat er meer budget 
nodig is. Politiekorpschef Erik Akerboom 
pleit daarnaast ook vooral voor een stabieler 
uitgavepatroon van de politiek. Waar hij drie 
jaar geleden 3.000 man moest bezuinigen, 
moet de politie nu weer met 1.000 man groei-
en. Voordat deze 1.000 man aangenomen 
en opgeleid zijn, zijn we zo weer een paar 
jaar verder gaf hij aan (Het Parool 2019b). 
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Veiligheid behoort tot de primaire taak van 
de overheid en dit domein behoeft een sta-
biele begroting die niet aan de waan van de 
dag onderhevig is. Dit juist omdat de gevol-
gen zo groot zijn indien blijkt dat we de riem 
te strak hebben aangetrokken en we achter 
de feiten aan moeten lopen. Op het gebied 
van veiligheid kun je beter te veel dan te wei-
nig doen. Hetzelfde kan gezegd worden over 
de jaren van defensiebezuinigingen, die na 
een aantal abrupte en zorgwekkende geopo-
litieke ontwikkelingen om ons heen in het 
afgelopen decennium toch niet zo gerecht-
vaardigd bleken te zijn. Ook zal er meer geld 
voor onderzoek vrij gemaakt moeten wor-
den. Het blijkt dat er op dit moment te weinig 
(betrouwbare) data is om goede analyses te 
maken (De Vries 2019). Big data zou kunnen 
helpen met het opmerken van patronen en 
trends die tot op heden niet opgevallen zijn. 

De VVD heeft zich daarnaast ook altijd hard 
gemaakt voor een zwaardere straftoemeting 
voor zware delicten. Dit is geen slecht idee, 
omdat de relatief lage straftoemeting in Ne-
derland één van de redenen is dat ons land 
een broeinest van criminaliteit is geworden 
(Univers 2018). Waar in Nederland serieuze 
drugsdelicten bestraft worden met een paar 
jaar gevangenisstraf, is dit in veel andere lan-
den wel anders. Dit is een afweging die inter-
nationaal opererende criminelen wel degelijk 
maken in hun vestigingskeuze. Een zwaarde-
re straftoemeting introduceren – ook voor 
jongeren die zich schuldig maken aan zware 
misdaden – kan dergelijke criminelen ont-
moedigen en afschrikken wanneer zij zelf de 
balans opmaken. Het is belangrijk om veroor-

deelden perspectief te bieden, maar dit is on-
dergeschikt aan het stellen van een duidelijke 
grens door middel van een passende sanctie, 
zo stellen liberalen (TeldersStichting 2008). 

Handhavers; integrale, lokale en 
internationale bestrijding  
De georganiseerde misdaad raakt verschil-
lende segmenten van onze samenleving. 
Dit betekent dus dat er een integrale aan-
pak nodig is, waarbij ambtenaren, politie, 
(fiscale) opsporingsdiensten, financiële 
dienstverleners en andere relevante actoren 
nauw betrokken samenwerken en infor-
matie uitwisselen. Minister Grapperhaus 
kwam na de moord op Derk Wiersum met 
de suggestie een Nederlandse ‘Drug Enfor-
cement Agency’, zoals in de VS, te vormen. 
Een aparte dienst die zich enkel met drugs-
gerelateerde misdaad bezighoudt. Gezien 
de specialistische kennis en inzet die nodig 
is om de drugscriminaliteit in Nederland te 
bestrijden lijkt dit geen onlogisch idee. Maar 
vanuit het werkveld kwam al snel het signaal 
dat men daar niet zit te wachten op nog een 
extra organisatie, maar juist investeringen 
wil zien in de al bestaande ondermijnings-
interventieteams. In deze samenwerkings-
verbanden tussen verschillende organisaties 
wordt namelijk al een dergelijke integrale 
aanpak nagestreefd (Algemeen Dagblad 
2019). Dit lijkt een beter alternatief, omdat 
nog een extra dienst alleen maar meer bu-
reaucratische rompslomp zal opleveren, ter-
wijl dat nou juist voorkomen moet worden.

Zoals eerder benoemd, vereist de Neder-
landse georganiseerde misdaad vanwege zijn 
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netwerkstructuur snelle acties van de politie 
gericht op de ontwrichting van criminele net-
werken, en geen langlopende politieonder-
zoeken. Dit vergt een goed ingelichte en flexi-
bele criminaliteitsbestrijdingsorganisatie die 
in kan spelen op het dynamische karakter 
van deze netwerken. Lokale eenheden spelen 
hierin een cruciale rol. Zo kunnen wijkagen-
ten en maatschappelijke dienstverleners een 
goed beeld krijgen op de aanwezigheid van 
criminele activiteiten in bepaalde probleem-
wijken. Strategische investeringen in dit 
soort wijken kunnen daarnaast de voedings-
bodem voor criminaliteit wegnemen. Min-
der verpaupering dankzij deze investeringen 
en zichtbaar meer blauw op straat zullen 
inwoners de welwillendheid en het vertrou-
wen geven om mee te werken, en de oren en 
ogen van de politie te zijn. Ook de verleiding 
om deel te nemen aan criminele activiteiten 
wordt hiermee verminderd. Het besteden 
van publiek geld is hier gerechtvaardigd om-
dat het direct bijdraagt aan onze veiligheid.  

Daarnaast is het belangrijk te erkennen dat 
de georganiseerde misdaad een grensover-
schrijdend probleem is en daarmee een in-
ternationale aanpak vereist is. Met name op 
Europees niveau kunnen wij veel beter sa-
menwerken en gezamenlijk beleid vormen. 
Dit houdt onder andere uitgebreide infor-
matie-uitwisseling tussen landelijke opspo-
ringsdiensten en meer Europese wetgeving 
in. Instanties als Europol en Eurojust moeten 
grondige politiële en justitiële samenwer-
king tussen EU-lidstaten garanderen. Dit 
moet zich echter niet slechts beperken tot 
bilaterale samenwerkingsverbanden zoals 

tot nu toe vaak het geval is geweest. Er moet 
worden gestreefd naar multilaterale infor-
matie-uitwisseling, zodat EU-brede analy-
ses gemaakt kunnen worden (Van der Laan 
2017). Hoewel liberalen veel waarde hechten 
aan het subsidiariteitsbeginsel, is hier wel 
duidelijk een taak weggelegd voor de EU.  

Poortwachters; ken uw klant
Een probleem waar veel criminelen tegenaan 
lopen is dat het niet gemakkelijk is geld met 
illegale herkomst uit te geven in de bovenwe-
reld zonder verdenkingen op te roepen. In de 
onderwereld gaan transacties veelal in cash, 
om zo geen digitaal spoor achter te laten. De 
vraag is vervolgens hoe deze grote hoeveelhe-
den contant geld uitgegeven kunnen worden 
zonder dat daar vraagtekens bij gezet worden. 
Waar kleine, onervaren criminelen nog wel 
eens in de fout gaan door bijvoorbeeld een 
peperdure sportauto te kopen, terwijl zo’n 
aankoop absoluut niet binnen hun financiële 
profiel past, gaat de georganiseerde misdaad 
hier meestal wel geraffineerd mee om. Het 
vermengen van geld afkomstig uit de onder-
wereld met geldstromen in de bovenwereld 
noemen we witwassen. Hier draait het om 
het verhullen van de criminele afkomst van 
geldsommen en het verbreken van het zoge-
heten ‘papieren spoor’. Vaak gebeurt dit door 
crimineel geld te ‘integreren’ in geldstromen 
van legale ondernemingen. Winkels waar 
nog veel met cash wordt betaald worden hier 
vaak voor gebruikt, denk bijvoorbeeld aan 
een kapperszaak of nagelsalon. Maar ook be-
drijfstakken waar prijsvorming sterk fluctu-
eert en weinig transparant is, zoals vastgoed, 
zijn bekende risicosectoren. Vervolgens 
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wordt het geld vaak via brievenbusfirma’s en 
‘shell companies’ weggesluisd naar belasting-
paradijzen als Zwitserland en Panama, waar 
sterke bankgeheimwetten anonimiteit garan-
deren voor de criminele rekeninghouders.  

De Europese Centrale Bank heeft opgeroe-
pen tot strengere antiwitwasregulering in 
de EU-lidstaten, zo ook in Nederland. In de 
financiële sector moesten dienstverleners 
sterke maatregelen treffen op het gebied van 
‘customer due diligence’, waarbij dienstverle-
ners goed in kaart moeten brengen wie hun 
klanten zijn en wie de uiteindelijk belang-
hebbenden – ook wel ‘Ultimate Beneficial 
Owners’ (UBO’s) genoemd – van juridische 
entiteiten (vennootschappen, stichtingen, 
verenigingen, etc.) zijn. Eveneens moeten 
verdachte transacties en stortingen naar de 
bevoegde opsporingsinstanties gecommuni-
ceerd worden. Hierop kreeg ING in 2018 een 
recordboete van het Openbaar Ministerie, 
waarbij uiteindelijk geschikt werd voor 775 
miljoen euro, omdat de bank ernstig nalatig 
bleek te zijn geweest in zijn antiwitwasbeleid 
(RTLZ 2018). Niet alleen ING, maar ook an-
dere Nederlandse banken zoals de Rabobank 
bleken de zaken niet op orde te hebben. ABN 
AMRO wordt momenteel ook onderzocht 
op verdenking van nalatigheid (Accoun-
tancy van Morgen 2019; Accountant 2019). 

Vanaf 2020 zal in Nederland naar aanleiding 
van een EU-richtlijn een UBO-register ko-
men, waarin alle uiteindelijk belanghebben-
den die meer dan 25 procent eigenaarschap 
of zeggenschap hebben over juridische enti-
teiten geregistreerd zullen worden. De VVD 

merkte eerder dit jaar op dat het plan in de 
huidige vorm nogal wat gebreken vertoont. 
Poortwachters (banken, verzekeraars, no-
tarissen, etc.) krijgen slechts gedeeltelijke 
informatie over de UBO’s (weinig effectief), 
en niet alleen poortwachters, maar iedereen 
– dus ook kwaadwillende personen – krijgen 
toegang tot deze informatie (VVD 2019). 
Veel ondernemers spraken hun onvrede 
hierover uit, uit angst om doelwit te worden 
van kidnappings en inbraken (NOS 2019). 
Daarnaast stelde de VVD dat ook moskeeën 
en kerken in het register opgenomen moeten 
worden (BNR 2019). Niet onlogisch, aange-
zien deze wetgeving niet alleen bedoeld is 
om criminelen op te sporen, maar ook om 
terrorismefinanciering te voorkomen (Ka-
mer van Koophandel 2019). Een uitgebreider 
UBO-register is dus nodig om echt effectief 
te zijn, maar moet daarnaast wel beter afge-
schermd worden om de privacy en veiligheid 
van UBO’s te waarborgen. Dergelijke maat-
regelen leveren een beperking op de vrije 
markt, maar tevens hier geldt dat onze veilig-
heid en het beschermen van onze rechtsstaat 
deze maatregelen rechtvaardigen. Een repu-
tatie als witwasparadijs zou ons daarnaast 
politiek gezien schaden op het wereldtoneel.    

Verslaving; een maatschappelijke 
gezondheidskwestie   
Ook aan de vraagzijde van de drugsproble-
matiek wordt gezocht naar een oplossing. 
Een veel geopperd idee is het volledig legali-
seren van wiet en XTC. Hoewel ik de legalise-
ring hiervan voorsta op andere gronden, na-
melijk de zeer beperkte maatschappelijke en 
persoonlijke schade van deze soorten drugs 
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(in vergelijking met bijvoorbeeld alcohol), 
vermoed ik dat het effect op de georganiseerde 
misdaad niet tot nauwelijks merkbaar zal zijn. 
Het grootste gedeelte van de XTC-productie 
is immers bestemd voor het buitenland (Van 
Laar 2018). Om de XTC-productie in Neder-
land een halt toe te roepen zou dus een Euro-
pese, of eigenlijk zelfs mondiale legalisering 
nodig zijn. Dit lijkt in ieder geval in de ko-
mende jaren een onrealistisch vooruitzicht. 
Bovendien blijven veelgebruikte harddrugs 
als amfetamine en cocaïne nog steeds illegaal 
en blijft de onderwereld daarmee in stand.

Het zijn echter de verslavende harddrugs 
waar wel op de korte termijn iets aan gedaan 
kan worden. Namelijk door gebruikers (die 
vaak ook inzien hoe zelfdestructief hun ge-
drag is, anders dan de recreatieve drugsge-
bruiker) te stimuleren mee te werken aan 
afkickprogramma’s en ze te behandelen als 
patiënten in plaats van criminelen. Deze 

benadering heeft in Portugal in ieder ge-
val bijzonder goede resultaten laten zien. 
In dit land werd in 2001 besloten het drugs-
beleid radicaal te hervormen. Reden hiertoe 
was een heersende opioïdecrisis in het land 
en het enorme aantal HIV-besmettingen als 
gevolg daarvan. Hoewel drugshandel nog 
even zwaar als daarvoor werd bestraft, wer-
den drugsgebruikers voortaan gedagvaard 
voor een commissie bestaande uit één juridi-
sche medewerker en twee medische en maat-
schappelijke dienstverleners. Per geval werd 
er gekeken of er sprake was van problema-
tisch drugsgebruik. Bij structureel gebruik 
werd de beschuldigde de keuze geboden deel 
te nemen aan een ontwenningsprogramma 
of een boete te betalen. Veelal werd voor de 
eerste optie gekozen. Tussen 1999 en 2015 
daalde het aantal gevallen van drugsoverdo-
sis met 80 procent. Druggerelateerde veroor-
delingen, waaronder drugshandel, daalden 
met 40 procent (Drug Policy Alliance 2018).
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Slotsom
Het is belangrijk om te beseffen dat drugs-
criminaliteit gezien moet worden als een 
probleem dat nooit volledig kan worden 
voorkomen. Daar is deze markt te lucra-
tief voor. Daar waar de ene drugscrimi-
neel wordt gearresteerd, zullen er één, zo 
niet meerdere andere criminelen het gat 
weer opvullen (het zogeheten ‘hydra-ef-
fect’, vernoemd naar het Hydra monster uit 
de Griekse mythologie). Beheersing van 
het probleem moet dan ook de doelstelling 
zijn. De combinatie van meer geld, hogere 
straffen, integrale en multidimensionale be-
strijding en meer verantwoordelijkheid bij 
de poortwachters kan dit mogelijk maken. 

