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“Alleen ‘iets vinden’ is makkelijk. Onderbouwde overtuigingen omzetten 

naar daden in de dagelijkse wereld: daarin ligt de uitdaging. Ook in de 

toekomst hebben we goed denkgereedschap nodig.” 

Individuele vrijheid wordt veelal pas 
echt gewaardeerd op het moment dat 
men het moet ontberen. Tot die tijd 
wordt het door velen al te eenvoudig 
als iets vanzelfsprekends gezien. Met de 
komst van het ijzeren gordijn verloren 
velen voor een lange periode hun 
vrijheid. Groot was dan ook de vreugde 
toen in 1989 de muur viel en er althans 
in Oost-Europa een einde kwam aan de 
communistische onderdrukking.

60 jaar 

I N Z I C H T

OPEN DEBAT?

Debatteer  mee
Verr i jk  je  kennis

Verbreed je  netwerk
Kom tot  nieuwe inzichten

op het  l iberale  pol i t ieke
debatforum van Nederland

T e l d e r s C o m m u n i t y . n l

P o w e r e d  b y

Even leek de liberale democratie en 
markteconomie overal te zegevieren, 
doch al snel werd duidelijk dat te vroeg 
was gejuicht. Steeds opnieuw moet de 
individuele vrijheid worden beschermd 
en bevochten, soms tegen de overheid, 
maar soms juist ook met behulp van de 
overheid. Handvatten voor een begin-
selvaste politiek, mede gebaseerd op 
een lange termijn visie, zijn daarbij van 
essentieel belang.

Maar wat betekent vrijheid nu eigenlijk 
concreet, mede vanuit verschillende 
achtergronden? Welke grenzen stellen 
ook liberalen soms aan de individuele 
vrijheid? Hoe ver kan de individuele 
vrijheid gaan? Moeten mensen soms ook 
tegen zichzelf in bescherming worden 
genomen? In deze editie van Liberaal 
Journaal gaan we op zoek naar de 
achtergronden van het begrip vrijheid. 

VRIJHEID



wie in vrijheid iets anders ziet dan vrijheid zelf, 
is tot slavernij gedoemd

Benjamin constant

Liberty cannot be preserved 
without knowledge among people

john adams

door Fleur de Beaufort
Vrijheid wordt nogal eens als vanzelfsprekend er-
varen. Niemand is tegen vrijheid en met onze in-
dividuele vrijheid zit het in de Westerse wereld wel 
goed, zo gedachte. Pas als de vrijheid onder druk 
komt te staan wordt voor ons (opnieuw) duidelijk 
hoe belangrijk het bewaken van deze kernwaarde 
eigenlijk is.

Wat dat betreft hebben de aanslagen in Parijs op 
de redactie van het satirische weekblad Charlie 
Hebdo ons afgelopen jaar weer eens goed wakker 
geschud. Hoewel de vrijheid van meningsuiting is 
verankerd in onze Grondwet, is het kennelijk niet 
vanzelfsprekend dat daarmee ook iedere uitlating 
mogelijk moet zijn. Niet alleen de aanslagplegers 
en hun aanhangers hebben dat duidelijk gemaakt, 
ook anderen discussiëren over de vraag hoe ver de 
vrijheid van meningsuiting moet gaan. Moeten er 
niet misschien toch grenzen aan worden gesteld? 
Al was het maar omwille van de lieve vrede.

Burgemeester Aboutaleb nam hier heel duidelijk 
stelling tegen toen hij aangaf dat wie onze Wes-
terse waarden verwerpt zich moet afvragen wat 
hij dan hier in het Westen doet. Zou het niet beter 
zijn dan het land, waar deze vrijheden worden 

BEWAAK DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Twee opvattingen van vrijheid

gehuldigd, te verlaten? Ook voor liberalen geldt: 
met een fundamentele kernwaarde als de ui-
tingsvrijheid mag niet worden gemarchandeerd. 
Dat zou immers het einde van diezelfde vrijheid 
betekenen.

De vrijheid van meningsuiting is niet in het leven 
geroepen voor uitingen waar iedereen zich in kan 
vinden, maar juist voor die meningen en uitingen 
die botsen. Het is dankzij de vrijheid van menings-
uiting dat ook meningen kunnen worden verkon-
digd die de gebaande paden van politieke correct-
heid te buiten gaan. En dat is maar goed ook.

Dat betekent niet dat de vrijheid van meningsui-
ting hetzelfde is als het recht op beledigen, zoals 
Ayaan Hirsi Ali ooit stelde. Het betekent wel dat 
er uitingen zullen worden gedaan die door som-
migen als kwetsend of beledigend worden ervaren. 
Dat is onlosmakelijk verbonden aan het recht op 
vrije meningsuiting. Bovendien is niet altijd op 
voorhand te voorspellen welke uitingen door wie 
al dan niet als kwetsend zullen worden ervaren. 

Voor liberalen is er een duidelijke grens aan 
uitingsvrijheid. Daar waar sprake is van persoon-

lijke laster of smaad, danwel van het aanzetten 
tot geweld mag het recht op vrije meningsuiting 
worden beperkt. Andere uitingen zijn onverkort 
toelaatbaar, hoe absurd wellicht ook in de ogen 
van velen.

De belangrijkste verdediger van de vrijheid van 
meningsuiting – John Stuart Mill – waarschuwde 
ruim anderhalve eeuw geleden al voor het gevaar 
van een subjectieve beperking van deze vrijheid. 
‘Als het criterium moet zijn dat de mensen die 
aangevallen worden er geen aanstoot aan nemen, 
dan denk ik dat de ervaring leert dat mensen 
aanstoot nemen, zodra een aanval overtuigend en 
krachtig is, en dat zij iedere tegenstander die hen 
in het nauw brengt en op wie zij maar moeilijk een 
weerwoord hebben, onredelijk vinden zodra hij 
van een goed gefundeerde mening over het onder-
werp blijk geeft.’ Laten we ons deze woorden ook 
vandaag de dag ter harte nemen. Vrijheid is im-
mers geen eenvoudig bezit, maar wel een waarde 
die we ons niet zomaar laten afnemen.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk medewerker 
bij de TeldersStichting.

door Daan de Neef
In het laatste jaar van zijn burgemeesterschap van 
New York, fulmineerde Michael Bloomberg tegen de 
grootte van frisdrankbekers in zijn geliefde stad. 
De zogeheten ‘Big Gulps’ (bekers met suikerhoudende 
frisdrank van meer dan een halve liter) moesten vol-
gens hem worden verboden om zwaarlijvigheid te be-
vechten. Wat volgde was, heel Amerikaans, een verhit 
debat over grondrechten. Specifieker gezegd: 
het debat spitste zich toe op persoonlijke vrijheid 
versus overheidsinterventie. 

Tegenstanders van het verbod vonden dat het een 
individuele keuze - en dus verantwoordelijkheid - 
moest zijn en blijven. Voorstanders zagen met Bloom-
berg het aantal doden als gevolg van obesitas toenemen 
en pleitte met hem voor overheidsingrijpen. 
Beide kampen schermden vanuit hun eigen optiek met 
goede bedoelingen. Al betekende het bij de een dat de 
overheid het individu zoveel mogelijk met rust zou 
moeten laten en bij de ander dat er juist zou worden 
ingegrepen. 

Deze spanning tussen afzijdigheid en inmenging van 
de overheid vormt de basis voor Isaiah Berlins (1909-
1997) onderscheid tussen twee vrijheidsopvattingen: 
positieve en negatieve vrijheid. 

