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De Prof. mr. B.M. TeldersStichting is de politiek-wetenschappelijke
instelling voor een liberale benadering van maatschappelijke problemen
en het wetenschappelijk bureau ten behoeve van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie (VVD). Het bureau is vernoemd naar
Benjamin Marius Telders.
De studies van de TeldersStichting worden – zowel digitaal als op
schrift – gepubliceerd in de vorm van geschriften en korte politiekwetenschappelijke stellingnames. In deze publicaties worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar eigentijdse maatschappelijke
problemen. Aan het einde van de studies worden liberale beleidsaanbevelingen geformuleerd.
De studies worden voor een deel verricht in werkgroepen, die zijn
samengesteld uit een of meer externe deskundigen alsmede een stafmedewerker van de stichting. De groep externe deskundigen bestaat
uit wetenschappelijke onderzoekers, (oud-)politici en betrokkenen
uit verschillende maatschappelijke geledingen. Zij stellen hun tijd en
deskundigheid beschikbaar voor het gezamenlijk analyseren van actuele vraagstukken. Daarnaast verschijnen bij de TeldersStichting studies
die in zijn geheel door deskundigen van buitenaf zijn geschreven. Het
curatorium is het bestuur van de TeldersStichting en houdt toezicht op
de wetenschappelijke kwaliteit van de publicaties.
Naast de genoemde studies publiceert de TeldersStichting, vaak in
samenwerking met een uitgever, boeken van meer algemene aard die
inzicht bieden in (de historie van) het liberalisme als politieke en filosofische stroming of overzichten geven van liberale denkers en politici.
Voorbeelden van dergelijke studies zijn het rijk geïllustreerde
Liberalenboek, bundels met portretten van liberale filosofen, politici
of economen, alsmede jubileumpublicaties.
De TeldersStichting is voorts uitgever van het tijdschrift Liberale
Reflecties – voorheen Liberaal Reveil. Dit blad komt tot stand onder
verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie. Tot slot
verschijnt jaarlijks tenminste een editie van het Liberaal Journaal, waarin een thema op luchtige wijze van verschillende zijden door diverse
auteurs wordt belicht.
Mede ten behoeve van de discussie over de inhoud van haar publicaties
organiseert de TeldersStichting symposia en debatsessies. De resultaten
van deze discussies leiden soms tot nieuwe publicaties. Geregeld nodigt
de TeldersStichting een befaamd spreker uit het buitenland uit voor het
houden van de TeldersLezing. Daarnaast is gestart met een nieuwe serie
TeldersTafels, waarbij een select gezelschap dineert en discussieert met
een prominente spreker. Jaarlijks wordt voorts een zomerschool georganiseerd voor vergevorderde studenten aan Nederlandse universiteiten.
Centraal staan de filosofische grondslagen van het liberalisme. Op de
website van de TeldersStichting verschijnen de onderzoeken, alsmede
opinieartikelen, filmopnames van bijeenkomsten en filmpjes over
liberaal gedachtengoed. Tweewekelijks wordt de TeldersAlert samengesteld met het laatste nieuws, verschenen publicaties, uitnodigingen voor
evenementen en een portret van een liberale denker of politicus. Daarnaast beschikt de TeldersStichting over een webshop, waarin de nieuwste publicaties van de stichting in hardcopy beschikbaar zijn.

Dit jaarbericht bevat een verslag van de werkzaamheden van de TeldersStichting in 2020 en het voorgenomen programma voor 2021. Als
gevolg van de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen hebben een aantal vaste elementen uit ons jaarprogramma in
2020 helaas niet – of slechts in aangepaste vorm – kunnen plaatsvinden.

Ook voor 2021 zal het afwachten zijn wanneer het weer mogelijk is
om in groepsverband fysiek bijeen te komen. De nieuwste informatie
omtrent onze bijeenkomsten zullen wij steeds op onze website publiceren en via de TeldersAlert bekendmaken. Vrienden van de TeldersStichting ontvangen bovendien uitnodigingen thuis.
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P RO F. M R. B. M . T E LD ER S