Ook aan de vraagkant valt terrein te win-
nen door drugsverslaving te behandelen als 
een gezondheidskwestie in plaats van een 
crimineel vergrijp. Beheersing is een meer 
realistische doelstelling dan de drugscrimi-
naliteit willen uitroeien, en voorkomt daar-
naast dat te vergaande maatregelen liberale 
kernwaarden als privacy in het geding bren-
gen. Dit past ook bij het liberale idee dat 
we huiverig moeten zijn voor het streven 
naar een idealistische, utopische samenle-
ving, waar dit soort problemen niet langer 
bestaan. Maar de moord op Derk Wiersum 
heeft duidelijk gemaakt dat we het probleem 
op dit moment verreweg van beheersen. 
Het heeft te lang geduurd, maar het is ze-
ker nog niet te laat om nu eens echt iets te 
doen aan de drugscriminaliteit in ons land. 
Nederland is dan misschien geen narcostaat, 
maar laten we dat ook vooral niet worden.

drs. W.J. Derksen is wetenschappelijk mede-
werker bij de TeldersStichting en eindredac-
teur van Liberale Reflecties.  
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________________________________
1. Vocabulary.com: “narco-state: an area that has 
been taken over and is controlled and corrupted 
by drug cartels and where law enforcement is 
effectively nonexistent”.

Lexico.com: “narco-state: a country whose eco-
nomy is dependent on the trade in illegal drugs”

Yourdictionary.com: “narco-state: a country that 
is heavily involved in the trafficking or producti-
on of illegal drugs”
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door Rob Tjalkens
Het populisme is een politieke stroming die 
(ook) in de westerse wereld aan populariteit 
wint. Voor deze opmars tracht ik in dit artikel 
een verklaring te geven. Vervolgens schets ik 
hoe aan dit populisme vorm wordt gegeven 
in Nederland, maar ook in de VS, omdat de 
ontwikkelingen in het laatstgenoemde land 
een goed beeld geven van de gevolgen voor 
de democratische rechtsstaat wanneer het 
populisme eenmaal aan de macht komt. Ten-
slotte rond ik dit artikel af met mijn conclu-
sies en enkele toekomstgerichte bespiegelin-
gen. Sprekend over het populisme beperk ik 
me tot de hedendaagse, rechtsgeoriënteerde 
variant hiervan, omdat deze van veel grotere 
invloed is op het huidige politieke landschap 

dan het populisme ter linkerzijde. Populisme 
is een politieke stroming die zijn naam ont-
leent aan het Latijnse woord populus, dat volk 
betekent. De leider van zo’n stroming – hier-
na de populist genoemd – beroept zich erop 
de wil van het volk te vertegenwoordigen. 

De ideologie van het populisme is nostal-
gisch van aard. Zij refereert aan een gero-
mantiseerd verleden, waarin sprake is van 
een gelukkig volk met een rijke cultuur en 
tradities, dat tevreden leeft binnen de veilige 
grenzen van een soevereine natiestaat. Dit 
volk bestaat uitsluitend uit wat de populist 
beschouwt als de authentieke cultuurdragers 
van de natiestaat, te weten blanke, christe-

Politiek

Populisme, 
een valkuil voor de ontevreden kiezer
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lijke mensen.1 Het is dus de toekomstvisie 
van de populist om ‘het volk’ terug te lei-
den naar dit gefantaseerde verleden. In de 
ogen van de populist worden op dit mo-
ment deze cultuur en tradities van ‘het volk’ 
ernstig bedreigd.2 Enerzijds door corrup-
te politici, de elite, die de wil van ‘het volk’
aan hun laars lappen en anderzijds door 
‘de anderen’, die met hun aanwezigheid een 
bedreiging vormen voor de bestaande cul-
tuur en tradities van ‘het volk’. Hierbij valt te 
denken aan moslims, immigranten, vluchte-
lingen e.d. Bovendien heeft de corrupte po-
litiek de soevereiniteit van de natiestaat uit-
geleverd aan de Europese Unie, hiermee ‘het 
volk’ de mogelijkheid ontnemend om zelf  
richting te geven aan zijn eigen toekomst. 
De populist belooft om deze bedreigingen 
het hoofd te bieden door ervoor te zor-
gen dat de wil van ‘het volk’ weer bepalend 
wordt. Deze wil geldt voor hem als wet. Zijn 
autorisatie ontleent de populist aan de vol-
gende vergelijking: de wil van het volk is de 
wil van de populist. De praktijk leert echter 
dat de populist deze vergelijking dikwijls in 
omgekeerde volgorde toepast, waarbij al snel 
het beeld opdoemt van een autoritaire leider. 

Deze ervaring sluit aan bij een ander beden-
kelijk trekje van het populisme, namelijk de 
impliciete afwijzing van de parlementaire 
democratie, inclusief de hierop gebaseer-
de trias politica. Dit stelsel steunt namelijk 
op allerlei principes die niet passen binnen 
het gedachtegoed van het populisme, zoals 
het gelijkheidsbeginsel en het waarachtig-
heidsbeginsel. Zo staat de toepassing van 
het gelijkheidsbeginsel in een democratische 

rechtsstaat met een pluriform samengestel-
de bevolking op gespannen voet met het 
onderscheid dat door het populisme wordt 
gemaakt tussen ‘het volk’ en ‘de anderen’. Het 
idee dat die ‘anderen’ dezelfde rechten zou-
den hebben als ‘het volk’ spreekt de populist 
bepaald niet aan. Het beginsel van de waar-
achtigheid wordt door de populist ervaren 
als een veel te krappe dwangbuis, waarmee 
hij niet uit de voeten kan. Immers, het mis-
leidende sprookje waarop zijn ideologie is 
gebaseerd valt niet te rijmen met dit begin-
sel. Nu aan de volkswil, gepersonifieerd in de 
wil van de populist, in feite een absoluut ka-
rakter wordt toegekend, vervalt hiermee het 
recht van beïnvloeding door democratische 
instituties. Deze instituties vormen een hin-
dermacht voor de wil van het volk en moe-
ten dus worden uitgeschakeld. Denk hierbij 
aan de rechter. De populist vindt diens onaf-
hankelijkheid ongewenst, omdat hij het on-
denkbaar acht dat een rechter de wil van ‘het 
volk’ (lees: ‘de populist’) trotseert. Daarom 
spreekt Geert Wilders van een nepparlement 
en van een neprechtbank. Dit populistische, 
ondemocratische trekje werd ook zichtbaar 
toen de regering van het Verenigd Konink-
rijk trachtte het parlement buiten spel te 
zetten bij haar poging tot doorvoering van 
de Brexit. Het volk had immers gesproken.

Een verklaring voor het opkomende 
populisme 
Het populisme werft zijn kiezers onder dat 
deel van de bevolking dat ontevreden is 
over zijn bestaan c.q. over de politiek. Zelfs 
in een land als Nederland, dat hoog scoort 
bij tevredenheidsonderzoeken, heeft een 
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substantieel gedeelte van de kiezers er geen 
vertrouwen in dat de politiek zijn belangen 
naar behoren behartigt.3,4 Een voortschrij-
dende secularisatie, met de hierdoor ont-
stane discussies over christelijke waarden 
en het zingevingsvraagstuk, zal ongetwijfeld 
bijdragen aan gevoelens van onzekerheid 
en onbestemdheid onder de bevolking. Dit 
geldt ook voor de invloed van het media-
beleid, omdat journalistieke diepgang in 
toenemende mate plaats maakt voor een op 
sensatie gerichte nieuwsverspreiding. Dit 
geldt temeer voor de sociale media, waar 
samenzweringstheorieën en ‘fake news’ een 
groeiend onderdeel vormen van het aanbod. 

Toch denk ik dat de bestaande ontevreden-
heid overwegend te herleiden is tot de fi-
nancieel-economische situatie waarin de 
bevolking zich momenteel bevindt. Een 
belangrijke steen des aanstoots is hierbij 
de groeiende financiële kloof tussen ener-
zijds een klein clubje rijken en anderzijds 
de rest van de maatschappij.5 Veelal wordt 
deze kloof toegerekend aan de globalisering. 
Mijns inziens is dat ten onrechte. Het waren 
de grote bedrijven op de wereldmarkt die be-
sloten om de winsten gemaakt met de globa-
lisering uit te keren aan hun aandeelhouders, 
in plaats van deze te delen met hun werkne-
mers.6 Deze handelwijze past in het vigeren-
de economische model, waarbij het beleid 
van grote bedrijven gericht is op maximali-
satie van de zogeheten ‘shareholders value’. 
Dit model is gebaseerd op de Anglo-Ame-
rikaanse neoliberale uitgangspunten, waar-
onder: een ongebreidelde vrije markt, het 
inperken van de rol van de vakbonden, het 

afslanken van sociale voorzieningen en het 
privatiseren van een aantal werkzaamheden 
die tot dan toe golden als overheidstaken 
(nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, de 
zorg). Dit neoliberale model heeft in de af-
gelopen 40 jaar een bepalende invloed gehad 
op de maatschappij in de westerse wereld. De 
privatiseringen brachten niet de voorspelde 
zegeningen, terwijl de ervaring met dit mo-
del voorts heeft duidelijk gemaakt dat een 
kapitalistisch systeem zonder veiligheids-
kleppen leidt tot een ongeremde zelfver-
rijking door een exclusief groepje mensen, 
ten koste van de rest van de maatschappij. 

De gedachte dat het begrip ‘vrije markt’ staat 
voor eerlijke prijzen berust op een drama-
tische misvatting. Op de vrije markt heerst 
namelijk het recht van de sterkste, en wat dat 
betekent hebben veel werknemers in de af-
gelopen periode aan den lijve ondervonden. 
De maatschappelijke schade die dit econo-
mische model inmiddels heeft aangericht 
gaat veel verder dan hetgeen zichtbaar werd 
bij de financiële crisis van 2008. De uitgangs-
punten hebben namelijk niet alleen geleid 
tot een steeds moeilijker te verteren inko-
menskloof, maar zij hebben bovendien de 
bijl gelegd aan de wortels van de maatschap-
pelijke cohesie. Er is bewust gestuurd op de 
individualisering van de maatschappij. Een 
bekende uitspraak van Margaret Thatcher in 
dit verband luidde: “Er bestaat niet zoiets als 
een maatschappij, er zijn slechts individuen”. 
In het kader van deze opvatting werd door 
Ronald Reagan in de VS en door Thatcher in 
het VK de invloed van de vakbonden zoveel 
mogelijk afgebroken. Het beoogde resultaat 
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was een verzwakking van de onderhande-
lingspositie van de werknemer, waarvan de 
stagnatie van diens loonontwikkeling één 
van de gevolgen was. De toch al verzwakte 
positie van de werknemer werd nog verder 
onder druk gezet door de ontwikkeling van 
fenomenen als tijdelijke contracten, flexwer-
kers, zzp’ers e.d. In de combinatie van deze 
factoren ligt de verklaring besloten waarom 
het salaris van de gemiddelde werknemer 
in de VS in de afgelopen 40 jaar qua koop-
kracht nauwelijks is gestegen (in tegenstel-
ling tot dat van de CEO’s).7 Wel hebben de 
werknemers een verhoging van de werk-
druk ervaren, wat bij hen heeft bijgedragen 
aan een aanzienlijke toename van stress. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
ziet stress als de grootste gezondheidsepi-
demie van de 21ste eeuw (WHO 2019).  

Het beeld in Nederland is in essentie niet 
veel anders (Badir 2018). Zowel Jan Peter 
Balkenende als Mark Rutte hebben de burger 
jarenlang voorgehouden dat na het zuur (de 
jarenlange bezuinigingen) het zoet zou ko-
men. Begin juli 2019 werd door Eva Jinek in 
haar programma aan minister van Financiën 
Wopke Hoekstra de vraag voorgelegd waar-
om, na alle toezeggingen voor een verhoging 
van het besteedbaar inkomen voor alle Ne-
derlanders, nog steeds het gevoel overheerst 
dat dit een loze belofte is. De eenzijdige ver-
rijking in de westerse landen en het gevoel 
dat de politiek de burger hierbij onvoldoen-
de beschermt (dus feitelijk in de kou laat 
staan) verklaren verregaand de gevoelens 
van ontevredenheid, onzekerheid en daar-
mee ook onveiligheid onder de bevolking.

Het bovenstaande brengt mij tot het oor-
deel dat het Anglo-Amerikaanse neoli-
beralisme het maatschappelijk klimaat 
dusdanig heeft verslechterd dat hierdoor 
een belangrijke voedingsbodem is ont-
staan voor het hedendaagse populisme.7

Deze voedingsbodem wordt versterkt door-
dat vanuit meerdere politieke partijen het ge-
voel van onveiligheid wordt aangewakkerd, 
in een streven naar electoraal gewin. De 
strategie die hierbij gehanteerd wordt balan-
ceert vaak op de dunne lijn die de gangbare 
politiek scheidt van het racisme. De Neder-
landse premier Rutte, die zichzelf niet lang 
geleden een goede populist noemde, bedien-
de zich van een uiterst dubieuze strategie 
met de kreet “Pleur op”, gericht tot een deel 
van de Nederlands-Turkse gemeenschap. 
Wilders richtte zich op de Marokkaanse 
Nederlanders met zijn ophitsende “minder 
Marokkanen”-kreet. En ook Thierry Baudet 
maakte duidelijk dat vreemdelingen naar 
zijn oordeel een bedreiging vormen voor 
‘het volk’. Zijn uitspraken over de homeo-
pathische verdunning van ‘het Nederlandse 
volk’ en zijn verwijzing naar onze boreale 
(blanke) wereld zijn in dit verband illustra-
tief (Baudet 2019). Met dit soort uitspraken 
worden bevolkingsgroepen tegen elkaar op-
gezet en worden gevoelens van onveiligheid 
bij grote groepen Nederlanders vergroot, 
aldus het populisme in de kaart spelend.

Het populisme in Nederland
Nederland kent twee rechts-populistische 
partijen; de Partij voor de Vrijheid (PVV) en 
Forum voor Democratie (FvD). Hun leiders 
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zijn respectievelijk de heren Geert Wilders 
en Thierry Baudet. Daarnaast zijn er enkele 
traditionele politieke partijen (waaronder de 
VVD en het CDA) die ook populistische trek-
jes vertonen (Schaap 2017, 193). Wilders’ be-
langrijkste speerpunten zijn 1) tegen de islam 
2) tegen immigratie 3) tegen het Nederland-
se lidmaatschap van de EU. Dit alles ter be-
scherming van de ‘eigen’ cultuur en tradities. 
Wilders heeft zich, afgezien van een tamelijk 
korte gedoogperiode, nooit sterk gemaakt 
voor regeringsdeelname. Hierdoor heeft hij 
de mogelijkheid verzaakt om zijn kiezers de 
resultaten te leveren, waarvoor zij op hem 
hadden gestemd. Dit bleek de valkuil te zijn, 
waar Wilders’ kiezers in zijn getuimeld. Ver-
moedelijk is het mede om die reden dat een 
substantieel gedeelte van zijn kiezers bij de 
verkiezingen in 2019 voor de Provinciale 
Staten en die voor het Europees Parlement is 
overgestapt naar FvD. Ook Baudet gaat zijn 
kiezers teleurstellen, omdat zijn gedachte-
goed 1) strijdig is met democratische begin-

selen en 2) niet geworteld is in de realiteit. 
Enkele belangrijke thema’s van de agenda 
van FvD spreken in dit verband voor zichzelf.