Onder negatieve vrijheid begreep de Russisch-Britse 
filosoof het domein waarbinnen iemand ongestoord 
kan doen wat hij of zij wil. In het voorbeeld van 
Bloomberg door een grote beker frisdrank te kopen. 
Onder positieve vrijheid verstond Berlin de mate 
waarin iemand meester kan zijn over zijn of haar eigen 
leven. In de context van Bloomberg zou je kunnen 
zeggen: de burgemeester wist dat frisdrank bijdraagt 
aan overgewicht wat weer zorgt voor chronische 
ziekten en sterfgevallen en daarom wilde hij hier 
ingrijpen. 

Bloomberg maakte volgens de theorie van Berlin 
onderscheid tussen het ‘hogere’ en ‘lagere’ zelf. Het 
hogere zelf weet door onderzoek en naslag dat de sui-
kers in de frisdrank slecht zijn voor de gezondheid. 
Het lagere zelf weet dit niet of trekt zich daar niets van 
aan. De discipline die nodig is om het lagere zelf met 
het hogere zelf te dompteren kan of vanuit mensen zelf 
komen of het wordt via een politieke wijze 
afgedwongen. Waarom? Om mensen voor narigheid en 
fysieke ellende te behoeden en ze voorts ‘vrij’ te maken 
hiervan. 

Berlin waarschuwde dat positieve vrijheid ten koste 
kan gaan van negatieve vrijheid. 

Het hoeven niet per se communicerende vaten te zijn, 
maar als onder de banier van goede bedoelingen zaken 
worden verboden of juist geïntroduceerd, wordt een 
deel van het negatieve-vrijheidsdomein afgesloten. 
In het voorbeeld van Bloomberg betekent dit dat je 
geen literbeker cola meer kunt kopen. Je leeft 
hierdoor misschien langer, maar je wordt wel degelijk 
in je individuele vrijheid beknot. 

Het zelfbeschikkingsrecht kwam bij Bloomberg in 
botsing met zijn wens om de volksgezondheid te 
verbeteren. In zijn eigen woorden in de Volkskrant 
van 13 maart 2013: ‘Ik wil mijn kinderen en die van 
jullie beschermen en doen wat moet om levens te 
redden. Obesitas doodt, geen twijfel mogelijk dat het 
doodt.’ Bloomberg verloor de rechtszaken die hij 
aanspande om de bekers te verbieden. Het was 
praktisch niet te handhaven, maar vooral: de rechter 
plaatste het recht op keuzevrijheid boven het recht op 
gezondheid. Kortom: de negatieve vrijheid won het 
van de positieve vrijheid.

Daan de Neef is onder meer strategisch adviseur bij de 
VVD.



Our liberty depends upon freedom of the press, 
and that cannot be limited without being lost

Thomas Jefferson

‘Emergencies’  have always been the pretext on 
which the safeguards of individual liberty have 

been eroded
Friedrich August von Hayek

politieke en persoonlijke vrijheid

door Charlotte Lockefeer-Maas
Deze editie van Liberaal Journaal gaat over 
het begrip ‘vrijheid’ in de politiek. Liberalen 
koesteren de individuele vrijheid en strijden 
daarvoor op het politieke toneel. Het belang 
dat zij aan vrijheid hechten hangt samen met 
de liberale mensvisie. Voor liberalen is ieder 
mens op zich waardevol, ongeacht welke 
capaciteiten, talenten of beperkingen een 
mens heeft. Aan die waarde van het mensen-
leven zou volgens liberalen afbreuk worden 
gedaan, wanneer de overheid voorschrijft 
hoe mensen hun leven moeten inrichten.
Hoe mensen hun leven willen inrichten, is 
primair aan mensen zelf. Pas als de vrijheid 
van anderen in de knel komt als gevolg van 
de vrijheid die iemand voor zichzelf opeist, 
wordt er een grens overschreven die vraagt 
om ingrijpen door de politiek. 

De politieke vrijheid draait dus om het 
bieden van ruimte aan individuen om hun 
leven in te richten naar eigen goeddunken. 
Dat betekent natuurlijk niet dat liberalen zelf 
niet ook persoonlijke opvattingen 
hebben over de vraag wat een goed leven is. 
We verlaten dan echter het terrein van de 
politieke vrijheid en betreden het terrein van 
de persoonlijke vrijheid. 

Toch is het aardig om eens stil te staan bij 
die persoonlijke vrijheid. Als ik me namelijk 
afvraag wanneer ik me nu werkelijk vrij voel, 
dan merk ik iets paradoxaals op. Voel ik mij 
werkelijk vrij als ik geen enkele verplichting 
heb? Als ik drie weken vakantie heb, zorg ik 
wel dat ik een paar afspraken maak voor die 
tijd of mezelf een paar doelen stel. Vrien-
den zien, een mooie fietstocht maken, wat 
achterstallige administratie wegwerken. Ik 
beschouw mezelf niet als een workaholic, 
maar drie weken lang wakker worden zonder 
enig doel voor de aangebroken dag zou ik 
niet uithouden. Juist die activiteiten geven 
mij voldoening; daarin ervaar ik vrijheid.

Nog iets merkwaardigs doet zich voor als ik 
me afvraag of ik me nu werkelijk meer vrij 
voel naarmate ik meer keuzeopties heb. Mis-
schien voel ik me inderdaad meer vrij als ik 
uit zes in plaats van twee verschillende soor-
ten courgettes kan kiezen in de supermarkt. 
Maar voor zaken die écht belangrijk zijn in 
mijn persoonlijke leven, geldt daarvoor ook 
‘hoe meer opties, des te beter?’ 

Ik ben geneigd te zeggen dat het hebben van 
keuze dan misschien niet zo belangrijk is om 
wel een gevoel van vrijheid te ervaren. Ten 
minste gaat het dan meer om de kwaliteit 
van de opties, dan om de kwantiteit. Bij het 
kiezen van een levenspartner gaan mensen 
over het algemeen toch niet alle 2000 profie-
len op een datingsite af. Het gaat gewoon om 
die ene persoon met wie het klikt, en dat kan 
de eerste de beste zijn. Bovendien, als dan de 
vonk overslaat, wie zegt dan dat hij of zij er 
voor heeft gekozen om verliefd te worden? 
Het overkomt je, daar gaat geen keuze aan 
vooraf. Je hebt vervolgens wel een keuze wat 
je met die verliefdheid doet. Maar als twee 
mensen dan uit vrije wil kiezen voor het 
huwelijk, dan bakenen zij vrijwillig hun 
keuze-opties voor de rest van hun leven af. 
Juist binnen die begrenzing van de opties 
schuilt voor hen de persoonlijke vrijheid.

Als ik stilsta bij mijn persoonlijke vrijheid, 
dan moet ik concluderen dat juist een doel, 
een bepaalde richting, mij een ervaring van 
innerlijke vrijheid oplevert. En dan niet 
zomaar een richting, maar de goede richting. 
Wat die richting is, dat is aan mij om uit te 
vinden. Ik vraag dus alleen een overheid die 
mij die vrijheid gunt.

Charlotte Lockefeer-Maas is wetenschappelijk 
medewerker bij de TeldersStichting

GODSDIENSTVRIJHEID

door Fleur de Beaufort
‘Ik meende, dat het sedert lang vaststond, dat God 
Zijn regten zelf wel weet te handhaven; daartoe 
zijn geen menselijke wetten noodig; daartoe is de 
strafwetgever niet geroepen’, aldus de minister van 
Justitie Anthony Modderman in 1881 tijdens de 
behandeling van een nieuw ontwerp Wetboek van 
Strafrecht. Aanleiding voor deze opmerking van 
de minister was de vraag of godslastering strafbaar 
gesteld zou moeten worden.