Herstel van de soevereiniteit van de eigen 
natiestaat 
“Take back control” was de populistische 
leus, waarmee de Tories de Britse bevol-
king hebben verleid om, zij het nipt, voor 
Brexit te stemmen. Deze leus is gebaseerd 
op de populistische ideologie die de bevol-
king een terugkeer naar een gefantaseerd, 
roemrijk verleden belooft. Inmiddels tekent 
het besef zich af dat het Brexit-voorstel een 
daad was van economische kamikaze, louter 
geïnitieerd ten dienste van het eigenbelang 
van de Tory Party. De ontwikkelingen in het 
VK illustreren dat Baudet zich, met ditzelfde 
populistische streven, buiten de politieke en 
economische werkelijkheid plaatst. Het lid-
maatschap van de EU brengt veel economi-
sche voordelen met zich mee, waaronder een 
sterke onderhandelingspositie bij het sluiten 
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van internationale handelsovereenkomsten. 
Een soeverein Nederland ontbeert deze 
macht en zal dientengevolge moeten berus-
ten in de voorwaarden die grootmachten 
als de VS en China zullen dicteren. Dit zal 
onvermijdelijk ten koste gaan van zowel de 
welvaart als het welzijn van de Nederlandse 
burgers. Het is niet voor niets dat zowel pre-
sident Trump als president Poetin hun steun 
geven aan de populistische partijen binnen 
de EU. Hun landen zouden zowel politiek 
als economisch aanzienlijk profiteren van 
het uiteenvallen van deze organisatie. Een 
andere grote winnaar van het herstel van 
soevereine natiestaten binnen Europa is de 
georganiseerde misdaad. De bestrijding van 
dit type misdaad wordt daardoor namelijk 
aanzienlijk bemoeilijkt.8 Voor de aanpak van 
het terrorisme geldt hetzelfde. Voorts heeft 
de EU een vorm van samengaan gecreëerd 
die het risico van onderlinge oorlog tussen 
de lidstaten praktisch uitsluit. Het verleden 
heeft geleerd dat het weleens heel anders zou 
kunnen worden indien Europa weer uit on-
afhankelijke (rivaliserende, nationalistische) 
natiestaten zou bestaan. Opmerking verdient 
nog dat het streven naar een soevereine na-
tiestaat haaks staat op de wil van de Neder-
landse bevolking.9 Ik concludeer dat Baudet 
hier de vergelijking de wil van het volk is de 
wil van de populist in omgekeerde volgorde 
heeft toegepast, ten koste van de belangen van 
de Nederlandse democratische rechtsstaat.  

Bescherming van de oorspronkelijke Neder-
landse cultuur en tradities 
Baudet is van mening dat de Nederlandse 
cultuur en tradities, die geschoeid zouden 

zijn op een homogeen samengestelde (blan-
ke) bevolking met christelijke waarden, on-
aangetast moeten blijven. Echter, culturele 
waarden zijn nooit in steen gebeiteld geweest 
en altijd onderworpen aan invloeden van de 
heersende tijdgeest; of dat nu door de komst 
van de  Sefardische Joden uit Spanje en Portu-
gal was, als gevolg van de Verdrijvingsedicten 
van respectievelijk 1492 en 1497, uit het Ibe-
risch Schiereiland, of door de komst van de 
Hugenoten ten tijde van de Franse Revolutie 
(een tijd waarin ook de familie Baudet naar 
de Nederlanden verhuisde), of door de soci-
ale media in de huidige tijd. Het afschermen 
van de cultuur tegen invloeden van buitenaf 
lukt misschien in een land als Noord-Ko-
rea, maar zo’n streven is in een open land 
als Nederland gedoemd te mislukken. Dit 
beleidsstreven is niet alleen onrealistisch 
maar bovendien zeer onwenselijk, want door 
zijn oriëntatie op een gefantaseerd verleden 
sluit het populisme zich af van de toekomst. 

Het populisme in de VS
Donald Trump is de populistische president 
van de VS. Trump voldoet in veel opzichten 
aan een aantal karakteristieken die kenmer-
kend worden geacht voor veel populistische 
leiders, te weten narcistisch, egocentrisch 
en cynisch (Schaap 2017, 207). Ook Trump 
verleidt zijn kiezers met illusoire denkbeel-
den: “Make America Great Again”. Van zijn 
belofte om bepaalde banen terug te brengen 
naar de VS komt niets terecht, omdat daar-
voor geen economische rechtvaardiging be-
staat. Trump’s optreden maakt duidelijk dat 
hij, als ware populist, de democratische be-
ginselen niet onderschrijft. De vrije pers zet 
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hij weg als vijand van het volk en het nieuws 
dat deze pers brengt noemt hij ‘fake’ als de 
inhoud hiervan hem onwelgevallig is. Rech-
ters deugen alleen wanneer zij er blijk van 
geven ‘Trump-rechters’ te zijn. De leden van 
zijn regering dienen loyaal te zijn; niet aan 
de constitutie, maar aan Trump persoonlijk. 
Zo niet, dan kunnen zij het veld ruimen, een 
lot wat velen inmiddels ten deel is gevallen. 
Ook het Congres dient hem te steunen, want 
anders omzeilt hij hun bevoegdheid via de-
creten of spreekt hij zijn veto uit over hun 
besluiten. Ook zet Trump het Congres regel-
matig buitenspel door hoge functionarissen 
slechts een tijdelijke benoeming te geven. 
Omdat Trump weigert de uitgangspunten 
van de democratische rechtsstaat te respecte-
ren, plaatst hij zichzelf feitelijk boven de wet. 
De vraag over de legitimiteit van dit optreden 
ligt momenteel ter beoordeling bij het Hoog-
gerechtshof (The New York Times 2019a). 

Trump voert de neoliberale agenda uit van 
de Republikeinse Partij (belastingverla-
ging voor de rijken, kostenverlaging voor 
het bedrijfsleven door deregulering, het af-
schaffen of terugdringen van ‘Obamacare’, 
bezuinigingen op sociale voorzieningen, 
enz.), maar realiseert zich dat hij met zo’n 
agenda de verkiezingen voor het president-
schap in het jaar 2020 niet gaat winnen. Bij-
gevolg houdt hij grote delen van zijn agenda 
verscholen, om met geheel andere onder-
werpen in de schijnwerpers te treden. Hij 
zoekt zijn kiezers, naast de zogeheten evan-
gelicals, onder uiterst conservatieve, witte 
en gefrustreerde Amerikaanse mannen. En 
deze doelgroep bedient hij met teksten die 

inspelen op hun onderbuikgevoelens. Zo 
voedt hij ze met racistische, anti-immigratie, 
anti-moslim en anti-LHBT opvattingen en 
vrouwonvriendelijke uitspraken. Zodoende 
splijt Trump de Amerikaanse maatschappij, 
omdat hij mensen tegen elkaar opzet, veel-
al op basis van geloof, herkomst of ras. De 
aldus gecreëerde intolerantie is een inhe-
rent gevolg van het antagonistische karakter 
van het populisme. Dat Trump zijn kiezers 
bedriegt is op voorhand een gegeven. Zijn 
beleid is namelijk uitsluitend gericht op het 
bevoordelen van de rijken, terwijl de be-
zuinigingen met name de minderbedeel-
den van de maatschappij treffen en in deze 
doelgroep bevindt zich het grootste deel van 
zijn kiezers (The New York Times 2019b). 
Trump’s beleid is dus overwegend neolibe-
raal, maar zijn strategie is populistisch. Zie 
hier de valkuil voor de kiezers van Trump.

Conclusie
De opkomst van het hedendaagse populis-
me zie ik als een teken dat de wal het schip 
keert.10 De Anglo-Amerikaanse neoliberale 
uitgangspunten, die in de afgelopen 40 jaar 
een bepalende invloed hebben gehad op het 
economische en maatschappelijke klimaat 
in de westerse wereld, dragen in belangrij-
ke mate bij aan de opkomst van het heden-
daagse populisme. Een substantieel gedeel-
te van de bevolking is verontwaardigd over 
de bestaande inkomensongelijkheid en is 
teleurgesteld in de politiek, omdat die hen 
hierbij in de kou heeft laten staan. Het po-
pulisme bestaat bij de gratie van die boos-
heid en zal derhalve niets ondernemen om 
de redenen daarvoor weg te nemen. Voor het 
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oplossen van de bestaande maatschappelijke 
problemen is een toekomstvisie noodzake-
lijk die voorziet in nieuwe pijlers voor het 
dragen van een duurzame toekomst. Een 
visie die steunt op een kapitalistisch del-
taplan om de natuurlijke krachten van de 
vrije markt te beteugelen, ter bescherming 
van de maatschappij, de mens en de natuur. 

Voorts zal er een ander type politicus moe-
ten opstaan die de belangen van de burger 
en van het bedrijfsleven op evenwichtige en 
rechtvaardige wijze behartigt. Een politicus 
die over een aantal eigenschappen beschikt 
die ik nu dikwijls zo node mis bij politici. 
Hierbij valt te denken aan kwaliteiten als in-
tegriteit, wijsheid, toekomstvisie en moed. 
Met name moed zal nodig zijn om voorstel-
len te verdedigen die niet populair, maar wel 
noodzakelijk zijn om voor de langere termijn 
een leefbare en duurzame toekomst te reali-
seren. Daarnaast moeten de grote bedrijven 
niet louter fungeren als melkkoe voor de aan-
deelhouders, maar zullen zij zich zo moeten 
aanpassen dat zij een organisch onderdeel 
gaan vormen van de maatschappij. Gelet op 
onderwerpen als het klimaat, een duurzaam 
economisch model en de invloed van kunst-
matige intelligentie, staat de maatschappij 
aan de vooravond van een aantal ingrijpen-
de ontwikkelingen, die van fundamenteel 
belang zijn voor de huidige en toekomstige 
generaties. Uitgaande van dat verbeterde po-
litieke klimaat zal de Nederlandse parlemen-
taire democratie het beste politieke stelsel zijn 
om aan deze ontwikkelingen vorm te geven. 

drs. R. Tjalkens is een gepensioneerd hoofd-
inspecteur van de Belastingdienst. Hij was 
werkzaam bij de FIOD en Europol. Ook was 
hij douane attaché in Brussel.
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________________________________
1.   Sybe Schaap noemt dit in De Populistische 
Verleiding (2017) ‘de identiteitsillusie’. Als keer-
zijde van deze illusie ziet hij (op pagina 232) een 
chaotische samenleving ontstaan met een gesple-
ten en intolerante bevolking.
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2.   Het verkiezingsprogramma van Forum voor 
Democratie van 2017 vermeldt in de inleiding 
onder meer: “Een existentiële crisis bedreigt het 
voortbestaan van de Nederlandse samenleving”, 
enz., enz.

3.   Volgens een onderzoek van het CBS uit 2015 
scoort Nederland een 7,8 bij een tevredenheids-
onderzoek en neemt hiermee de vijfde plaats in 
binnen de EU.

4.   Volgens een onderzoek van EenVandaag uit 
april 2017 is één op de drie mensen een ontevre-
den of teleurgestelde burger.

5.   Thomas Piketty heeft uitgebreid onderzoek 
gedaan naar die kloof en zijn bevindingen neer-
gelegd in Kapitaal in de 21ste eeuw (2013).

6.    Zie in dit verband ook Globalization and its 
Discontents, Revisited (2017), van Joseph Stiglitz.

7.    In De cultuur van het nieuwe kapitalisme 
verklaart de schrijver en socioloog Richard 
Sennett het begrip ressentiment bij de burger 

(omdat deze zich niet eerlijk behandeld voelt) als 
volgt: “Ressentiment is een zeer sociale emotie 
die vaak afdwaalt van de economische oorsprong 
hiervan – het zorgt voor verontwaardiging over 
een neerbuigende houding van de elite, of woede 
op joden of andere binnenlandse vijanden die 
er vandoor lijken te gaan met sociale voordelen 
waar ze geen recht op hebben”.  

8.   Dit inzicht is mede gebaseerd op mijn acht 
jarige werkervaring bij Europol.

9.   Onder auspiciën van het Europees Parlement 
wordt periodiek de Eurobarometer/Parlemeter 
uitgegeven. Volgens een peiling in april 2019 
was 85% van de Nederlanders positief over het 
lidmaatschap van de EU.

10.   Begin november 2019 presenteerde het 
CDA zijn nieuwe toekomstvisie, met daarin 
onder meer het standpunt dat het neoliberale 
verhaal niet meer “houdbaar” is. 
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Overheid

door Marcel Wissenburg
Iedere Nederlandse burger moet zich dat 
magische moment herinneren: je ging als 
17-jarige obstinate, emotionele, zelfzuchtige 
en onuitstaanbare puber naar bed en werd de 
volgende ochtend wakker als redelijke en ra-
tionele, onbaatzuchtige en medemenselijke 
18-jarige volwassene. Dat wil zeggen: dat moet 
wel waar zijn, anders is de grens voor stem-
recht, dienstplicht en het kopen van drank in 
elk geval arbitrair, mogelijk onrechtvaardig.

De staatscommissie-Remkes (Remkes 2018) 
overwoog in haar eindrapport de kiesge-
rechtigde leeftijd in Nederland te verlagen 
van 18 naar 16 jaar, maar koos uiteindelijk 
voor noch tegen. In haar argumentatie ver-
meed de commissie zorgvuldig de vragen 

te stellen of 16 een minder arbitraire grens 
voor staatsburgerlijke volwassenheid is dan 
18, en of leeftijd überhaupt wel een legi-
tiem criterium voor toelating tot volwaar-
dig staatsburgerschap is. In plaats daarvan 
voerde de commissie (en het kabinet in 
zijn eerste reactie; Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018) 
een aantal weinig principiële, eerder strate-
gische, argumenten aan – argumenten die 
door Patrick van Schie in zijn artikel ‘Voer 
geen kinderkiesrecht in’ in Liberale Reflecties 
2019 (2) genadeloos en vakkundig werden 
gefileerd. Ook Van Schie twijfelt echter geen 
moment aan de zin van een leeftijdscriteri-
um voor staatsburgerschap. In tegendeel.

Algemeen kiesrecht (maar dan echt) 
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In dit artikel wil ik de vragen stellen die 
Van Schie en Remkes vermijden. Ik zal 
proberen aannemelijk te maken dat een 
leeftijdscriterium voor volwaardig staats-
burgerschap (lees: voor het verkrijgen 
van kiesrecht) in elk geval niet op libera-
le gronden verdedigd kan en mag worden.

Hybride argumenten voor een lage-
re kiesgerechtigde leeftijd
De staatscommissie bespreekt een twee-
tal instrumentele (tactische) argumenten 
voor de verlaging van de kiesgerechtigde 
leeftijd, die beide expliciet door het kabinet 
worden omarmd: het zogeheten socialise-
rend effect, en betere representatie. Terecht 
wijst Van Schie (2019) erop dat er effectie-
vere, efficiëntere en duurzamere middelen 
zijn om jongeren tot betrokken en geïn-
formeerde staatsburgers op te voeden, te 
beginnen bij het nu zeer beperkte en ver-
re van adequate onderwijs in geschiede-
nis, staatsinrichting en maatschappijleer. 

Op het argument dat een lagere kiesgerech-
tigde leeftijd de representatie van jonge-
ren zou verbeteren gaat Van Schie niet in 
– misschien ook maar beter, omdat dit een 
complexe kwestie is die eigenlijk om een 
verhaal en artikel apart vraagt. Gaat het bij 
die veronderstelde onderrepresentatie van 
jongeren bijvoorbeeld om een lage opkomst 
bij verkiezingen, dan zou eerst de (intuïtief 
uiterst onwaarschijnlijke) veronderstelling 
onderbouwd moeten worden dat het puur 
de toegangsleeftijd is die een lage opkomst 
van jongeren verklaart. Of gaat het om on-
derrepresentatie van jongeren onder de ge-

kozen vertegenwoordigers? Ook hier is het 
uiterst onwaarschijnlijk dat het verlagen 
van de kiesgerechtigde leeftijd (voor, in dit 
geval, het passief kiesrecht) ertoe leidt dat 
meer jongeren kandidaat worden gesteld.

Beide vormen van onderrepresentatie re-
fereren aan een type representatie dat de 
Amerikaanse politiek filosofe Hanna Pitkin 
(1967) ‘representation as standing for’ noem-
de: zichtbare vertegenwoordiging van onder-
ling verschillende groepen met verschillende 
levensverhalen en levensvisies – de na 100 
jaar vrouwenkiesrecht nog steeds bestaande 
onderrepresentatie van vrouwelijke volks-
vertegenwoordigers is hier de bekendste il-
lustratie van. Er is echter nog een ander type 
representatie: ‘representation as acting for’, 
oftewel het vertegenwoordigen van het be-
lang en de stem van een achterban. Gaat het 
bij de onderrepresentatie van jongeren mis-
schien hierom – om die ook elders in de sa-
menleving tegenwoordig zo luid uitgespro-
ken klacht ‘ongehoord’ te zijn? Ook dan is de 
vraag hoe twee jaar eerder kiesrecht krijgen de 
‘gehoorzaamheid’ van politici zal verhogen.

Overigens bespreekt Van Schie zelf ook tac-
tische argumenten, maar dan tegen verla-
ging van de kiesgerechtigde leeftijd. Hij stelt 
dat leeftijd een indirecte indicator is van 
ontvankelijkheid voor peer pressure, al geeft 
hij geen data of bron voor zijn bewering dat 
jongeren “zich bovengemiddeld (laten) lei-
den door wat anderen van hen denken”. Het 
is misschien ook een ongelukkig argument, 
omdat leeftijd nu eenmaal een armzalige 
indicator van (in)competentie is: moeten 
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dan immers niet ook andere groepen waar-
voor dit geldt worden uitgesloten? Als er al 
een geldig instrumenteel argument voor een 
leeftijdsgrens zou kunnen bestaan, dan nog 
eerder voor een bovengrens, om te verhin-
deren dat kiezers zaken gaan bepalen waar 
ze zelf niet langer door bevoor- of benadeeld 
kunnen worden, lees, om te voorkomen dat 
ouderen over hun graf heen gaan regeren.

Het fundamentele probleem met dit soort 
instrumentele argumenten voor een lagere 
kiesrechtleeftijd is precies dat ze instrumen-
teel zijn: ze zien een leeftijdsgrens als middel 
tot een doel. En dat maakt zulke argumenten 
allereerst voorwaardelijk en voorlopig: als 
zich betere oplossingen of instrumenten aan-
dienen is het rationeel die te verkiezen. An-
derzijds blijven ze altijd willekeurig: instru-
mentele argumenten geven per definitie geen 
inhoudelijke reden om voor verlaging van de 
leeftijdsgrens te kiezen, dat wil zeggen, ze ge-
ven geen reden dit als juist, rechtvaardig, mo-
reel of ethisch te kwalificeren – het is alleen 
maar ‘handig’. Het doel heiligt de middelen…

Dat bezwaar geldt niet voor de laatste reeks 
argumenten die de staatscommissie noemt, 
en die het kabinet uitdrukkelijk niet over-
neemt: consistentie en competentie. De 
staatscommissie wijst erop dat jongeren (te-
genwoordig) op hun 16e wel andere rechten 
en plichten krijgen, terwijl “uit het bezit van 
allerlei rechten en plichten op een bepaal-
de leeftijd niet als vanzelfsprekend ook an-
dere rechten en plichten voortvloeien. Van 
geval tot geval is een zelfstandige inhou-
delijke afweging nodig” (Remkens 2018, 

130). En Van Schie geeft precies aan wat 
de maat van die afweging is: competentie.

18 en competent?
De staatscommissie betwijfelt impliciet 
of jongeren op 16-jarige leeftijd compe-
tent genoeg zijn om het staatsburgerschap 
uit te oefenen; Van Schie zegt het regel-
recht. Hij wijst onder meer op de, deels 
op wetenschappelijk onderzoek gebaseer-
de, verhoging van minimumleeftijden 
voor het huwelijk (voor meisjes), alcohol 
en tabak, en financiële zelfstandigheid. 

Maar de staatscommissie zei het al: van geval 
tot geval... Dat je met 21 pas financieel zelf-
standig mag zijn impliceert niet dat je dus 
ook pas met 21 kiesrecht zou moeten krijgen 
– noch omgekeerd dat je met 16 financieel 
zelfstandig zou moeten worden. Wat dan is 
dan de inhoudelijke reden waarom nu precies 
het kiesrecht met 18 (21, 24, 30, whatever) 
en niet met 16 gegeven zou mogen worden? 

Van Schie vat 200 jaar parlementair debat 
over de kiesgerechtigde leeftijd samen met een 
paar heldere frasen: een leeftijdsdrempel is er 
om te garanderen dat de kiezer beschikt over 
voldoende ‘onderscheidend vermogen’ tot 
het ‘enigszins doordacht uitoefenen’ van het 
kiesrecht; zonder zo’n drempel nemen wij en 
neemt de burger het stemrecht niet ‘serieus’.

Nou zijn er vier problemen met die argu-
mentatie. Het eerste probleem is dat 16, 18 
of welke andere grens ook per definitie ar-
bitrair is: leeftijd is geen garantie en geen 
indicatie voor het gebruik van een talent 
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(in dit geval voor ‘doordacht kiezen’), noch 
voor het vermogen dat te gebruiken, zelfs 
niet voor het bezit ervan. Dat verschilt im-
mers … van geval tot geval, van individu 
tot individu. Als het niet om leeftijd op zich 
gaat, maar om het daardoor zogenaamd aan-
geduide vermogen, zou iedereen die niet 
bewijst ‘doordracht’ te kunnen optreden – 
de lijst van kandidaten is eindeloos – van 
het kiesrecht uitgesloten moeten worden.

Ten tweede is ons democratisch systeem he-
lemaal niet geïnteresseerd in, of ingericht op 
het bevorderen van, ‘doordacht kiezen’. Onze 
verkiezingen worden verondersteld vrij en 
geheim te zijn. In het stemhokje mogen we 
doen wat we willen, in beginsel zonder be-
spied of gedirigeerd te worden (in beginsel: 
de kieshokjes in Nederland zijn nog steeds 
niet afgeschermd). We worden niet voor of 
tijdens het stemmen bevraagd op onze mo-

tieven, laat staan gedwongen tot een proces 
van publieke deliberatie voor we het rode 
potlood uitgereikt krijgen. De geschiedenis 
van ons kiesrecht is een geschiedenis van het 
wegnemen van beperkingen die ‘doordacht’ 
denken moesten verzekeren: de steeds ver-
dere verlagingen van het belastingkiesrecht, 
de invoering van het algemeen mannen- en 
later vrouwenkiesrecht, kiesrecht voor ge-
vangenen, misdadigers en (sic) geesteszie-
ken – alles juist om betutteling, betweterij, 
vooroordelen en partijdigheid weg te nemen.

Ten derde: het is óf het één, óf het ander. 
Een kiesstelsel heeft ofwel als functie een 
‘doordachte’ collectieve keuze op te leve-
ren – zoals in de nog steeds niet uitgestor-
ven volksdemocratieën en theocratieën – of 
een vrije keuze. Er bestaat geen middenweg, 
geen ‘beetje zwanger’, alleen een glijdende 
schaal, een road to serfdom (Hayek 1944).

Protesterende kinderen in Den Haag | Foto: Roos Nya
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Het vierde probleem met een leeftijdscri-
terium als maatstaf voor de competentie 
‘doordacht kiezen’ is misschien nog wel het 
belangrijkste. De retoriek van de uitdrukking 
road to serfdom terzijde, er valt soms best iets 
te zeggen voor het om bestwil beperken of 
sturen van keuzevrijheid richting ‘verstandi-
ge’ keuzes. Stoplichten en waarschuwingen 
voor ravijnen of allergenen, een verbod op gif 
in voedsel of een plicht te waarschuwen voor 
de risico’s van een achtbaan hebben allemaal 
een in rede begrijpelijke en te rechtvaardigen 
functie, ook al beperken ze op een of ande-
re manier wel de individuele vrijheid. Maar 
er is een fundamenteel verschil tussen (be-
grenzen van) de rechten, plichten en vrijhe-
den van de burger en die van de staatsburger.

Burgerlijke en staatsburgerlijke 
redelijkheid/volwassenheid
Hannah Arendt omschreef staatsburger-
schap ooit als ‘the right to have rights’ (Arendt 
1951, 296), het recht om rechten te hebben. 
Een burger heeft rechten, een staatsburger 
een recht op rechten – in tegenstelling tot een 
staatloze of een ‘buitenlandse ingezetene’.

Een burger heeft rechten en plichten, gedefi-
nieerd door de gemeenschap (ofwel de poli-
tiek) en gelegitimeerd doordat ‘we’ die rech-
ten en plichten kennelijk wenselijk achten. 
Ook beperkingen van rechten en vrijheden 
legitimeren ‘we’ zo. ‘We’, de gemeenschap 
– dat zijn de staatsburgers. De staatsburger 
bepaalt, als kiezer, de regels volgens welke 
goed en kwaad worden onderscheiden. Een 
staatsburger zijn betekent het recht hebben, 
de rechten van burgers te bepalen. De staats-

burger bepaalt daarmee ook wat de criteria 
voor staatsburgerschap zijn – maar juist die 
criteria (ik zal ze verder aanduiden als ‘cri-
terium x’) zijn moeilijk te rechtvaardigen.

Enerzijds: regels die stellen dat je aan criteri-
um x moet voldoen kunnen niet worden ge-
rechtvaardigd enkel doordat ze zijn gekozen 
door degenen die aan criterium x voldoen. 
Niet alleen is het ethisch dubieus wanneer de 
slager zijn eigen vlees keurt – maar het is ook 
een petitio principii, een logische drogreden: 
goed is wat goede mensen goed noemen.

Er is dus een inhoudelijke, van persoon-
lijke voorkeuren, meerderheden of hard-
ste schreeuwers onafhankelijke reden no-
dig om criterium x legitiem te noemen. 
En hier onderscheidt het liberalisme zich 
fundamenteel van theocratische en volks-
democratische politieke theorieën: het li-
beralisme streeft naar een open society, het 
wil per definitie openstaan voor en ruimte 
bieden aan alle visies op het goede leven, 
voor zover deze elkaar ook ruimte bieden.

Voor een liberaal kan ‘doordacht kiezen’ niet 
criterium x zijn – misschien (misschien!) 
kan het een goed criterium voor euthana-
sie, abortus of drugs zijn, maar niet voor het 
kiesrecht. Want wat is ‘doordacht’ nou pre-
cies? Redelijk zijn, alle alternatieven overwe-
gen, en dan de knoop doorhakken op basis 
van een criterium dat ook weer redelijk moet 
zijn, uit alle alternatieven gekozen? Dat le-
vert een uitzichtloos Droste-effect op. Of 
betekent ‘doordacht’ better safe than sorry, 
de minst riskante keuze? Wat is er mis met 
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een leven waarin risico een plaats heeft? Is 
doordacht hetzelfde als doortrapt of is het 
juist onwrikbaar vasthouden aan een heilig 
principe? Waarom zouden keuzes niet op 
basis van diepgevoelde emoties (‘Hier sta ik, 
ik kan niet anders’) gemaakt mogen worden? 
Al deze interpretaties van en alternatieven 
voor ‘doordachtheid’ staan voor die vele vi-
sies op het goede leven die een vrije samen-
leving nooit op voorhand mag uitsluiten.

De wil tot kiezen
In antwoord op een voorstel tot ‘deconstitu-
tionalisering’ van de kiesgerechtigde leeftijd, 
het uit de Grondwet halen ervan zodat er 
eenvoudiger mee kan worden geëxperimen-
teerd, schrijft Van Schie: “De kiesgerechtig-
de leeftijd moet niet afhangen van politieke 
impulsen en (Binnenhofse) groepsdruk”. 
Mee eens; dat was ook mijn boodschap hier-
boven. Hij vervolgt: “... maar [de bepaling 
ervan, MW] moet geschieden na zorgvul-
dige afweging van voor- en nadelen voor 
de kwaliteit van het representatieve orgaan”. 
En daarmee zet hij de liberale wereld dus op 
de kop: het representatieve orgaan dient de 
staatsburger, niet omgekeerd – in de woorden 
van Mark Rutte (2019): ‘de kiezer is de baas’.

Het uit de Grondwet halen van de kiesge-
rechtigde leeftijd is niet alleen verenigbaar 
met een liberale politieke filosofie – het is 
de enige consistente keuze, de enige keuze 
die toekenning van het kiesrecht op neu-
trale, onpartijdige gronden mogelijk maakt. 
Want uit de afwijzing van moralistische 
en moraliserende criteria voor staatsbur-
gerschap volgt niet dat er ook geen liberaal 

criterium x kan zijn – dat kan wel degelijk. 
Wanneer we alle partijdige, betuttelende, 
ethisch gekleurde en controversiële gronden 
om kiesrecht toe te kennen wegstrepen, alle 
uitvluchten en excuses waarmee anderen 
jou buiten de gemeenschap willen sluiten – 
dan is uitoefening van het staatsburgerschap 
nog maar van één ding afhankelijk: jouw wil 
om dat te doen, de pure wil om te kiezen.1

Een vrijwillig, dus op de vrije wil gebaseerd, 
kiesrecht is, als enige, verenigbaar met het 
liberale gedachtegoed. In praktische termen 
betekent dit uiteindelijk (uiteindelijk – elke 
politieke weg is lang, kronkelend en vol tij-
delijke compromissen) de openstelling van 
het kiesrecht voor eenvoudigweg ieder die 
zelf zegt te geloven ‘ik wil stemmen, ik kan 
stemmen’. Die wil tot kiezen, dit teken van 
interesse en betrokkenheid bij de politieke 
gemeenschap, is een veel liberaler criteri-
um x dan enige vorm van ‘doordachtheid’.