Godsdienstvrijheid, zoals vastgelegd in artikel 6 
van onze grondwet, betekent voor liberalen dat 
de staat zich niet met religieuze zaken dient te 
bemoeien en andersom dat religies zich niet in 
staatszaken mogen mengen. Bovendien betekent 
het dat religies geen aparte positie kunnen claimen 
of op specifieke terreinen voor extra (rechts)be-
scherming in aanmerking kunnen komen. Tot slot 
betekent godsdienstvrijheid dat ieder individu zelf 
zijn religieuze overtuiging kan kiezen en daarbij 
ook de ruimte moet hebben van religie te verande-
ren of de keuze voor het atheïsme te maken.
De staat heeft wel een taak in de bescherming van 
deze individuele vrijheid, bijvoorbeeld door het 
individu te beschermen tegen de gevaren van een 
religie die deze keuze onmogelijk maakt. Zo dient 
de staat ‘afvalligen’ onder de moslims, die met ver-
volging uit eigen kring worden bedreigd, 

de bescherming te bieden om deze keuze in vrij-
heid te kunnen maken.
Is er een situatie voorstelbaar waarbij de taak van 
de staat verder gaat dan bescherming bij daadwer-
kelijke – fysieke of geestelijke – bedreiging? Moe-
ten mensen soms tegen zichzelf in bescherming 
worden genomen als zij vanwege hun religieuze 
overtuiging ‘keuzes’ maken die althans ogenschijn-
lijk niet in vrijheid zijn gemaakt.

Het bekende voorbeeld is natuurlijk de volledig 
gezichtsbedekkende kleding die sommige moslim-
vrouwen ook in het Westen dragen. Maken deze 
vrouwen een dergelijke keuze, voorgeschreven 
door hun religieuze overtuiging, voldoende auto-
noom en in vrijheid? Met andere woorden kunnen 
vrouwen er evenzo goed voor kiezen geen volledig 
gezichtsbedekkende kleding te dragen? Hierbij 
zij wel opgemerkt dat naast druk vanuit de religie 
natuurlijk, zoals in feite bij vrijwel alle keuzes, ook 
de sociale druk een rol speelt.
Velen zullen deze vraag naar de mate van keu-
zevrijheid bij zo’n keuze negatief beantwoorden, 
maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen 
dat zij het niet weten. Alleen de vrouwen die de 
keuze maken kunnen aangeven of zij zich vrij voe-
len ook een andere keuze te maken.

Hetzelfde geldt voor vrouwen in staatkundig 
gereformeerde kring die afzien van hun passief 
kiesrecht omdat hun religieuze overtuiging hen 
voorschrijft dat een vertegenwoordigende functie 
niet past bij de positie van de vrouw. Weinigen 
zullen zich kunnen voorstellen dat vrouwen deze 
keuze in volledige vrijheid maken en toch is het 
maar zeer de vraag of de staat in deze kwestie zou 
moeten ingrijpen en vrouwen als het ware hun 
passieve kiesrecht zou moeten opdringen.
Juist omdat onvoldoende duidelijk is wanneer een 
individu een keuze in volledige vrijheid maakt en 
wanneer sprake is van druk vanuit de omgeving in 
welke vorm dan ook (religieus, cultureel, sociaal, 
familiair) dient de staat uiterst terughoudend te 
zijn met ingrijpen. Hier schuilt immers het gevaar 
van een staat die meent te weten wat een betere 
of de juiste keuze is. Veranderingen in bepaalde 
patronen moeten van onderop komen. De staat 
dient er slechts op toe te zien dat mensen afwij-
kende keuzes daadwerkelijk kunnen maken. Pas 
als iemand wordt gehinderd een andere keuze te 
maken kan een beroep op bescherming of hulp 
van staatswege aan de orde zijn.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk medewerker 
bij de TeldersStichting.



Having a little bit of freedom is like being a 
little bit pregnant, It isn’t possible

Ronald Reagan

Liberty has restraints but no frontiers
David Lloyd George

Keuzestress  |   misplaatst gezucht en gesteun

door Sebastien Valkenberg
Als ik voor de schappen in de supermarkt sta, word ik 
geacht in paniek te raken. De ene keer is het cola-aan-
bod de boosdoener, de andere keer het chips-
assortiment. Zoveel te kiezen, dat vliegt je naar de keel. 
In het jargon waar sociaalpsychologen zo dol op zijn: 
die vrijheid zou leiden tot keuzestress. 

Het is zelden duidelijk welke sneer er precies wordt 
uitgedeeld. De vrijheid moet het ontgelden, maar ook 
de consumptiemaatschappij krijgt er en passant van 
langs. Let eens op hoe vaak die uitpuilende super-
marktschappen worden opgevoerd. Dertien soorten 
cola en achtendertig smaken chips – je ziet het hoofd-
schudden voor je van de maatschappijcriticus die vindt 
dat we zijn doorgeschoten. 

Daarentegen wordt internetboekhandel Amazon nooit 
gelaakt vanwege de reusachtige hoeveelheid lectuur 
die je er kunt kopen, vaak voor een habbekrats. Reden 
genoeg om van in de stress te schieten, zou je zeggen, 
maar nee. Ik moet de eerste intellectueel nog tegenko-
men die klaagt dat hij tegenwoordig zoveel boeken kan 
kopen.
Behalve dubbelhartig is de kritiek misleidend. 
Onterecht brengt ze onze keuzevrijheid in diskrediet. 

Het gezucht en gesteun doet denken aan de reactie van 
ex-DDR’ers die zich geen raad wisten toen de Muur 
viel. Vroegers was het bestaan tenminste overzichtelijk. 

Je zou haast vergeten dat de bejubelde overzichtelijk-
heid te danken - herstel: te wijten - was aan een totali-
taire staat die zich overal mee bemoeide. Nogal gratuite 
om zo selectief te winkelen uit de geschiedenis. Ander-
zijds zij iedereen zijn portie nostalgie gegund. Kwa-
lijker is dat intellectuelen met hun deftige publicaties 
over keuzestress de deur naar toen weer op een kier 
zetten. Ze gooien de vrijheid te grabbel.

Onthullend is de voorliefde van deze auteurs voor 
paradoxen. Dat begon al bij de futurist Alvin Toffler, 
die in 1970 de term ‘overchoice’ muntte. Hoe meer er 
te kiezen valt, vindt hij, hoe minder vrijheid. Mensen 
raken zozeer overprikkeld dat ze geen weloverwogen 
keuze meer maken. 

Juist. Er is pas sprake van vrijheid als keuzes na lang 
wikken en wegen tot stand komen. De kwaliteit ervan 
moet met andere woorden op peil zijn. Je ziet de onge-
durige types al in de startblokken staan om bij te sturen 
via interventies. Perk het aantal keuzes en - het mooiste 
van alles - je vergroot de vrijheid. 

Dezelfde acrobatiek haalt psycholoog Barry Schwartz 
uit. Een paar jaar terug schreef hij een boek over kie-
zen en, aldus de ondertitel, ‘Why more is less’. Al die 
keuzes, echt goed gedijen we er niet bij. De lege schap-
pen in de DDR waren zo gek nog niet, is de suggestie 
die zich opdringt. Nog even en het communisme van 
weleer verschijnt als het summum aan vrijheid.

Het is een denkfout waarvoor liberalen elke generatie 
opnieuw moeten waarschuwen. De neiging bestaat om 
vrijheid te desavoueren zodra ze niet tot allerlei moois 
leidt. Een onrustig gemoed zou een smet werpen op 
het ideaal. Dit berust op een misvatting. Alsof je min-
der vrij bent zodra kiezen moeite kost. Onzin natuur-
lijk.

Maar waar zeuren we eigenlijk over? De hele geschie-
denis hebben we gestreden tegen schaarste. Eeuwen-
lang draaide het om de vraag of er ’s avonds te eten 
was. Nu staan we voor de vraag wat er op tafel komt. 
Wat een rijkdom. 

Sebastien Valkenberg is publicist en opiniemaker bij 
diverse landelijke media, waaronder Elsevier en Trouw.

Kapitalisme en vrijheid

door Maarten Berg
Het begrip ‘kapitalisme’ heeft voor velen 
een negatieve connotatie. Zelfs sommige 
liberalen schrikken er voor terug om voor 
kapitalist door te gaan. Maar de economische 
filosofie van kapitalisme ligt direct in het 
verlengde van de politieke filosofie van 
vrijheid. Het kapitalistische model is niets 
anders dan een economie van vrijwillige 
transacties. Wanneer bedrijven, consu-
menten, werknemers en landen met elkaar 
omgaan op basis van vrijwilligheid en zonder 
overheidsregels, kan dat louter winnaars 
opleveren. Samenwerkingsverbanden komen 
alleen tot stand als alle betrokken partijen er 
beter van worden.

Het sociaal-democratische alternatief voor 
het kapitalisme is om de burger te belas-
ten en diens geld door de overheid te laten 
uitgeven. Helaas kan de overheid hooguit de 
‘gemiddelde burger’ bedienen. Individuele 
burgers zouden andere keuzen maken als 
ze hun eigen geld zouden mogen besteden. 
Soms moeten mensen zelfs meebetalen 
aan praktijken die ze ronduit verwerpelijk 
vinden. Daar komt bij dat hoge belastingen 
demotiverend werken en dat collectieve 
uitgaven leiden tot overconsumptie. 

De sociaal-democratie is niet alleen een 
belemmering voor werkende mensen die 
hun eigen geld willen uitgeven. Ook de 
producenten worden beperkt in de vorm van 
belastingen en regulering. Voor wie het kapi-
talisme als de bron van het kwaad ziet, is het 
goed dat het bedrijfsleven door de overheid 
wordt beteugeld. Maar kapitalisme is niets 
anders dan ieders recht om de consument 
beter, goedkoper en klantvriendelijker van 
dienst te zijn. De concurrentie op de vrije 
markt waarborgt dat alleen bedrijven die 
aantoonbaar voor een betere wereld zorgen, 
kunnen blijven voortbestaan. 

Het kapitalisme heeft ongelofelijke dingen tot 
stand gebracht, met name voor gewone men-
sen. Hoewel bedrijven ook jachten, sportau-
to’s en bontjassen produceren, is de econo-
mische structuur bijna volledig ingericht 
op de behoeften van de massa. Dankzij het 
kapitalisme kunnen ook mensen met minder 
geld beschikken over een auto, een mobiele 
telefoon, sportkleding en nog talloze andere 
zaken. In de discussie over inkomensonge-
lijkheid wordt stelselmatig vergeten dat het 
uiteindelijk om de gelijkheid in consumptie 
draait. Het kapitalisme slaagt er steeds weer 
in om goederen die aanvankelijk slechts 
toegankelijk zijn voor de elite, bereikbaar te 
maken voor grote groepen mensen. Onbe-
doeld zorgt de vrije markt veel beter voor de 
minima dan de sociaal-democratie ooit zou 
kunnen.

Economen hebben veel oog voor zogenaamd 
‘marktfalen’. Maar het medicijn van een ster-
ke overheid is doorgaans erger dan de kwaal. 
De overheid kan er nooit voor zorgen dat er 
meer goederen of diensten worden voortge-
bracht. Ook zorgt de overheid niet voor meer 
handel. Wel onttrekt de overheidsbureau-
cratie uitstekende, hoogopgeleide mensen 
aan de private sector. Mensen die beleid 
maken of regels controleren kosten niet 
alleen geld, maar gaan verloren voor het 
bedrijfsleven. Het is juist dit bedrijfsleven dat 
steeds zal blijven zorgen voor een mooiere 
toekomst en een hogere kwaliteit van leven.  

Maarten Berg is econoom en auteur van ‘Een 
studie over de slechtheid van de staat’ dat ver-
schijnt bij uitgeverij Aspekt. Deel I (‘vrijheid 
en dwang’) komt begin 2016 uit, terwijl deel II 
(‘kapitalisme en socialisme’) een half jaar later 
verwacht wordt.



Alles wat werkelijk groots en inspirerend is ,  is 
gecreeËrd door een individu dat kon werken in 

vrijheid
albert einstein

Welke grenzen stellen liberalen aan MARKTVRIJHEID en waarom?

door Auke Leen
De markt is een noodzakelijk onderdeel van onze vrije 
Westerse samenleving. De grondlegger van de eco-
nomie, Adam Smith, noemde de markt dan ook ‘het 
eenvoudige systeem van de natuurlijke vrijheid’. De 
grootste ontdekking uit de 18e eeuw was dat uit het 
ruilen, kopen en verkopen op de markt een spontane 
orde ontstaat. Overheidsmanagement is niet nodig. 
Dit staat haaks op wat de leek in de regel denkt: als de 
overheid niets doet, ontstaat er chaos. Hier ligt een 
belangrijke taak voor de economist: duidelijk maken 
dat in de economie veel valt te leren maar weinig is te 
doen. Onze vrijheid om naar eigen inzicht en wensen 
te ruilen, onze positie te verbeteren, is grenzeloos en 
zorgt juist voor orde op de markt. 

Deze orde zonder ontwerp, stelde Smith, heeft een ka-
der nodig. De markt staat niet gelijk aan een ongebrei-
deld laissez faire. De vraag, hoe werkt de markt, is een 
niet te beantwoorden vraag. De vraag moet luiden: hoe 
werkt de markt onder verschillende institutionele en 
morele grenzen? Daar moeten we de grenzen zoeken 
aan de vrijheid op de markt. 
Volgens James Buchanan ligt de expertise van de eco-
nomist bij de beantwoording van de vraag: hoe kunnen 
bepaalde institutionele en morele grenzen er voor 

zorgen dat een orde wordt bereikt met de gewenste 
kenmerken van welvaart, vrede en vrijheid? 

Welke menselijke (morele) eigenschappen zijn nodig 
voor een levensvatbaar kader rond de markt? Ten 
eerste, mensen moeten zelf kunnen en ook willen 
beslissen. Zijn mensen slechts grote kinderen? Willen 
we niet gewoon afhankelijk zijn van anderen of van 
instituties? We zullen dus minimaal moeten aannemen 
dat de meesten van ons, binnen wat de institutionele 
omgeving van de markt en constitutionele democra-
tie van ons vragen, zelf in principe kunnen en willen 
beslissen. 
Ten tweede moeten mensen ook beseffen dat ze een 
onderdeel zijn van een sociaal ruilproces; we ont-
moeten gelijken op de markt. ‘Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet’, is de grondre-
gel op de markt. Iemand niet bedriegen, je houden 
aan afspraken en niet stelen zijn kernwaarden van 
de markteconomie. Spelers op de markt behoren dus 
geen opportunisten te zijn. Als derde, de wetten van de 
markt moeten worden begrepen. De, volgens Friedrich 
Hayek, ‘fatale misvatting’ van  de mogelijkheid van een 
socialistische welvarende samenleving moet worden 
erkend. Als laatste, en in deze tijd volgens Buchanan 

vooral van belang, we moeten discrimineren tegen 
hen die uit zijn op het vernietigen van de Westerse 
marktorde. De cultuur van tolerantie wordt door hen 
misbruikt om vervolgens een intolerante orde te vesti-
gen. Minderheden, op alle zojuist genoemde terreinen, 
kunnen in een Westerse samenleving worden getole-
reerd, maar de meerderheid dient te onderschrijven dat 
de grenzen aan de vrijheid op de markt liggen bij een 
teveel aan afhankelijkheid, opportunisme, onbegrip en 
super-tolerantie. 

Kortom, we moeten een onderscheid maken tus-
sen degenen die de regels van de markt aanvaarden 
en degenen die dat niet doen. Voor Hayek houdt het 
handelen op de markt niet alleen ruil in, maar ook 
iemand-in-de-gemeenschap-laten: iemand verandert 
van een vijand in een vriend. Wat echter niet betekent 
dat het kader rond de markt niet door een meerderheid 
moeten worden erkend. Die vrijheid biedt de markt, 
wil zij blijven bestaan, niet.