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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________________________________
1. De kenner herkent hierin mogelijk de ma-
nier waarop Immanuel Kant zijn categorische 
imperatief ontwikkelde: haal alle willekeurige 
elementen uit gedragsregels, en van ‘wie x wil 
moet y doen’ blijft alleen ‘moet’, het idee van de 
pure plicht, over.

Foto: Alexandros Michailidis
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Overheid

door Patrick van Schie
Liberale Reflecties wil met de daarin opge-
nomen artikelen debat uitlokken, dus het 
doet mij deugd dat mijn artikel ‘Voer geen 
kinderkiesrecht in’ een reactie heeft opge-
roepen. Nog wel van de hoofdredacteur van 
het blad. Overtuigd heeft zijn reactie mij 
bepaald niet. Ik zal kort aangeven waarom.

Marcel Wissenburg maakt een heel nummer 
van het feit dat de leeftijdsgrens voor het 
kiesrecht arbitrair is. Dat heb ik geen mo-
ment ontkend. In mijn artikel haalde ik juist 
GPV-Tweede Kamerlid Jongeling instem-
mend aan die dit in 1971 tijdens het parle-
mentaire debat over de verlaging van de kies-

gerechtigde leeftijd naar 18 jaar eveneens zei 
maar tevens stelde dat aan het stellen van een 
leeftijdsgrens niet valt te ontkomen; niemand 
wil tenslotte kiezers van nog maar één jaar 
oud. Of heeft zich met Wissenburg de eerste 
pleitbezorger van babykiesrecht aangediend?

Wissenburg schrijft: “Dat je met 21 pas fi-
nancieel zelfstandig mag zijn impliceert 
niet dat je dus ook pas met 21 kiesrecht 
zou moeten krijgen – noch omgekeerd dat 
je met 16 financieel zelfstandig zou moe-
ten worden”. Blijkbaar wil hij voor financi-
ele zelfstandigheid wel een leeftijdsgrens 
handhaven. Maar die is natuurlijk evenzeer 

Laatste opmerkingen over kiesrecht van 
Patrick van Schie en Marcel Wissenburg

Foto: Alexandros Michailidis
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arbitrair; daarom echter mijns inziens niet 
overbodig. In de lijn van zijn eigen redene-
ring zou Wissenburg echter alle leeftijds-
grenzen moeten willen schrappen: voor 
financiële zelfstandigheid, om te kunnen 
trouwen, voor aankoop van alcohol en ta-
bak, voor het behalen van een rijbewijs, etc.

Volgens mij is het niet logisch om op een 
leeftijd waarop iemand niet geacht wordt 
verantwoordelijkheid voor keuzes in het ei-
gen leven te nemen, wel op een verantwoor-
de manier keuzes in het algemeen belang te 
maken. Het eigen leven valt makkelijker te 
overzien dan dat van het land. En afgewo-
gen keuzes maken in het algemeen belang is 
wel degelijk wat een kiezer wordt geacht te 
doen wanneer hij of zij een stem uitbrengt.

De reden dat andere vroegere grenzen voor 
het kiesrecht zijn geslecht – zoals het geslacht 
of de hoogte van de betaalde belastingen 
– was dat het geen deugdelijke onderschei-
dingsgronden bleken te zijn: ook vrouwen en 
burgers met minder geld waren in staat door-
dachte politieke keuzes te maken. Nu zijn 
sommige 16- en 17-jarigen dat ook, maar an-
ders dan bij vrouwen en bij de categorie ‘min-
vermogenden’ (in de toenmalig terminolo-
gie), worden zij niet categorisch uitgesloten 
maar moeten zij slechts nog één of twee jaar 
wachten totdat ook zij naar de stembus kun-
nen gaan. Een leeftijdsgrens sluit geen enke-
le burger uit, maar kent het kiesrecht slechts 
in een bepaalde fase van iemands leven nog 
niet toe. Zoals ook de leeftijdsgrens voor 
de AOW, waar die ook wordt gelegd, geen 
enkele burger uitsluit van deze basispen-

sioenvoorziening maar dit recht wel voor-
behoudt aan een bepaalde fase in het leven.

Wissenburg stelt dat er maar één criterium 
voor toekenning van het kiesrecht kan zijn: 
de wil om te kiezen. Dit zou inderdaad be-
tekenen dat indien een éénjarige gebiolo-
geerd raakt door het grote vel papier (het 
stembiljet) waarop hij met een rood potlood 
kan kleuren, hem het kiesrecht zou moe-
ten worden toegekend ook al heeft hij geen 
flauw idee wat hij aan het doen is. Dat zou 
van het kiesrecht een parodie maken. Onze 
democratie is echt veel te belangrijk om 
het kiesrecht te degraderen tot een speeltje.

door Marcel Wissenburg
Het is altijd bevredigender het oneens te 
zijn met de directeur van de TeldersStich-
ting dan eens – het levert vruchtbaardere 
gedachtewisselingen op, en helpt je de ga-
ten in je eigen verdediging te ontdekken.

Laat ik eerst wat misverstanden uit de weg 
ruimen. Wanneer ik schrijf “... noch (...) dat 
je met 16 financieel zelfstandig zou moe-
ten worden” verdedig ik niet een (hogere) 
leeftijdsgrens voor financiële zelfstandig-
heid maar wijs ik enkel op een eenvoudig 
te maken logische fout: zelfs áls leeftijds-
grens x (zeg 16) voor (zeg) drankgebruik 
gerechtvaardigd zou zijn volgt daaruit niet 
dat x ook de grens voor andere praktijken 
(zeg financieel zelfbeheer) moet zijn. En 
dat ik zware problemen heb met leeftijd als 
criterium ‘an sich’ voor competentie (hoe 
ook verder gedefinieerd) hoeft niet te bete-
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kenen dat ik leeftijdscriteria altijd, eeuwig, 
overal zal afwijzen. Ik kan me omstandig-
heden voorstellen waaronder ik zo’n crite-
rium voor het gebruik van alcohol, hasj of 
chocolade als ‘niet onredelijk’ zou moeten 
accepteren – wanneer het bijvoorbeeld re-
delijk blijkt, grenzen aan de consumptie 
van zulke verderfelijke waren te stellen, en 
er geen precieze meetlat voorhanden is.

Wat ik wel afwijs is een leeftijdscriterium 
voor die ene, van alle andere activiteiten van 
burgers (les bourgeois) radicaal verschillende 
bezigheid, het staatsburgerschap (être citoy-
en)– en dat zelfs niet puur omdat leeftijd een 
arbitrair criterium is, maar omdat het veron-
dersteld wordt de competentie ‘doordenken’ 
te meten. Het is met de eis van ‘doordenken’ 

(ofwel ‘politiek correct denken’) dat ik als li-
beraal een probleem heb. Met zo’n eis wor-
den op voorhand politieke visies, visies op 
wat een goed of wijs of zinvol leven is, als on-
wenselijk afgewezen en uitgesloten – terwijl 
een hoeksteen van het liberalisme toch echt 
het adagium van Frederik de Grote is das je-
der nach seiner Façon selig werden soll (dat ie-
der op zijn eigen manier zalig moet worden).

Dat leeftijd slechts in een tijdelijke uitslui-
ting van staatsburgerschap resulteert, is 
waar. Maar dat is het probleem niet. Het ech-
te probleem is een klassieker in de politieke 
filosofie: Plato versus Aristoteles (vergelijk-
baar met het antagonisme tussen Ajax-PSV, 
Beatles-Stones, Star Wars-Star Trek elders 
in de samenleving). Voor Plato was poli-

Foto: Alexandros Michailidis
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tiek zo belangrijk dat het aan experts moest 
worden overgelaten, aan de superintelli-
gente en daartoe doorgefokte filosoof-ko-
ningen; het ergste wat een beschaving kan 
overkomen is democratie, de regering van 
oi polloi, het gewone volk dat niet verder 
kijkt dan het onmiddellijke eigenbelang.

Aristoteles stelde, realistisch, dat een sa-
menleving alleen stabiel kan zijn als de al-
tijd aanwezige tegenstelling tussen haves 
en have-nots, alias oligarchie en democra-
tie, wordt herkend en in balans gehouden. 
Onze parlementaire, constitutionele de-
mocratie is een variant op dit model (dat 
de Romeinen res publica noemden): de 
Grondwet enerzijds, met haar grondrech-
ten en machtenscheiding, en de zonder last 
opererende volksvertegenwoordiger ander-
zijds, fungeren als rem op de waan van de 
dag en op de bevliegingen van de demos. 

Waar Thierry Baudet en zijn kompanen 
dwalen in de richting van ongebreidelde 
volkswil, dwaalt Van Schie in de richting 
van autoritarisme, door te pogen bij voor-
baat ‘ondoordachte’ politieke ideeën en 
idealen uit te sluiten – tijdelijk, kennelijk 
in de hoop dat ‘het’ wel over zal gaan. Dat 
getuigt niet van vertrouwen in het corrige-
rend vermogen van onze politieke instituties. 

Een laatste misverstand: dat ik pleit voor 
het vervangen van het principe van uitslui-
ting op basis van leeftijd door een principe 
van insluiting op basis van de wil tot kiezen, 
de wil deel uit te maken van de politieke 
gemeenschap, betekent niet dat dat prak-

tisch per se babykiesrecht moet worden. 
The devil’s always in the detail – wie, zoals 
Van Schie, wil vasthouden aan een compe-
tentiecriterium, vindt vast wel weer een ma-
nier om in de uitvoeringspraktijk een ‘ech-
te wil’ van een ‘valse wil’ te onderscheiden.

dr. P.G.C. van Schie is directeur van de 
TeldersStichting. 

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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Boekrecensie

door Hans Mojet
Bespreking van Rudolf de Korte, 
Vrijheid in gemeenschap. Memoires van een 
sociaal liberaal, Uitgeverij Aspekt, Soester-
berg, 2019. ISBN: 978 94 6338 705 7. 

In Nederland is het minder gebruikelijk 
dan in het buitenland dat oud-ministers 
memoires publiceren. Dat diverse leden 
van de eerste twee kabinetten-Lubbers re-
cent hun herinneringen op schrift stelden 
is dan ook winst, mede met het oog op de 
latere geschiedschrijving.1 De memoires van 
Rudolf de Korte vormen een mooie aanvul-
ling in deze reeks. De Korte was namens 
de VVD kortstondig minister van Binnen-
landse Zaken in het eerste kabinet-Lubbers 
en vicepremier en minister van Economi-
sche Zaken in het tweede kabinet-Lubbers. 

De memoires omvatten echter een brede-
re periode. Van zijn eerste stappen binnen 
de VVD, het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer tot en met zijn ministerschappen. 

Met het pistool op de borst
De eerste stappen in de VVD zette De Kor-
te in 1970 na een debat dat hij vlak voor de 
Statenverkiezingen had bezocht. Het debat 
vond plaats in Amsterdam tussen VVD-frac-
tievoorzitter Molly Geertsema en D66-frac-
tievoorzitter Hans van Mierlo. Aan de orde 
was de vraag die velen toen bezig hield: wel-
ke keuze maakte D66 als het ging om coali-
tievorming? Over het debat is destijds in de 
pers uitvoerig bericht naar aanleiding van 
een vraag die De Korte aan Van Mierlo stel-
de. Van Mierlo draaide naar het gevoel van 
De Korte om de hete brij heen. Net voor het 

Vrijheid in gemeenschap 
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einde van het debat stelde De Korte aan Van 
Mierlo de vraag waar hij “met het pistool op 
de borst” voor zou kiezen, voor de PvdA of 
de VVD? De vraag kreeg groot onthaal in 
de zaal. Van Mierlo antwoordde dat hij dan 
voor de PvdA zou kiezen, ook met Nieuw 
Links. Het was De Korte gelukt een duidelij-
ke uitspraak aan Van Mierlo te ontfutselen. 

De vragensteller viel op bij de diverse 
VVD-prominenten die op de avond aanwe-
zig waren. Na afloop kwam Henk Vonhoff, 
toen in het VVD-hoofdbestuur verant-
woordelijk voor propaganda, op De Korte 
af. De Korte was toentertijd in een marke-
tingfunctie werkzaam bij Unilever. Vonhoff 
besefte dat er op het gebied van propaganda 
nieuwe wegen ingeslagen moesten worden. 
De Korte voelde zich geroepen. Hij kon 
marketingideeën in de politiek brengen. 

De volgende dag werd De Korte gebeld door 
partijvoorzitter Haya van Someren-Downer. 
Zij wilde graag kennismaken en De Korte 
committeren. De Korte had Van Someren 
in de jaren daarvoor in de media leren ken-
nen als een “zeer spraakzame en eigenzin-
nige politica”. Bij de kennismaking waren 
ze onmiddellijk in gesprek. De Korte werd 
gevraagd om binnen het hoofdbestuur de 
portefeuille propaganda op zich te nemen. 

Campagnevoeren
Als hoofdbestuurslid zette De Korte zich 
in voor een professionalisering van het 
campagnevoeren van de VVD. Daar was 
alle aanleiding toe. Tot dan toe lag de na-
druk op het versturen van campagne-

middelen door het partijbureau. Er was 
bij enkele hoofdbestuursleden echter eni-
ge scepsis over in hoeverre de politiek 
van het bedrijfsleven kon leren. Reden 
voor De Korte om kleine stapjes te zetten. 

Van de verkiezingsresultaten van 1971 
maakte hij een analyse. Zijn conclusie was 
dat de partij er op geen enkele wijze in was 
geslaagd om uit te stijgen boven haar tra-
ditionele positie als de partij van de geves-
tigde, wellevende burger. Met name het 
potentieel aan jongere, beter opgeleide kie-
zers was niet aangeboord. De analyse gaf 
De Korte aanleiding om voortaan vooral 
gedifferentieerd te werk te gaan: naar leef-
tijd, inkomensgroep, beroepsgroep en regio.
 
Vervolgens zette hij enkele concrete stap-
pen. Zo stelde hij de Nieuwe Kiezerswerk-
groep in. Doel was meer voeling krijgen 
met de jongste generatie in de partij. Het 
initiatief leverde enkele latere kopstukken 
op: Loek Hermans, Jan Franssen en Ben 
Verwaayen. Daarnaast kwam het tot een 
herinrichting van de propagandaorganisa-
tie, met name door een stevige verankering 
van de landelijke propagandacommissie. 
Verder ging De Korte zichzelf steeds meer 
als campagneleider van de VVD profileren. 