Auke Leen is universitair docent aan de juridische facul-
teit van de Universiteit Leiden.

Vrijheid is niet een middel naar een hoger politiek 
doel, Het is het hoogste politieke doel

Lord Acton

Moet een liberaal voor onbelemmerde vestigingsvrijheid zijn?

door Patrick van Schie
Vrijhandel is een van de uitgangspunten waarop 
liberalen zich, als het goed is, steevast zullen kun-
nen verenigen. Geldt dit vrije verkeer dan niet 
evengoed voor personen? Zou iemand dus zelf 
moeten mogen uitmaken in welk land hij zich 
vestigt?
Ogenschijnlijk luidt het antwoord ‘ja’. In de 19e 
eeuw drongen veel liberalen daarop aan; rond 
1900 leek het grensverkeer ook op een Schengen 
avant la lettre. Dit 19e-eeuwse liberale ideaal ging 
echter gepaard met een als vanzelfsprekend ver-
onderstelde zelfredzaamheid van het migrerende 
individu. Iemand die zich in een ander land ves-
tigde, diende zelf in zijn of haar levensonderhoud 
te (kunnen) voorzien.

Wij leven nu in een heel andere politiek-maat-
schappelijke werkelijkheid. Hoezeer men wellicht 
ook de sociale zekerheid wil afslanken, ook libe-
ralen vinden bepaalde voorzieningen wenselijk. 
Dan is het logisch dat de ontvangende gemeen-
schap – het land waar de migrant zich vestigt 
– voorwaarden stelt aan toelating van personen 
die bijvoorbeeld uitkeringen, zorg of huisvesting 
zouden kunnen gaan ‘opeisen’. Voor elk verband 
van mensen geldt dat het alleen houdbaar is, als er 
een perspectief is op wederkerigheid. 

Als verwacht wordt of het zelfs voorzienbaar is dat 
nieuwkomers collectieve middelen verstrekt krij-
gen zonder dat van hen op afzienbare termijn een 
reële bijdrage aan de pot te verwachten is, zal dat 
ernstige spanningen geven. Op den duur zal zo’n 
(staatkundig) verband barsten.

Over de vraag welke mate van integratie van mi-
granten mag worden verlangd, kunnen liberalen 
onderling van mening verschillen. Vrij algemeen 
wordt tegenwoordig beheersing van de taal van 
het land van vestiging als een minimale vereiste 
beschouwd, hoewel onder de eerste generatie Chi-
nezen tallozen het Nederlands nooit machtig zijn 
geworden zonder dat hun aanwezigheid voor enig 
probleem zorgde. Chinezen hielden hun hand niet 
op en wisten problemen in eigen kring te 
houden. 
Waar op ‘positief ’ vlak, de mate van verlangde 
invlechting in de samenleving, een breed scala aan 
al dan niet aan nieuwkomers te stellen eisen denk-
baar is, zijn er gegronde redenen om als liberaal 
grenzen te stellen aan schade die met toelating van 
nieuwe mensen gepaard kan gaan. Indien bekend 
is dat een immigrant de fundamentele waarden 
van een samenleving verwerpt, ja misschien zelfs 
met geweld wenst te ondermijnen, waarom zou die 

samenleving dan gehouden zijn de deur voor een 
dergelijk gevaar open te laten? Een land hoeft geen 
5e colonne binnen te halen, dat zou zelfs plichts-
verzaking naar de al aanwezige burgers zijn.
Evenzo is het onverantwoord indien een land on-
belemmerde toegang biedt aan personen die een 
ernstige besmettelijke ziekte onder de leden heb-
ben. Hoewel in dat geval bij de nieuwkomers van 
opzet in het toebrengen van schade geen sprake is, 
is het alleszins geoorloofd hun bewegingsvrijheid 
te beperken met het oog op aller veiligheid. Dan 
geldt dit natuurlijk des te meer voor nieuwkomers 
die wel kwaadzins zijn.

Doet een en ander afbreuk aan het liberale prin-
cipe van de vrije toe- en uittreding? Noch een 
vereniging noch een staat mag iemand (die niet 
wegens een strafbaar feit is veroordeeld) het 
uittreden of uitreizen beletten. Burgers zijn ook 
vrij te bepalen bij welke vereniging zij zich wil-
len aanmelden of naar welk land zij willen reizen. 
Maar vrijheid van vereniging betekent niet dat elke 
kandidaat moet worden toegelaten. Evenmin is 
een land verplicht migranten zomaar toe te laten.

Patrick van Schie is directeur van de 
TeldersStichting.



wat betekent vrijheid voor jou

door Corry-Anne Everse
Vrijheid betekent voor mij dat ik in alle 
gremia waarin ik participeer, kan vragen naar 
wat mensen echt bezighoudt. De dialoog kan 
starten over welke dingen van het leven hen 
raken en welke hen doen verwonderen. Daar-
door kom je al snel op levensvragen als: waar-
toe ben ik op aarde? Ik vind het belangrijk om 
daarover met anderen te spreken en te delen 
waartoe ik op aarde ben, namelijk om mijn 
Schepper te eren. Dat ik geloof dat we daartoe 
allemaal op aarde zijn. En dan zit je middenin 
de discussie over godsdienstvrijheid.

Tijdens mijn rechtenstudie hebben grond-
rechten mij vanaf het begin geïntrigeerd. Geen 
wonder dat ik ben afgestudeerd op de relevan-
tie van de Nederlandse grondrechten voor het 
parlement. Want de politieke relevantie van 
onze eigen vrijheidsrechten voor het vredig 
samenleven met elkaar zie ik alleen maar 
toenemen. 

In de huidige vluchtelingenproblematiek is 
het steeds weer de vraag in hoeverre mensen 
moeten integreren of hun eigen 
cultuur en religieuze tradities mogen behou-
den. Nieuwe Nederlanders zullen moeten leren 
dat wij andersgelovigen met respect behan-
delen. Dat motiveert mij om persoonlijk mijn 
bijdrage te leveren aan de inburgeringstrajec-
ten van de organisatie VluchtelingenWerk.

Op mijn nachtkastje ligt momenteel het boek 
Inventing the Individual van Larry Siedentop. 
Met veel interesse lees ik zijn beschouwing 
over hoe het vrijheidsbegrip zich door de 
eeuwen heen heeft ontwikkeld. Siedentop laat 
aan de hand van een indrukwekkend arsenaal 
aan historische teksten zien dat het christelijk 
denken over vrijheid bepalend is voor hoe wij 
tegenwoordig vrijheid waarderen. En dat de 
huidige individualistische interpretatie ervan 
niet altijd zo plausibel is geweest. 

vrijheid als dialoog

Ik waardeer het enorm als liberalen 
erkennen dat hun vrijheidsbegrip wor-
tels heeft in (vroeg-)christelijk denken. 
Dat behoedt voor een ‘whig-interpreta-
tion of history’, zoals Siedentop dat zelf 
schitterend verwoordt, alsof de juiste 
betekenis pas sinds de Verlichting is 
ontdekt. Het zou mooi zijn wanneer we 
de herkomst van onze ideeën over vrij-
heid samen herontdekken. 

De ontdekking van een christelijke 
herkomst geldt ook voor het begrip ge-
meenschap, dat binnen het socialisme 
een belangrijke rol speelt. Tegenwoor-
dig lijkt het er soms op dat christelijke 
politiek het goede van de twee uitersten 
verenigt, maar verder niet veel toe kan 
voegen voor niet-christenen. 

Christenen hebben soms moeite om 
weer de oorspronkelijke betekenis te 
vinden en die politiek toe te passen. 

Maar zij kunnen de bron zo uit de 
boekenkast pakken en daardoor ieder-
een inspireren, waarvan ik geloof dat 
die mensen ook inhoudelijk kan 
verbinden in plaats van uit elkaar 
drijven. Misschien schrijf ik daar nog 
eens een boek over.

Corry-Anne Everse, wetenschappelijk 
medewerker WI-SGP

wat betekent vrijheid voor jou

Vrijheid is een veelgebruikt begrip, maar in 
discussies merk je veelal dat er zeer diverse in-
terpretatiemogelijkheden zijn. Iedereen bedoelt 
vanuit zijn eigen achtergrond weer wat anders 
als hij het over vrijheid heeft. We vroegen aan 
een drietal vertegenwoordigers van andere 
ideologische stromingen wat vrijheid voor hen 
betekent. Op welke wijze en met welke 
specifieke accenten geven zij invulling aan het 

begrip vrijheid? Jan Jacob van Dijk, Corry-Anne 
Everse en Rutger Claassen vanuit hun respec-
tievelijke affiniteit met de christen-democratie, 
de staatkundig-gereformeerde traditie en de 
sociaal-democratie. Tot slot reflecteert Charlotte 
Maas vanuit haar liberale achtergrond op de 
bijdragen. Vrijheid speelt in het politieke 
discours een hele grote rol. 

vrijheid moet tot iets leiden

door Jan Jacob van Dijk
Het lijkt erop alsof in de politiek alles on-
dergeschikt moet worden gemaakt aan de 
vrijheid.  Iedere beperking van de vrijheid 
wordt op alle mogelijke manieren aange-
vochten. Het is echter opvallend dat deze 
strijd alleen in de politieke arena plaats vindt. 
Daar buiten is de hang naar vrijheid veel 
minder groot. In de politiek gaat het vooral 
om de vrijheid van en daar koppelen we dan 
een hele reeks aan rechten aan. Vrijheid van 
vereniging en vergadering wordt gekoppeld 
aan het wettelijk recht van een ieder om 
een eigen partij, vereniging of vakbond op 
te richten. Het garanderen van een vrijheid 
moet door een wettelijke belemmering – de 
overheid mag niemand dit recht ontnemen – 
worden afgedwongen. Vrijheid van armoede 
betekent dat iedereen het wettelijk recht op 
een bestaansminimum heeft. 

Als we echter naar het vrijheidsbegrip buiten 
de politieke arena kijken, dan valt op dat vrij-
heid een andere plaats in de rangorde heeft. 
Een vrije partnerkeuze is een belangrijke vrij-
heid, maar zodra partners voor elkaar geko-
zen hebben ontstaat er een verbinding, die de 
onderlinge vrijheid zo op het eerste gezicht 
beperkt. Vrij ondernemerschap is een grote 
verworvenheid, maar een ongebreidelde vrij-
heid, kan na de bankencrisis ook niet meer 
worden volgehouden. Gekoppeld aan die 
vrijheid ontstaat een grote verantwoordelijk-
heid (1).  

We komen dan langzamerhand op de essentie 
van mijn betoog. In het politieke discours lijkt 
het alleen te gaan om de vrijheid van. 
Vrijheden die gekoppeld moeten worden aan 
allerlei rechten en belemmeringen om daar-
mee deze vrijheden te garanderen. Maar door 
alleen de aandacht te richten op deze vrijhe-
den zal een onverantwoordelijke samenleving 
ontstaan. Daarom is het belangrijk om onze 
aandacht meer te verschuiven naar het 
vrijheid om. Wat willen we met deze vrijheid 
bereiken? (2)  

Als deze vrijheid leidt tot een atomaire maat-
schappij, waarin een ieder streeft naar een 
zo groot mogelijke vrijheid, zullen we in 
een liefdeloze samenleving belanden. Als 
de verkregen vrijheid wordt ingezet om een 
betere gemeenschap te scheppen, dan heeft de 
verkregen vrijheid een functie gekregen. Dan 
kan zij ons helpen om de goede gemeenschap 
te laten ontstaan. 

Als een bank in al zijn vrijheid zijn werk doet 
door burgers en ondernemingen te faciliteren 
in de realisatie van hun opgaven, scheppen ze 
waarde en creëren ze een waardevolle sa-
menleving. Dat is iets anders dan in volledige 
vrijheid alles maar doen wat de wet hen niet 
verboden heeft. (3)
Vrijheid is noodzakelijk om die goede 
gemeenschap te realiseren, maar vrijheid zon-
der verantwoordelijkheid zal tot bandeloos-
heid leiden. En dat wil niemand. Toch?

Jan Jacob van Dijk is bijzonder hoogleraar christelijk sociaal 
denken aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
gedeputeerde in Gelderland.

1 G. Buijs, ’Paradox van de vrijheid’, in: P. van Geest, M. 
Neuteboom en J. Snel (red.), Geloven in vrijheid. CDV Zomer 
2015 (Boom Meppel 2015), 118-128
2  P.H. Donner, De ziel van de samenleving. Lezing op 6 maart 
2003 in Haren.
3  J.J. van Dijk, ‘Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 
in organisaties’, in: P.J. Dijkman, A. Hinten, G. de Jong en 
J. Prij (red.), De belofte van christelijk sociaal denken. CDV 
herfst 2015 (Boom Meppel 2015), 126-136.



wat betekent vrijheid voor jou

recht op gelijke vrijheid

wat betekent vrijheid voor jou

door Charlotte Lockefeer-Maas
‘Iemand is vrij als hij of zij in staat is om het 
leven naar eigen goeddunken in te richten.’ 
Rutger Claassen komt hier met zijn sociaal-
democratische visie op vrijheid dicht in de 
buurt van de liberale visie. Liberalen erken-
nen dat een slechte uitgangspositie (armoede, 
gebrek aan onderwijs) de individuele vrijheid 
in de weg staat. De overheid moet daarom een 
minimale gelijke uitgangspositie voor iedere 
burger garanderen. Tegelijkertijd menen 
liberalen dat die overheidstaak begrensd moet 
zijn. Niet alle ongelijkheid moet door de over-
heid worden weggewerkt. Als dat de taak van 
de overheid is, zou die tot in het oneindige 
groeien, ten koste van de individuele vrijheid. 
In tegenstelling tot Claassen zijn liberalen er 
wel degelijk van overtuigd dat gelijkheid ten 
koste kan gaan van individuele vrijheid. 

De christen-democraat Jan Jacob van Dijk 
betoogt dat vrijheid niet los moet komen te 
staan van verantwoordelijkheid, omdat de 
samenleving anders ontspoort. Als liberaal 
deel ik die opvatting. Liberalen zien ‘vrijheid’ 
en ‘verantwoordelijkheid’ als twee zijden van 
dezelfde medaille. Vrijheid voor iedereen kan 
alleen bestaan als we erkennen dat de vrijheid 
van de één niet ten koste mag gaan van de 
vrijheid van ander. Evenzeer kunnen mensen 
verantwoordelijkheid dragen, juist omdat zij 
hun handelen in vrijheid verrichten. Van Dijk 
schetst de politiek als een omgeving waarin 
het alleen nog maar om de vrijheid lijkt te 
gaan. Die observatie deel ik niet. Naar mijn 
idee draait het in de politiek ook vaak om 
het inperken van vrijheid, en dat gebeurt niet 
altijd tegen de zin van liberalen. Ook liberalen 
zullen met het oog op een ‘verantwoordelijke’ 
samenleving meewerken aan het begrenzen 
van vrijheid, door zaken te verbieden en 
overheidstoezicht en –inspectie in te stellen. 
Tegelijkertijd willen liberalen er voor waken 
dat de overheid burgers voorschrijft wat zij 
met hun vrijheid moeten doen, omdat dat het 
einde van de vrijheid zelf zou betekenen.