Sneller dan verwacht werd de nieuwe struc-
tuur op de proef gesteld. In 1972 viel het ka-
binet-Biesheuvel I als gevolg van het aftreden 
van de ministers van DS’70. Dat leidde tot 
nieuwe verkiezingen. Nieuw was als gevolg 
van de verlaging van de kiesgerechtigde leef-
tijd de groep kiezers van 18 tot 21 jaar. Hans 
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Wiegel was een belangrijke troef in de cam-
pagne. Beter dan voorgangers zou hij de ver-
binding met deze groep kunnen leggen. Er 
werd zelfs een speciale folder gemaakt: ‘18-
plus naar de stembus’. De VVD won uiteinde-
lijk zes zetels. Ook bij de Kamerverkiezingen 
van 1977 waarin de VVD wederom zes zetels 
won, zou De Korte weer campagneleider zijn.

Vanuit het bedrijfsleven de politiek in
De Korte stond in 1977 ook op de kandi-
datenlijst voor de Tweede Kamer. Met plek 
29 leek het eerst onzeker of hij in de Kamer 
zou komen. De VVD kreeg namelijk 28 
zetels. Na een langdurige formatie waar-
in CDA en PvdA er niet uit kwamen, werd 
uiteindelijk een kabinet van CDA en VVD 
geformeerd. Dries van Agt werd premier, 
Wiegel vicepremier en minister van Binnen-
landse Zaken. De Korte kwam in de Kamer. 

Daarvoor had hij zijn activiteiten binnen de 
VVD steeds gecombineerd met een baan in 
het bedrijfsleven. Na zijn studie scheikun-
de en promotie in de wiskunde en natuur-
wetenschappen in Leiden was hij kort aan 
de universiteit verbonden, alvorens hij een 
baan bij Shell kreeg. Hij werd in Hongkong 
geplaatst en maakte van daaruit een deel van 
de Culturele Revolutie in China mee en de 
onvrijheden die daarmee gepaard gingen. 
Hij geeft daarvan in zijn boek enkele indruk-
ken. Na Hongkong volgde twee jaar in Ethi-
opië waarna hij en zijn gezin terugkeerden 
naar Nederland. Daar maakte hij de overstap 
naar Unilever. Van zijn directeur kreeg hij de 
ruimte voor zijn politieke nevenactiviteiten. 

Het dilemma voor de VVD tijdens 
het eerste kabinet-Van Agt 
In de Tweede Kamer ging De Korte zich bezig 
houden met sociale zekerheid. Hij geeft een 
aardig beeld van de worsteling die de VVD 
had tijdens het kabinet-Van Agt I. Door de 
wankele basis onder het kabinet vanwege de 
zogeheten ‘loyalisten’ binnen het CDA die 
het kabinet maar halfslachtig steunden, luk-
te het maar beperkt om structurele hervor-
mingen door te voeren en de begroting op 
orde te brengen. Ook Ruud Lubbers schip-
perde als fractievoorzitter vanaf 1978. Dit 
terwijl het geheel aan sociale voorzieningen 
was uitgegroeid tot een ‘zwaar opgetuigde 
kerstboom’. Nederland leefde collectief aan-
zienlijk boven zijn stand, aldus De Korte.

De Korte schetst de ontwikkelingen rond 
Bestek ’81, het bezuinigingspakket dat het 
kabinet voorstelde. Het was voor de VVD 
lastig zich hier scherp te profileren, hoe-
wel daaraan wel behoefte leek te bestaan. 
De gemeenteraads- en Statenverkiezingen 
in 1978 waren teleurstellend verlopen. Dat 
leidde tot discussie in de fractie. Tijdens 
een fractieweekend werd gepleit voor een 
bredere profilering dan slechts op financi-
eel-economische onderwerpen. De Korte 
liet deze discussie enigszins aan zich voor-
bij gaan. Wat hem betreft was het én-én, 
oftewel profileren op authentieke liberale 
onderwerpen én verantwoordelijkheid dra-
gen voor de harde realiteit van het rege-
ringsbeleid. De Korte maakte zich met zijn 
rekenwerk verdienstelijk binnen de fractie 
en kreeg van de buitenwereld gaandeweg 
het etiket van financieel-economisch spe-
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cialist op zich gedrukt. Hij werkte mee aan 
een studie van de Teldersstichting over de 
uit de hand gelopen collectieve uitgaven en 
mogelijkheden tot beperking daarvan. Ook 
was hij nauw betrokken bij de verkiezings-
programma’s van 1981 en 1982. Het zou nog 
duren tot het aantreden van het eerste kabi-
net-Lubbers voordat het roer echt omging. 

Vrijheid in gemeenschap
Dat de ideeën van De Korte zich niet al-
leen beperkten tot financieel-economi-
sche kwesties blijkt uit de beschrijving van 
zijn ideeën die hij eerder uiteenzette in 
zijn boek Naar een vrije samenleving. Een 
nieuw-liberale toekomstvisie. Hij werkte 
daarin in feite de titel van zijn memoires, 
Vrijheid in gemeenschap, nader uit. Hij wil-
de afrekenen met het “betreurenswaardige 
misverstand als zou het liberale oriëntatie-
kader slechts egoïsme en materialisme in 
mensen wakker schudden”. Het gemeen-
schapsperspectief is voor de VVD niet min-
der belangrijk dan voor andere partijen. 

Hij maakte bij de uitwerking onder meer 
gebruik van de inzichten van zijn echtgeno-
te (psychotherapeute) en zijn schoonvader 
(psychiater) uit de wereld van de psychologie. 

De Korte richtte zijn pijlen onder meer op de 
nivelleringsdwang en het “collectief confor-
misme, waarin de volgzame kudde werd ver-
heven tot allesbeheersende norm”. Hij werkt 
in het verhaal een ‘derde’ weg uit waarin onze 
gezamenlijke vrijheid centraal staat om met 
elkaar te doen waartoe wij het best in staat 
zijn, met elkaar en voor elkaar. Daarbij horen 
bruggen bouwen en het tot elkaar komen, in 
vol wederkerig respect. Daarbij benadrukt 
hij het belang van de vrijheid van de eigen 
identiteit waarvoor liberalen bij uitstek op 
de bres horen te staan. In zijn verhaal werkt 
hij uit waarom hij zichzelf als ‘sociaalliberaal’ 
ziet, hoewel in zijn liberalisme ‘asociale’ libe-
ralen eigenlijk niet voorkomen. Wie zijn rug 
toekeert naar de samenleving, kan eenvoudig 
niet werkelijk liberaal zijn, aldus De Korte.
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Eindelijk echt puinruimen
Bij de Kamerverkiezingen van 1982 behaalt 
de VVD een grote winst. In de formatieon-
derhandelingen maakt De Korte namens de 
VVD deel uit van de werkgroep over financi-
eel-economische kwesties. Er kan nu beter za-
ken worden gedaan met het CDA. Het regeer-
akkoord draagt een duidelijke stempel van 
de VVD. Hoewel De Korte stille hoop koes-
tert op een post in het kabinet, wil Ed Nijpels 
zijn ervaring graag voor de fractie behouden. 

Voor de VVD Tweede Kamerfractie is de 
periode van het eerste kabinet-Lubbers een 
tamelijk turbelente vanwege diverse affaires. 
De Korte besteedt hieraan slechts zeer be-
perkt aandacht. Wel wijdt hij een hoofdstuk 
aan de parlementaire enquête over de steun 
aan scheepsbouwconcern RSV, waarvoor 
met name VVD-minister Gijs van Aardenne 
(Economische Zaken) onder vuur kwam te 
liggen. Dit hoewel hij zelf persoonlijk altijd te-
genstander was geweest van dergelijke steun. 

In de loop van de kabinetsperiode vindt 
de economie haar weg omhoog. De eco-
nomische cijfers worden beter. In 1986 
overlijdt plotseling Koos Rietkerk, mi-
nister van Binnenlandse Zaken, met wie 
De Korte eerder nauw samenwerkte toen 
Rietkerk fractievoorzitter was. De Korte 
wordt gevraagd om Rietkerk op te volgen.
 
Op Economische Zaken
Na de verkiezingen van 1986 wordt De Kor-
te vicepremier en minister van Economische 
Zaken, oftewel ‘minister voor het Bedrijfsle-
ven’ zoals hij het zelf omschrijft. De VVD was 

verzwakt uit de verkiezingen gekomen en De 
Korte zag het als taak om “scherp bij de les” 
te blijven, als het ging om het financieel-eco-
nomisch beleid. Diverse dossiers passeren de 
revue. Hij beschrijft het nieuw elan waarmee 
aan het tot stand brengen van een Europe-
se interne markt werd gewerkt. Na jaren van 
stagnatie werd in 1986 de Europese Akte tot 
stand gebracht op grond waarvan voor 1992 
een grote hoeveelheid Europese wetgeving 
vastgesteld moest worden. Ook handelsmis-
sies komen aan de orde, evenals het ‘hoofd-
pijndossier’ van de Wet op de Investerings-
rekening. Na budgetoverschrijdingen kwam 
er uiteindelijk een einde aan deze regeling 
die eerder dankzij toenmalig minister van 
Economische Zaken Lubbers in het Staats-
blad was beland. De Korte schrijft bewon-
derend over Lubbers, een “meester-schaker”. 

Slotsom
De stijl waarin de memoires zijn geschreven, 
sluit goed aan bij het beeld van de persoon 
De Korte dat daaruit oprijst: gedegen en be-
scheiden, maar ook gedreven. Het verhaal 
is prettig leesbaar en in klare taal geschre-
ven. Hij beperkt zich tot de hoofdlijn en laat 
zich niet afleiden door affaires en schan-
dalen die de VVD een deel van de periode 
waarin de Korte actief was, kenmerkten. 
En die hoofdlijn, werken aan een liberale 
samenleving waarin vrijheid in gemeen-
schap wordt genoten, komt duidelijk naar 
voren in het parcours van De Korte binnen 
de VVD. Hij weet daarbij zijn eigen rol ook 
steeds in breder perspectief te plaatsen. De 
Korte heeft een gunfactor en schrijft ook 
bewonderend en in korte karakterschetsen 
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over personen met wie hij samenwerkte: o.a. 
over Haya van Someren, de diverse fractie-
voorzitters, onder wie Koos Rietkerk, en 
Annelien Kappeyne van de Coppello. Het 
verhaal van De Korte vormt daarmee een 
mooie bijdrage aan de politieke geschied-
schrijving over de jaren zeventig en tachtig 
en de moeizame strijd om Nederland finan-
cieel-economisch weer op de rails te krijgen. 

mr.drs. Hans Mojet ML is rijksambtenaar en 
redactielid van Liberale Reflecties.

1. Van de volgende bewindspersonen in de 
kabinetten-Lubbers verschenen de afgelopen 
jaren memoires of herinneringen: Frits Korthals 
Altes, Zeven politieke levens. Herinneringen in 
dossiers, Uitgeverij Boom, 2017; Ruud Lubbers, 
Persoonlijke herinneringen, Uitgeverij Balans, 
Amsterdam, 2018; en Elco Brinkman, Bouwen 
en bewaren. Memoires, Uitgeverij Prometheus, 
2019.

Hans Mojet
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Boekrecensie 

door Joop van den Berg 
Bespreking van Martijn Bolkestein en 
Meindert Fennema, Dorpspolitiek. Waar 
is het lokale gezag?, Uitgeverij Prometheus, 
Amsterdam, 2018. ISBN 978 90 446 3629 1.

Laten wij maar meteen beginnen met het 
zwakste punt van het boek van Martijn 
Bolkestein en Meindert Fennema: de titel. 
‘Dorpspolitiek’ wekt de indruk van weinig 
verheffend geneuzel en dédain jegens de ge-
meentelijke democratie en haar functione-
ren. Alsof je een boek zult gaan lezen met 
een hoog ‘kèjjelache’-gehalte. De auteurs 
bedoelen het, zoals tegen het einde van het 
boek blijkt, voornamelijk liefkozend, maar 

dat helpt niet echt. De lezer wordt op het 
verkeerde been gezet. Misschien dat zij aldus 
zichzelf en hun verhaal willen relativeren, 
want zij hebben dan toch maar een aantal ja-
ren actief deelgenomen aan zulke ‘dorpspo-
litiek’, in de gemeenteraad van Bloemendaal. 

Hoe ijverig zij daar hun raadswerk hebben 
verricht weet ik niet, maar als ik hun boek 
lees en het commitment zie dat eruit tevoor-
schijn komt, dan moeten zij beiden hun 
werk hoogst serieus hebben genomen. Het 
boek gaat in die zin dan ook niet over ‘dorps-
politiek’. Aan de hand van eigen ervaringen 
in Bloemendaal en kwalitatief onderzoek 
over andere gemeenten in Nederland – en 
zelfs in één Engelse gemeente – leveren zij 

Hoe uniek is Bloemendaal? 
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een serieuze en tegelijk levendige analyse 
van het gemeentebestuur in Nederland. De 
wijze van kijken wordt in hoge mate door de 
ervaring als raadslid getekend en dat maakt 
hun werk er alleen maar interessanter door. 

Hoe is het nu om vier jaar lid te zijn van de ge-
meenteraad en wat kun je daar doen en berei-
ken? Die vraag vormt de basis van het boek. 
Dorpspolitiek levert niet alleen beschouwin-
gen over de voornaamste ambten in de ge-
meente, maar ook over de positie van het ge-
meentebestuur en zijn mogelijkheden. Door 
vooral te kijken naar wat raadsleden wel en 
niet kunnen betekenen wijkt het boek, zoals 
de auteurs terecht constateren, nogal af van 
de doorgaans sterk bestuurskundig georiën-
teerde literatuur over het gemeentebestuur.

In Dorpspolitiek domineert de politiek-we-
tenschappelijke blik en het perspectief van 
onderaf. Zo wordt geprobeerd meer inzicht 
te leveren in het proces van beïnvloeding 
van het bestuur door de raad, raadsleden, en 
niet te vergeten, al dan niet georganiseerde 
inwoners. Dat alles bevordert een beeld van 
‘uit het leven gegrepen’ politieke activiteit en 
maakt het boek dus buitengewoon leesbaar. 
Ondanks de serieuze aanpak, gaan de auteurs 
met humor en relativeringsvermogen te werk.

Hoewel het boek niet alleen over hun eigen 
gemeente gaat, kiezen de auteurs toch voor 
Bloemendaal als hun belangrijkste casus. 
Geen wonder, want daar hebben zij hun prak-
tische ervaring met de gemeentelijke politiek 
opgedaan. Nu is Bloemendaal wel ‘een geval-
letje’: het werkte in korte tijd tussen 2014 en 

2018 vier burgemeesters af, al lijkt het er nu 
een tikje rustiger geworden. Bovendien han-
teert de gemeenteraad een beleid van ruim-
telijke ordening die Bloemendaal maakt 
tot een ‘in krimpfolie’ gehulde plaats (een 
van de vele fraaie metaforen in het boek). 
Niets mag er veranderen. Enigszins soe-
pel bestuur wordt er wel erg moeilijk door. 