Corry-Anne Everse (SGP) schrijft, geïnspi-
reerd door Larry Siedentop– die overigens 
in 2014 de TeldersLezing heeft verzorgd –, 
dat het christelijk denken bepalend is voor 
de manier waarop wij (in het Westen) vrij-
heid in de 21e eeuw ervaren. Wij zijn gewor-
teld in een joods-christelijke traditie. Juist 
in een tijd waarin West-Europa worstelt om 
een plaats te bieden aan andere tradities, 
met name de islamitische, is het van belang 
dat wij begrijpen wat onze vrijheid inhoudt, 
om die op waarde weten te schatten en te 
koesteren. Voor Everse betekent vrijheid dat 
zij de mogelijkheid heeft om het doel van 
de mens op aarde – voor haar: de Schepper 
te eren – te verwezenlijken. Dat is een doel 
zoals zij zich dat voorstelt; haar individuele 
visie dus. Voor liberalen is het belangrijk 
dat ieder individu de vrijheid heeft om zijn 
doel in het leven na te streven. Ruimte voor 
andersdenkenden staat in het liberale begrip 
van vrijheid daarom centraal. 

De TeldersLezing van Larry Siedentop is na 
te kijken en te lezen op 
www.telderscommunity.nl

Charlotte Lockefeer-Maas, wetenschappelijk 
medewerker bij de TeldersStichting

Reflectie van een liberaal

door Rutger Claassen
Iemand is vrij als hij of zij in staat is om het leven 
naar eigen goeddunken in te richten. Vergelijk het 
leven met een tocht door een labyrinth: een vrij 
persoon kiest daarin op elk kruispunt zijn eigen 
weg. Om onze zoektocht naar de uitgang vrij te 
kunnen maken, hebben we drie dingen nodig. 

Ten eerste moeten er geen struikrovers in de gan-
gen verscholen liggen die ons de pas versperren en 
ons de doortocht met geweld belemmeren. 
Ten tweede hebben we de mentale en fysieke 
middelen nodig om de tocht te kunnen maken: 
proviand, een kaart en kompas, maar ook training 
om de kaart te kunnen lezen en te begrijpen welke 
keuzes op elk punt te kunnen maken. Ten slotte - 
en in tegenstelling tot een echt labyrinth - kunnen 
we niet echt vrij zijn als er maar ‘één goede weg’ 
naar de uitgang leidt. 

Een rijke variatie aan toegankelijke paden is 
vereist, er moet echt wat te kiezen zijn. 
In politieke termen: vrijheid vereist politie en jus-
titie die optreden tegen kwaadwillende 
medeburgers, een verzorgingsstaat die zorgt voor 

onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzienin-
gen, en een gevarieerd maatschappelijk leven (civil 
society) waarin er ‘voor elck wat wils’ is. 

Overigens betekent het ‘maken van je eigen keu-
zes’ niet dat de tocht per definitie een solo-reis is. 
Zo’n individualistisch vrijheidsbegrip miskent dat 
mensen hun tocht vaak met anderen maken, in 
een of meerdere groep waar we ons bij aansluiten. 
Sommige van die groepen hebben een dominante 
leidersfiguur, die we op elk kruispunt volgen in 
zijn keuzes. Dat is allemaal prima, zo lang we maar 
zelf die keuze maken om de groep te volgen, en die 
groep ook weer kunnen verlaten. 
 
Politiek gaat erover wat de drie genoemde condi-
ties precies inhouden en wie die genoemde condi-
ties moet garanderen – is dat de overheid, burgers 
met elkaar, of elke burger in zijn eentje. Politieke 
partijen maken daarin verschillende afwegingen. 
Centraal voor mij staat een recht op gelijke vrij-
heid: elke burger moet die vrijheid in gelijke mate 
hebben (gelijkheid is dus niet tegengesteld aan 
vrijheid, maar kwalificeert dat het ideaal van vrij-
heid voor iedereen geldt). 

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van 
dat recht ligt daarom in belangrijke mate bij de 
overheid – ook waar zij niet alles tot in details zelf 
uitvoert, maar alleen toezicht houdt. 
Sommigen hebben ‘van nature’ (de genen) of ‘van 
huis uit’ (sociale omgeving) minder meegekregen 
aan materiële en geestelijke vermogens voor een 
geslaagde tocht. Dan kunnen we van de over-
heid verwachten dat zij - namens ons allen - die 
tekorten ten opzichte van anderen waar mogelijk 
aanvult. 

Rutger Claassen is universitair hoofddocent ethiek en 
politieke filosofie aan het Departement Wijsbegeerte van 
de Universiteit Utrecht. Hij is auteur van het boek ‘Het 
huis van de vrijheid’, dat in 2011 verscheen.



A society that puts equality before freedom will get 
neither. A society that puts freedom before equality 

will get a high degree of both
Milton Friedman

Casablanca |  een schaduwrijk pad naar vrijheid

door Danny Turk
In 2015 vierde Nederland 70 jaar bevrijding. 
Zeker voor de generatie van ondergetekende, is 
vrijheid zoiets normaals dat er nauwelijks nog bij 
wordt stilgestaan. Boeken en films kunnen ons 
er aan herinneren hoe het is om in onvrijheid 
te leven, en wat het betekent om vrij te zijn. De 
filmklassieker Casablanca uit 1942 is zo een film. 
Dankzij legendarische filmquotes als ‘Here’s loo-
king at you kid’ en ‘we’ll always have Paris’, wordt 
Casablanca al snel geassocieerd met romantiek. De 
chemie tussen de hoofdrolspelers Humphrey Bo-
gart en Ingrid Bergman draagt hier uiteraard aan 
bij. Toch wil ik gezien het thema ‘vrijheid’, deze 
film juist vanuit een andere hoek belichten. 

De film opent met nieuwsbeelden van Europese 
vluchtelingen die zich als gevolg van de Duitse 
invasie van Frankrijk in 1940 geven van Parijs naar 
Marseille, en vervolgens via Oran naar de eind-
halte Casablanca. De context hierbij is belangrijk. 
Want deze voor ons oude beelden, waren toen 
– evenals nu met de vluchtelingenroutes op de 
Balkan – de actualiteit. Toen de film werd gepro-
duceerd stond de Duitse Wehrmacht nog voor 

de poorten van Stalingrad en was een geallieerde 
overwinning alles behalve zeker. Casablanca was 
daadwerkelijk het symbool voor ieder die op zoek 
was naar vrijheid, en zou – haast gelijktijdig met 
de release van de film – het toneel zijn waar de 
leiders van de vrije wereld: Churchill en Roose-
velt elkaar zouden ontmoeten voor de Casablanca 
Conferentie. Het geeft de film een extra lading.

In de film Casablanca doen de haast vrolijk uit-
ziende Hollywood-decors en de vaak grappige 
dialogen ons bijna vergeten dat menselijk lijden 
in de film centraal staat. Schijn bedriegt echter. In 
de stad Casablanca botsen culturen, is de mens 
een ruilmiddel geworden en wordt het (corrupte) 
Vichy-gezag op de proef gesteld door de komst 
van de Gestapo. Hier bepaalt het lot en bovenal 
een zak met geld wie zich een weg naar de vrijheid 
kan kopen, en wie er in de handen van de Gestapo 
valt. Rick’s Café Americain is de plek waar al deze 
mensen samenkomen: 
Het is hier niet de plek om de gehele film te 
beschrijven, maar zal de aandacht liggen bij de 
eigenaar van Café Americain: de Amerikaan Rick 
Blaine. 

In veel opzichten is dit fictieve personage de 
verpersoonlijking van de ideale liberaal. Karakter-
eigenschappen als zelfredzaamheid, eigen verant-
woordelijkheid, afkeer tegen overheidsbemoeie-
nis, respect voor de vrijheid van anderen en een 
hoge mate van individualisme zijn te herkennen 
in een personage dat in Casablanca de transitie 
maakt van cynische, neutrale caféeigenaar tot het 
symbool van Amerikaans interventionisme in de 
Tweede Wereldoorlog. 