Het wekt de indruk dat Bloemendaal een 
unieke gemeente vormt, maar beide auteurs 
laten zien dat dit maar zeer ten dele het ge-
val is. Alleen al van de nogal problematische 
politieke verhoudingen in Bloemendaal zijn 
meer voorbeelden te vinden: gemeenten 
voor hoofdzakelijk (zeer) welvarende be-
woners, doorgaans hoog opgeleid en met 
een nogal klantachtige verhouding tot hun 
bestuurders. Zulke gemeenten zijn decen-
nia lang gedomineerd door de VVD, die er 
over absolute raadsmeerderheden beschikte. 
Die zijn verleden tijd, ondanks dat de VVD 
intussen nationaal de grootste en dominante 
partij is geworden. Juist echter in gemeen-
ten als Bloemendaal, Blaricum en Wasse-
naar hebben zij die traditionele meerderhe-
den verloren, al zijn zij doorgaans nog wel 
de grootste in een gefragmenteerd politiek 
landschap (op een raad van 19 zetels telden 
de beide auteurs zeven fracties, sinds 2018 
zijn het er acht). Tegenover de VVD is de 
lokale partij groot geworden, zoals die over-
al in Nederland aan belang heeft gewonnen 
en op veel plekken de ‘normale’ en zelfs ge-
vestigde gemeentelijke partij is geworden. 

Bloemendaal is dus wel een typische ge-
meente (in welvarend ‘suburbia’), maar het 
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is niet uniek. Van lieverlede neigen Bol-
kestein en Fennema ertoe Bloemendaal me-
teen maar als een gemeente ‘als alle andere’ 
te beschouwen, maar dat gaat weer wat ver. 
Natuurlijk, om een beetje overzichtelijk over 
het Nederlandse gemeentebestuur te schrij-
ven moet je ietwat overmoedig generalise-
ren. Maar het blijft altijd oppassen geblazen. 

Voorbeeld: Bloemendaal is een gemeente met 
drie kernen die tot op grote hoogte gemeen-
schappen vormen die verwant en met elkaar 
vertrouwd zijn. Ook elders vallen gemeente 
en gemeenschap nogal eens samen, maar 
weer lang niet overal. In het noorden zijn heel 
wat gemeenten te vinden, waar een verstan-
dige herindeling zonder veel rumoer is en 
wordt geaccepteerd: gemeente en gemeen-
schap vallen daar van oudsher helemaal niet 
samen. Het blijft voor beide auteurs dus wor-
stelen met de vraag naar de representativiteit 
van wat zij tegenkomen en met de toelaat-

baarheid van generalisaties. Zij kunnen zich 
troosten met de gedachte dat zij niet de eni-
gen zijn die daarmee moeten ‘wirtschaften’.

Als het gaat over de politieke ambten valt 
op dat de auteurs onevenredig veel aandacht 
geven aan het burgemeesterschap, wat tot 
op zekere hoogte te begrijpen is, gelet op de 
recente Bloemendaalse geschiedenis. Maar 
daardoor laat de aandacht voor de rol en po-
sitie van de wethouders in het boek te wen-
sen over. Dit, terwijl Nederland juist uniek is 
door het gewicht dat in de lokale democratie 
wordt toegekend aan de wethouders. Beleid 
wordt in de eerste plaats gemaakt door de 
wethouders, veel meer dan door de burge-
meester, hoeveel zichtbaarder die ook moge 
zijn. Daardoor is er wel veel aandacht voor 
het proces van benoeming van burgemees-
ters, hoewel de analyse van dat proces – hoe 
democratisch is het eigenlijk? - dieper had 
kunnen reiken. Over de totstandkoming 

Zonsondergang in Bloemendaal
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van colleges en de benoeming van wethou-
ders krijgen wij opvallend weinig te horen. 
De uitzondering daarop vormen de in getal 
en belang toenemende wethouders van bui-
ten de gemeente. Wethouders lijken de burge-
meester achterna te gaan wat betreft externe 
werving, alsof het om een willekeurig beroep 
gaat in plaats van een plaatselijk ambt. Te-
recht zijn de beide auteurs daar kritisch over. 

Veel aandacht besteden Bolkestein en Fen-
nema aan de lokale partij. Vaak is die, min-
stens aanvankelijk, een afscheiding van een 
van de bestaande traditionele partijen. In 
plaatsen als Bloemendaal uiteraard de VVD 
(in Wassenaar zijn er langzaamaan vier of 
vijf lokale partijen, allemaal varianten van 
de VVD). Veel van deze partijen lijden een 
kort bestaan: na enig succes bij de ene ver-
kiezing volgt het overlijden bij de eerstvol-
gende. Andere blijven klein maar in hun 
bestaan wel hardnekkig (en lastig). Heel wat 
lokale partijen, zo laten de auteurs zien, zijn 
het product van gemeentelijke herindeling. 
Maar intussen zijn er al heel wat lokale par-
tijen in Nederland die zijn uitgegroeid tot 
gevestigde formaties en die niet afhankelijk 
zijn, zoals de VVD, GroenLinks of het CDA, 
van nationale humeurigheid op de verkie-
zingsdag. In die laatste categorie scoort 
Bloemendaal misschien niet hoog, maar 
elders hebben lokale partijen stabiel gezag 
en bekwaamheid tot besturen opgebouwd.

Bolkestein en Fennema zijn, met oog op de 
variëteit van lokale partijen, iets te gemak-
kelijk geneigd om die te vereenzelvigen met 
populistische partijen, maar dat lijkt mij als 

algemene conclusie niet werkelijk staande 
te houden. In grote steden, zoals Rotter-
dam, Den Haag en (tussen 2000 en 2010) 
Utrecht mogen zij de dominante lokale stro-
ming vormen, maar in kleinere gemeenten 
is dat juist niet het geval. Misschien komt 
dat door de ietwat vage definitie van po-
pulisme die de auteurs hanteren en die al 
gauw leidt tot kwalificatie als populistisch. 

Wel zijn de meeste lokale partijen terughou-
dend als het over cultuurproductie gaat en 
zijn ze vaak meer uit op conservering van 
het bestaande dan op grondige vernieu-
wing. Maar conservering is in de stedelijke 
ontwikkeling lang niet altijd ‘conservatief ’, 
zoals de auteurs beweren. Actiegroepen in 
de jaren 70 van de vorige eeuw beijverden 
zich sterk voor behoud van gebouwen en 
hele stads- en dorpswijken en zij deden dit 
met succes. Meestal integreerden zij politiek 
in linkse partijen, de PvdA voorop, tegelijk 
de partij waartegen zulke actiegroepen aan-
vankelijk het hardst hadden geopponeerd. 

Het is sowieso opvallend dat in het boek 
niet veel wordt gesproken over de PvdA. 
Enerzijds zal dat zijn veroorzaakt door de 
oriëntatie op Bloemendaal en soortgelijke 
gemeenten, waar de lokale sociaaldemocra-
tie nooit veel voet aan de grond heeft gekre-
gen. Maar, het zal ook te maken hebben met 
het tijdsgewricht: in ‘suburbia’ heeft de VVD 
veel aan kracht verloren maar in de meeste 
steden, ooit langdurig verkerend onder de 
hegemonie van de PvdA, is die partij volledig 
geërodeerd tot een kleine, doorgaans elitaire 
politieke stroming. Bolkestein en Fennema 
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laten in het algemeen de geschiedenis van het 
gemeentelijke bestuur tamelijk links liggen; 
tot die geschiedenis behoort blijkbaar 
de PvdA.

De sterkste hoofdstukken zijn die over de 
ruimtelijke ordening en over gemeentelijke 
samenwerking. In het zevende hoofdstuk 
leveren de beide auteurs prachtige case stu-
dies van wat ruimtelijke inrichting aan pro-
blemen en conflicten kan aanrichten, ze-
ker als je je woonplaats in ‘krimpfolie’ hebt 
gehuld. Dan wordt ruimtelijke ordening 
– vooral het roemruchte bestemmingsplan 
- het tegendeel van ontwikkeling en leidt 
elke poging tot verandering en aanpassing 
tot enorme heibel. Dan wordt de ‘raadszaal’ 
binnen de kortste keren een ‘rechtszaal’, zo-
als de auteurs aanschouwelijk laten zien. 

Veel aandacht gaat in het boek voorts uit 
naar allerlei vormen van gemeentelijke sa-
menwerking, in gemeenschappelijke rege-
lingen, in ambtelijke samenwerking en fusie 

en ten slotte gemeentelijke herindeling. Geen 
van deze verschijnselen kan rekenen op veel 
steun van de auteurs. Zij zijn er, terecht ove-
rigens, kritisch over. Gemeentelijke samen-
werking zet raadsleden en vooral inwoners 
op steeds grotere afstand van de besluitvor-
ming; zij verliezen er veelal de grip op. Van 
verantwoording en controle komt zo weinig 
terecht. Dagelijks bestuur en ambtelijke on-
dersteuning vormen een plichtsgetrouwe 
kern die steeds minder aandacht heeft voor 
de lokale context waarin zij werkzaam zijn. 
De auteurs zien intussen weinig heil in de 
meest genoemde en ook meest gehanteer-
de remedie tegen dit alles, de gemeentelij-
ke herindeling. Op zijn minst begrijpelijk, 
maar ook ontmoedigend. Want wat moet 
er gebeuren als noch samenwerking noch 
herindeling een oplossing biedt? Daarop ge-
ven Bolkestein en Fennema geen antwoord, 
maar het probleem laten zij scherp zien.

‘Tot troost’ ondernemen Bolkestein en Fen-
nema een kleine maar informatieve en ook 

Joop van den Berg
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wel vermakelijke excursie naar de gemeente 
Frome, een stadje in Somerset, Engeland. Als 
je het leest heeft het veel weg van een imagi-
nair paradijsje, ver weg in een even imaginair 
heuvellandschap. Er valt overigens wel van te 
leren, zij het in beperkte mate, omdat Engel-
se gemeenten zelf weinig te beslissen hebben 
en over heel weinig middelen beschikken. 

Het boek eindigt met een aantal aanbevelin-
gen, die alle het overdenken waard zijn, ook 
al zou ik ze niet graag allemaal overnemen. 
Veel valt immers te zeggen voor betere beta-
ling van raadsleden, vooral in kleine gemeen-
ten, en aanzienlijk betere ondersteuning 
van raden en raadsleden. Kleine gemeenten 
zouden als zodanig meer en beter kunnen 
worden ondersteund door het provinciebe-
stuur en zijn ambtenaren. Net zoals beide 
auteurs bepleit ik graag de rechtstreeks ge-
kozen burgemeester, ten behoeve van betere 
checks and balances in de lokale democratie. 

In de door Bolkestein en Fennema bepleite 
raadsakkoorden in plaats van collegeakkoor-
den zie ik veel minder; de praktijk leert dat 
die zich in vaagheden hullen en voor het 
bestuur nauwelijks behulpzaam zijn. Ze ris-
keren het raadsdebat onder dikke dekens 
van vaagheid te smoren. Waar de voorkeur 
voor besluitvorming door uitgelote burgers 
vandaan komt, vermag ik van de zo nuchte-
re auteurs niet te begrijpen. Loting leidt niet 
tot representatief bestuur, tenzij je burgers 
tot deelname kunt dwingen. Welke garantie 
is er dat besluiten van bijeen gelote inwoners 
zullen worden aanvaard? Sinds wanneer zijn 
wij bereid om van het belangrijkste kenmerk 

van de democratie, de plicht tot verantwoor-
ding, afstand te doen? Want loting maakt per 
definitie een einde aan alle verantwoording. 

Nou ja, de aanbevelingen zijn het overden-
ken waard en dus ook nu en dan verwerping. 
Belangrijker nog: het boek is het lezen en 
overdenken waard. 

prof.dr. J.Th.J. van den Berg is emeritus hoog-
leraar parlementaire geschiedenis in Leiden 
en parlementair stelsel in Maastricht. Hij was 
daarnaast onder meer lid van de Eerste 
Kamer voor de Partij van de Arbeid en 
hoofddirecteur/directievoorzitter van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
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Boekrecensie 

door Ruben Brekelmans 
Bespreking van Uri Rosenthal, Waarnemer, 
adviseur, beslisser, Uitgeverij Prometheus, 
Amsterdam, 2018. ISBN 978 90 446 3473 0.

“Goed gedaan, zoek je eigen weg”. Met 
deze woorden nam de heer Koelma op de 
lagere school afscheid van een kleine Uri 
Rosenthal. Van dit schoolhoofd kreeg de 
latere minister van Buitenlandse Zaken in 
de jaren 50 zijn eerste lessen wereldpolitiek. 
Zijn afscheidswoorden zijn Rosenthal altijd 
bijgebleven. ‘Zoek je eigen weg’ is tekenend 
voor Rosenthals levensverhaal, dat hij op 
indrukwekkende wijze heeft opgeschreven 

in zijn autobiografie Waarnemer, adviseur, 
beslisser. 

In zijn boek neemt Rosenthal ons mee door 
de verschillende fasen van zijn leven. Het 
begint met zijn jeugd in Den Haag, in een 
gezin dat is getekend door de oorlog en 
een ambigue houding heeft tot het joodse 
geloof. In zijn studietijd in Amsterdam en 
vroege academische carrière is Rosenthal 
vooral een waarnemer, die politicologie en 
bestuurskunde wetenschappelijk benadert. 
Gaandeweg ontwikkelt hij zich tot adviseur, 
met name in het onontgonnen domein van 
rampen- en crisismanagement. Vanaf de 

Een scherp zelfportret van een vooraanstaand 
academicus, adviseur en politicus 
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jaren 70 adviseert Rosenthal bestuurders 
bij de belangrijkste crises in ons land. Ten 
slotte wordt Rosenthal zelf beslisser in de 
politiek, eerst als fractievoorzitter in de 
Eerste Kamer en vertrouweling van Mark 
Rutte, later als informateur en minister van 
Buitenlandse Zaken. Rosenthal beschrijft 
zijn levensloop met feitelijke precisie, zon-
der zich te verliezen in details en doorspekt 
met waardevolle inzichten.  

Een vormende jeugd 
We leren Rosenthal persoonlijk het beste 
kennen door ervaringen uit zijn jeugd. 
Zo ontwikkelt hij al op jonge leeftijd een 
afstand tot het joodse geloof. Als kind vond 
hij het onhandig dat hij zaterdag niet naar 
school kon en door de dankzegging na 
het avondeten als laatste buiten was om te 
voetballen. Al vroeg verkiest hij objectieve 
waarneming boven het geloof: “Als klein 
kind viel ik van mijn geloof af. Op de joodse 
rustdag tartte ik het verbod om het licht aan 
te doen. De aangezegde straf van God bleef 
uit. Ik hield er respect voor de feiten aan 
over.”