Het is een transitie die Rick maakt uit vrije wil. 
Dit is een belangrijk element gedurende de film. 
Met quotes als: ‘I stick my neck out for nobody’ 
wordt Rick neergezet als de individualist pur sang 
die alleen zijn eigen belang nastreeft. Het is nu 
eenmaal natuurlijk om niet het belang van ande-
ren continu boven het eigen belang te stellen, toch 
laat Casablanca zien dat het nastreven ervan geen 
ondeugd is – zoals liberalen vaak wordt verweten. 
Rick helpt een jong Bulgaars koppel aan de gok-
tafel opdat zij reispapieren kunnen bemachtigen, 
hij weert een rijke Duitser uit zijn etablissement, 
weigert deel te nemen aan de handel in mensen en 
staat uiteindelijk toe dat er in Café Americain in 

Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik 
zal uw recht verdedigen om die te uiten

voltaire

het bijzijn van de Gestapo La Marseillaise wordt 
gezongen. Het zijn situaties waar het materiële be-
lang van Rick niet mee gediend is, maar acties die 
hij als moreel juist ervaart. Het is belangrijk voor 
zijn eigen geweten, maar versterkt ook zijn mo-
rele positie in Casablanca. Juist in een stad zonder 
geweten is dat zwaarwegend. 

Pas in de wereldberoemde slotscene van Casablan-
ca maakt eigen belang plaats voor opofferingsge-
zindheid. Het principe van ‘I stick my neck out for 
nobody’ laat Rick achter zich. Op het vliegveld van 
Casablanca gebruikt hij zijn reisdocumenten niet 
voor zichzelf en zijn geheime liefde Ilsa (Ingrid 
Bergman), maar laat hij haar met diens man – de 
voorname, opgejaagde verzetsman Viktor Laszlo 
– vertrekken naar Lissabon. In het proces doodt 
Rick de commandant van de Gestapo, en sluit hij 
zich aan bij het Franse verzet. 

Deze stap van neutraliteit naar een actieve rol 
in de oorlog, is symbool komen te staan voor de 
daadwerkelijke Amerikaanse betrokkenheid in de 
Tweede Wereldoorlog (haast gelijktijdig met het 
filmen van Casablanca). Maar waar de 
Verenigde Staten gedwongen de oorlog inrolden 
als gevolg van de Japanse aanval op Peal Harbour, 
zo is het Rick die uit vrije wil zijn eigen persoon-
lijke vrijheid opoffert voor de vrijheid van ande-
ren. ‘Welcome back to the fight’ zegt Viktor Laszlo 
vlak voor hij op het vliegtuig stapt. Het is een zin 
niet alleen gericht tegen Rick, maar tegen het hele 
Amerikaanse publiek. In dat opzicht is Casablanca 
misschien wel een klassiek voorbeeld van 
Hollywoodpropaganda, maar dan wel propaganda 
die mij iedere keer weer eraan herinnert wat het 
betekent om in vrijheid keuzes te kunnen maken. 

Danny Turk is wetenschappelijk medewerker bij de 
TeldersStichting

Andere films rondom het thema vrijheid, zijn:
The Searchers (1956), Papillon (1973)
The Elephant Man (1980), Groundhog Day (1993)
The Truman Show (1998), Amazing Grace (2006)
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The only freedom which deserves the name is that of 
pursuing our own good, in our own way, so long as we do 

not attempt to deprive others of theirs, 
or impede their efforts to obtain it

John Stuart Mill

Vrijheidsstrijd of terrorisme

door Fleur de Beaufort
Wie terrorisme zegt, bedoelt vandaag de dag 
meestal religieus terrorisme en meer specifiek 
moslim terrorisme. Toch is terrorisme, zeker op 
nationaal niveau, al veel ouder. Terrorisme is een 
verzamelterm voor een veelal ideologisch ge-
dreven strijd om maatschappelijke verandering 
teweeg te brengen. De strijd wordt op uiteenlo-
pende wijzen gevoerd van dreiging met geweld, 
via gijzelingen tot uiteenlopende geweldsplegin-
gen. Soms is er één doelbewust gekozen slachtof-
fer te betreuren, vaker nog wordt juist gepoogd 
zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. De 
maatschappelijke onrust – veelal inspelend op col-
lectieve angst – die met terroristische daden wordt 
gecreëerd is nadrukkelijk bedoeld om een doel te 
bereiken.

Bekend zijn de groeperingen die met terroristische 
aanslagen hun claim op onafhankelijkheid kracht 
probeerden bij te zetten, zoals de IRA in Ierland en 
de ETA in Spanje. Reeds in de negentiende eeuw 
kwam de aanslag op aartshertog Frans Ferdinand 
van Oostenrijk - aanleiding voor de Eerste We-
reldoorlog - uit zelfde motieven voort. Dichterbij 
huis werd Nederland ruim veertig jaar geleden 
opgeschrikt door de treinkapingen en gijzelingen 
in Drenthe, waarmee Molukkers aandacht vroegen 

voor een eigen staat in voormalig Nederlands-
Indië. Ogenschijnlijk onschuldiger waren de acties 
van de Nederlandse groep RaRa die in de jaren 
tachtig met bomaanslagen en brandstichtingen 
bedrijven wilde dwingen geen zaken met Zuid-
Afrika te doen. Tien jaar later richtte de groep 
zich met name tegen het asielbeleid van de Neder-
landse regering, iets wat staatssecretaris Aad Kosto 
met een aanslag op zijn huis moest bekopen. Onze 
oosterburen werden in de jaren zeventig geterro-
riseerd door de links-extremistische Rote Armee 
Fraktion. In de strijd voor marxisme en tegen 
kapitalisme werden diverse bankovervallen en 
bomaanslagen gepleegd, alsmede 34 moorden. In 
ons eigen land keerden anti-facisten zich met ter-
roristische acties tegen de Centrumpartij en partij-
leider Hans Janmaat, wiens partner na een aanslag 
voortaan aan een rolstoel was gekluisterd.

Zeker in de jaren zeventig en tachtig werd er in 
Nederland door de overheid relatief rustig gere-
ageerd op terroristische acties. In de Dutch ap-
proach lag de nadruk in eerste instantie op onder-
handelen en pas in tweede plaats op tegenactie of 
geweld. De vraag is natuurlijk wel hoe terecht deze 
‘gelatenheid’ was en of geweld in veel gevallen niet 
had kunnen worden voorkomen.

 
Opmerkelijk is de vergoelijkende toon waarop 
het terrorisme van de jaren zeventig en tachtig 
ter linkerzijde werd en wordt besproken. Onder 
het mom van ‘jullie rechtsorde is de onze niet’, 
meenden velen dat wetten en regels voor hen niet 
golden. Fundamentele vrijheden en rechten van 
(politieke) tegenstanders mochten omwille van de 
‘goede zaak’ worden geschonden, ook als daarmee 
levens op het spel werden gezet.

Ook voor liberalen zijn er situaties denkbaar 
waarin een groepering zich tegen het heersende 
gezag keert, we danken als natie niet voor niets 
ons bestaan aan een opstand tegen de Spaanse 
overheersing. Destijds ging het echter niet om een 
grondwettig gelegitimeerd gezag maar een vreem-
de overheersing. In een rechtsstaat gelden regels 
en wetten waar burgers en gezagsdragers zich 
aan moeten houden. Pas wanneer sprake is van 
machtsmisbruik en schending van de (grond)wet 
kan een opstand opportuun zijn. Tot die tijd zijn 
er in een liberale rechtsstaat andere manieren om 
maatschappelijke verandering teweeg te brengen.
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