Door het oorlogsverleden van zijn familie 
ontwikkelt Rosenthal als kind een scherp 
beeld over goed en fout. Zijn ouders droe-
gen een permanent schuldgevoel met zich 
mee, omdat zijn grootouders waren verra-
den door een vertrouweling van de familie. 
Dit schuldgevoel bleef lang een stempel 
drukken op het gezin. Het kwaad had voor 
Rosenthal al op jonge leeftijd een gezicht 
gekregen. 

Ook de voedingsbodem voor Rosenthals 
liberale opvattingen ligt in zijn jeugd. Na 
de oorlog ervaren zijn ouders de hardvoch-
tigheid van de Staat der Nederlanden. Zij 
krijgen het bericht dat ze de kosten voor 
hun verblijf in Zwitserland tijdens de oorlog 
binnen een maand moeten terugbetalen. 
Het gaat om een terugvordering van 2.000 
gulden, destijds een aanzienlijk bedrag. 
Deze kilte en dit onrecht van de staat teke-
nen Rosenthals blik op de overheid. 

Van waarnemer naar adviseur 
Als student en beginnend academicus is 
Rosenthals interesse in de wetenschap 
vooral gericht op theorie. Hij wil ontdekken 
hoe de politiek in elkaar zit en patronen 
van politiek gedrag doorgronden. Het is 
illustratief dat bij zijn eerste bezoeken aan 
Den Haag het niet eens in hem opkomt om 
het Binnenhof te bezoeken. In Amsterdam 
minacht hij protesterende studenten die de 
wetenschap als instrument gebruiken voor 
maatschappelijke en politieke doeleinden. 
De integriteit van de wetenschap staat voor 
de jonge academicus centraal. 

In de loop der jaren verandert Rosenthals 
houding ten aanzien van de wetenschap. 
Wetenschappelijke inzichten moeten juist 
iets opleveren voor de praktijk. Theorieën 
en begrippen moeten toepasbaar zijn op 
de politieke en bestuurlijke werkelijkheid. 
Rosenthal richt de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur op en drukt daarmee een 
belangrijke stempel op de ontwikkeling van 
diverse generaties hoge ambtenaren. 
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Rampenprofessor 
De belangrijkste wending in Rosenthals 
academische carrière is de ‘toevallige’ stap 
om crises te gaan bestuderen. Het is in-
drukwekkend hoe hij crisiswetenschap 
heeft weten uit te bouwen tot een volwaar-
dig academisch vakgebied, met het Crisis 
Onderzoek Team (COT) als gerenommeer-
de instelling. In zijn boek voert Rosenthal 

ons mee langs de belangrijke crises in de 
afgelopen decennia, van de Bijlmerramp tot 
Volendam en van de vuurwerkramp tot de 
moord op Pim Fortuyn.  

De beschrijving van deze ingrijpende ge-
beurtenissen wisselt Rosenthal af met inte-
ressante inzichten in crisismanagement. Zo 
zijn bestuurders geneigd om beslissingen in 
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klein verband te nemen, onvoldoende open 
te staan voor alternatieve oplossingen, en te 
blijven zoeken naar meer informatie en ze-
kerheid. Daarbij bestaan misvattingen over 
dat de overheid altijd rationeel reageert, het 
publiek in paniek is, en de autoriteiten het 
beste op de hoogte zijn van wat er gebeurt. 
In tijden van crisis blijken bestuurders 
vaak niet in staat hun belangrijkste taak uit 
te voeren: het kanaliseren van collectieve 
spanning. 

Rosenthal analyseert crises op scherpe wijze 
en is soms ronduit kritisch op bestuurders 
en onderzoekers. Zo classificeert hij de 
conclusie van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid over de Schipholbrand als niet 
overtuigend, niet precies genoeg, en zonder 
een deugdelijke redenering. Ook vindt hij 
het onbegrijpelijk dat de moorden op Pim 
Fortuyn en Theo van Gogh niet tot een par-
lementaire enquête hebben geleid. Hieruit 
trekt hij de conclusie dat de “Kamer voor 
haar rol bij ernstige crises allesbehalve de 
schoonheidsprijs verdient”. Helaas vermeldt 
Rosenthal niet of hij als senator zelf heeft 
geprobeerd om de Eerste Kamer tot een 
parlementaire enquête te bewegen.  

Consistent liberaal 
Mede door de ervaringen van zijn ouders 
met de hardvochtigheid van de staat heeft 
Rosenthal vanaf jonge leeftijd een kritische 
houding tegenover de overheid. Tijdens zijn 
studie raakte hij geïnspireerd door liberale 
filosofen als Thomas Hobbes, die de kern-
functie van de staat helder definieert: “het 
voorkomen van anarchie, niet minder maar 

ook zeker niet meer”. Ook John Stuart Mill 
overtuigde hem met zijn ‘minimal dama-
ge principle’: “je mag van alles, zolang je 
niet de persoonlijke vrijheid van anderen 
aantast”. 

Dezelfde principes hanteert Rosenthal in 
zijn vroege politieke activiteiten. Als voor-
zitter van een TeldersStichting-commissie 
die onderzoek doet naar de grondslagen van 
het liberalisme, pleitte hij eind jaren 80 voor 
het nuttigheidsliberalisme: “de mens streeft 
na wat hij nuttig vindt, waar hij voordeel 
uithaalt, wat past bij zijn voorkeuren. De 
staat beperkt zich tot zijn kerntaken: het 
garanderen van veiligheid, bijdragen aan 
goede infrastructuur, en de markt en het 
individu niet voor de voeten lopen. Het 
afdwingen van solidariteit werkt averechts, 
net als andere vormen van overheidsinter-
venties”. 

Gedurende zijn politieke carrière toont 
Rosenthal zich consistent in zijn liberale op-
vattingen. Zo merkt hij als fractievoorzitter 
in de Eerste Kamer dat hij op dezelfde lijn 
zit als de aanstaande partijleider Mark Rut-
te. Beiden streven naar meer persoonlijke 
vrijheid, het tegengaan van groepsconfor-
misme, meer ondernemingszin, en een staat 
die zich tot zijn kerntaken beperkt. Na de 
financiële crisis roept hij het kabinet op zich 
terug te trekken uit financiële instellingen 
en de staat niet als geld- en geluksmachine 
te misbruiken. 

Enig ideologisch onbehagen lijkt alleen te 
bestaan in 2010 bij aanvang van zijn minis-
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terschap in het gedoogkabinet met Geert 
Wilders. Al vond Rosenthal zelf dat het 
regeer- en gedoogakkoord goed in elkaar 
zaten, in een opmerkelijke passage vertelt 
hij over de negatieve opvattingen van zijn 
vrouw en dochters over Wilders: “Ze had-
den het liefst gezien dat ik me tegen hem 
zou keren in plaats van me op deze manier 
met hem te associëren. Er heerste geen 
feeststemming in de familie”. 

Realistisch buitenlandbeleid
Ook in zijn visie op het buitenlandbeleid is 
Rosenthal consistent. Als student in inter-
nationale betrekkingen is hij een aanhanger 
van het realisme: “Realistisch buitenlandbe-
leid is te verkiezen boven een van moralis-
me doorspekt beleid. Ik heb dat steeds een 
goed uitgangspunt gevonden”. 

Later als minister van Buitenlandse Zaken 
stond voor Rosenthal voorop dat het bui-
tenlandbeleid het Nederlands belang moest 
dienen. Principes als doelgerichtheid en 
selectiviteit stonden voor hem centraal. Ook 
in het mensenrechtenbeleid kon Nederland 
niet overal alles doen en moest het nationaal 
belang richtinggevend zijn. Die consistente 
lijn werd hem niet door iedereen in dank 
afgenomen. 

Naar het centrum van de macht 
In het laatste deel van zijn boek, waarin de 
adviseur Rosenthal steeds meer beslisser 
wordt, beschrijft hij zijn weg binnen de 
VVD. Juist vanwege zijn indrukwekkend 
politiek CV zijn de tegenslagen die hij 
aan het begin meemaakte interessant om 
te lezen. Als lid van de VVD-commissie 
Bestuurlijke Organisatie deed hij voorstellen 
die weerstand opwekte bij partijbaronnen en 
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lokale prominenten. Het kwam hem in 1995 
duur te staan toen de partijbaronnen hem 
lieten zakken naar een onverkiesbare plek 
op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. 

Rosenthal liet zich niet uit het veld slaan en 
trad in 1999 alsnog toe tot de Eerste Kamer. 
Vanuit de senaat groeit zijn positie binnen 
de VVD. Als fractievoorzitter behoort hij 
vanaf 2005 tot de top van de partij. Van 
dichtbij beschrijft hij de spanningen tussen 
Gerrit Zalm en Jozias van Aartsen, de op-
komst van Mark Rutte en de strijd met Rita 
Verdonk. Hij geeft een boeiend portret van 
de immer energieke Rutte, die in tegenstel-
ling tot Frits Bolkestein wel de vereiste ‘will 
zur macht’ bezit. In de strijd met Verdonk 
waren er voor Rutte veel kritieke momenten 
en weinig meevallers. Maar zowel Rutte als 
de partij raakten hierdoor gewend aan hard-
ball politics, waardoor de VVD fel oppositie 
kon voeren en daarna voor het eerst de 
grootste partij werd. 

Over de rol van politici biedt Rosenthal 
scherpe observaties. Zo stelt hij dat politi-
ci antwoorden moeten geven op zowel de 
megatrends in de wereld als de microna-
righeid van mensen thuis. Politieke leiders 
moeten problemen oplossen die mensen 
dicht bij huis ervaren. Tegelijkertijd moeten 
ze duidelijk zijn over hun eigen macht en 
onmacht op grote thema’s; van hen wordt 
immers verwacht dat ze wetten veranderen, 
de strijd aangaan in Brussel en internatio-
nale verdragen wijzigen. Met vage taal en 
bezweringsformules voeden politici collec-
tieve ontevredenheid. 

Te veel tegelijk 
Als minister van Buitenlandse Zaken wordt 
Rosenthal in 2010-2012 beslisser in het 
hart van de politieke arena. Het zijn roerige 
tijden in de internationale politiek met de 
Arabische Lente en brandhaarden in het 
Midden-Oosten. Terwijl Rosenthal in zijn 
boek rationeel spreekt over grote gebeurte-
nissen en het mensenrechtenbeleid, is het 
opvallend hoe individuele gevallen hem het 
meest aangrijpen. De plotselinge executie 
van de Iraans-Nederlandse vrouw Zahra 
Bahrami en een mislukte evacuatiemissie in 
Libië noemt hij schokkend en ingrijpend. Ze 
bezorgen hem slechte nachten en het waren 
de spannendste dagen uit zijn ambtsperiode. 
Over zijn optreden in deze zaken is Rosent-
hal open en zelfkritisch.   

Ook over zijn houding ten aanzien van Syrië 
oordeelt Rosenthal kritisch. “Wat hebben we 
ons verkeken. Hoe konden we ons zo vergis-
sen in de soliditeit van Assad’s machtsbasis 
en zijn gefundeerde vertrouwen in de Rus-
sisch-Iraanse coalitie”. Acties door de veilig-
heidsraad waren uitgesloten. Rosenthal legt 
daarbij een interessante link met Libië. Na 
de interventie van westerse landen in Libië 
voelt Sergej Lavrov, de Russische minister 
van Buitenlandse Zaken, zich verraden. Na 
Libië geven de Russen daarom in Syrië geen 
enkele ruimte meer.

Het ministerschap wordt voor Rosenthal 
geen doorslaand succes. Het is een tijd van 
bezuinigen, waardoor het departement voor 
het eerst fundamenteel onder druk staat. Er 
moet flink worden bespaard op het 
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postennetwerk. Ook de uitgaven aan ont-
wikkelingssamenwerking, Europa en defen-
sie moeten omlaag worden gebracht. 

Het is opmerkelijk dat Rosenthal in korte 
tijd zoveel wil veranderen binnen een de-
partement dat door bezuinigingen al onder 
druk staat. Diplomaten moeten zich meer 
gaan richten op handel. Hij wil dat er meer 
mensen ‘van buiten’ komen, vanuit andere 
ministeries en met een andere studieachter-
grond. Hij stelt tradities ter discussie die de 
binnenwereld van Buitenlandse Zaken een 
eigen karakter geven, zoals het aanduiden 
van de bewindspersonen met M en R. En hij 
begaat een uitglijder door in een interview 
te stellen dat de tijd van rustiek tijdverdrijf 
in de diplomatie voorbij is. 

Zijn eerdere inzichten als waarnemer en 
lessen als adviseur past Rosenthal als mi-
nister niet altijd toe. Als academicus be-
studeerde hij de spanningen tussen politici 
en hoge ambtenaren, maar zelf wist hij de 
spanningen op zijn departement niet altijd 
te beheersen. In zijn wetenschappelijk werk 
benadrukte Rosenthal het belang van een 
‘swing man’ bij grote veranderingen: “je 
moet iemand zien te vinden die de nood-
zaak van verandering onderkent en daaraan 
uit volle overtuiging meewerkt, maar ook 
goed ligt bij zijn oude getrouwen en de band 
met hen weet vast te houden”. In het boek 
wordt niet duidelijk of Rosenthal bij Buiten-
landse Zaken zelf ook naar deze vereiste 
swing men heeft gezocht. 

Aan het einde van het boek reflecteert 
Rosenthal op zijn ministerschap. Sommige 
ambtenaren hadden moeite met zijn directe 
stijl van communiceren. Ook was er ambte-
lijke weerstand tegen het buitenlandbeleid 
van het kabinet en de gedoogconstructie 
met Geert Wilders. Het is jammer dat 
Rosenthal niet verder gaat in zijn reflecties. 
Hoe kan het dat een beslisser fouten maakt, 
die hij als waarnemer of adviseur niet zou 
maken? Hoe kan zelfs iemand als Rosenthal 
dit overkomen, die jarenlang crises en span-
ningen in de bestuurlijke top onderzocht? 
Mogelijk schuilt het simpele antwoord in 
de les van zijn mentor Yehezkel Dror: “as a 
rule, rulers lack time for thinking”. Wellicht 
gold deze regel ook voor minister Rosenthal. 
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In zijn autobiografie toont Rosenthal zich 
een scherpe waarnemer van feiten. 
Hij neemt ons mee in zijn enerverende 
levenspad vanuit een naoorlogs gezin, via 
universiteiten en ingrijpende crises, naar het 
centrum van de politieke macht. Het biedt 
een portret van een imposante persoonlijk-
heid in de publieke dienst. Voor emoties is 
beperkt ruimte in het boek, wel voor inzich-
ten en zelfreflectie. Rosenthal sluit af met de 
conclusie dat alle uitdagingen stuk voor stuk 
de moeite waard waren. Dat laatste geldt 
zeker ook voor het lezen van zijn boek. 

R.P. Brekelmans is voorzitter van het VVD 
Thematisch Netwerk Internationaal. 

Persconferentie door Hillary Clinton en Uri Rosenthal | US Department of State
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