Ben Telders kwam op 16 maart 1903 ter wereld
als oudste zoon van de jurist W.A. Telders en
J.W. Telders-Vlielanders Hein. Als kind was
Telders al verzot op boeken. Lezen werd een
eerste levensbehoefte en deed hem meer dan
eens alles om zich heen vergeten. Ook muziek
was al vroeg een belangrijk element in het leven
van Telders. Zijn moeder kwam uit een muzikale familie en nam haar oudste zoon vaak mee
naar concerten. Telders wist zelf op de piano
een behoorlijk niveau te bereiken en gebruikte
pianospelen als uitlaatklep. Naast zijn bibliotheek behoorde zijn Bechstein vleugel tot zijn
dierbaarste bezittingen.
Na afronding van zijn studie rechten in Leiden
promoveerde Telders in 1927 op Staat en Volkenrecht. Proeve van rechtvaardiging van Hegel’s
Volkenrechtleer, om vervolgens korte tijd als
advocaat en procureur bij het kantoor van zijn
vader te werken. Al snel verruilde Telders de
advocatuur voor de wetenschap. In 1931 werd
hij benoemd tot hoogleraar volkenrecht aan
de Universiteit Leiden. De jonge hoogleraar
verhuisde van Den Haag naar Leiden waar hij
een pand aan het populaire Rapenburg betrok.
Daarnaast was Telders zeer actief als publicist
onder andere in De Gids.
In 1938 werd Telders, die tot dan toe een onopvallend lid van de partij was, verrassend tot
voorzitter van de Liberale Staatspartij (LSP)
gekozen. De LSP – een voorloper van de VVD
– verkeerde op dat moment in crisis en had, als
gevolg van kleurloze politiek, een zware verkiezingsnederlaag geleden. Telders gold als een politieke belofte; van hem werd een beginselvaste
wederopleving van de in versukkeling geraakte
LSP verwacht.
De kern van het liberalisme had voor Telders
niets te maken met een simpel laissez faire,
maar was gelegen in het feit dat de menselijke
persoonlijkheid altijd de motor vormt van alles
wat in het leven tot stand komt. Alles wat deze
motor bedreigt moet verworpen worden, doch
dat is niet hetzelfde als stellen dat de motor beter niet van remmen kan worden voorzien. Voor
alles heeft het liberalisme vertrouwen in de vrije
werkzaamheid van de menselijke persoonlijkheid.

In de korte tijd die hem gegund was heeft
Telders zich met hart en ziel ingezet voor het
liberalisme. Bij de Statenverkiezingen van 1939
werd iets van het liberaal reveil onder zijn leiding reeds duidelijk, hij wist net boven de verkiezingsuitslag van 1935 te komen. De Tweede
Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan de
voorzichtige wederopmars van het liberalisme.
Tijdens de oorlog verzette Telders zich openlijk
tegen de door de Duitse bezetter van hooglera-

ren, studenten en ambtenaren geëiste ‘Ariërverklaring’. Eind 1940 werd hij vanwege dit verzet
opgepakt en kwam uiteindelijk in concentratiekamp Bergen-Belsen terecht. Daar bezweek hij
op 6 april 1945 aan vlektyfus, negen dagen voordat de geallieerden het kamp bevrijdden. Op 9
mei 1946 werd hem postuum het verzetskruis
toegekend, voor de door hem getoonde moed
tijdens de bezetting. Precies negen jaar na zijn
dood, op 6 april 1954, werd de TeldersStichting
opgericht, mede ter nagedachtenis aan Telders.
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WORD VRIEND van de teldersstichting
Vanaf € 50,- per jaar steunt u ons werk en
blijft u op de hoogte van onze publicaties
en activiteiten. Vrienden van de TeldersStichting ontvangen naar keuze de publicaties thuis en krijgen digitaal toegang tot de
nieuwste edities die nog niet gratis online
beschikbaar zijn. Zij ontvangen om de

week onze nieuwsbrief TeldersAlert met de
nieuwste columns, publicaties en de agenda
van onze activiteiten. Vrienden worden
uitgenodigd voor bijeenkomsten, zoals TeldersTafels en symposia, gratis of met korting
en zij steunen ons werk en maken liberale
verdieping mede mogelijk.

KRI J G N U EE N BOE K CADE AU
Word nu vriend en ontvang een welkomstgeschenk naar keuze:
Het liberalenboek | Een rijk geïllustreerde
uitgave over de geschiedenis en filosofie van
het liberalisme, de partijpolitieke ontwikkeling
in Nederland en de ons omringende landen,
alsmede de liberale verworvenheden en de
belangrijkste kopstukken. Samengesteld door
Fleur de Beaufort en Patrick van Schie (Uitgeverij WBooks, 448 pagina’s, full colour).
Frits Korthals Altes. Zeven politieke levens.
Herinneringen in dossiers | De autobiografie
waarin minister van Staat Frits Korthals Altes
verslag doet van zijn indrukwekkende politieke
carrière. Hij was onder meer minister van Justitie in de veelbewogen jaren tachtig, Tweede
Kamer- lid, voorzitter van de Eerste Kamer
en bestuurslid en later voorzitter van de VVD
(Boom Uitgevers, 670 pagina’s).
De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht | Een
fraai geïllustreerde geschiedenis van de ontwikkeling van politieke rechten voor vrouwen,
zowel in Nederland als in Europa. Meer specifiek wordt ingegaan op de rol die liberalen bij
de totstandkoming van algemeen vrouwenkiesrecht speelden. Fleur de Beaufort en Patrick
van Schie publiceerden dit boek in 2019 ter
gelegenheid van 100 jaar algemeen vrouwenkiesrecht in ons land (Boom Uitgevers, 310
pagina’s).
Scan de QR-code om direct naar het
aanmeldformulier te gaan. Aanmelden kan ook
via het formulier op www.teldersstichting.nl of
door een mail te sturen naar
info@teldersstichting.nl.
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L IB ER A A L J O U RNA A L | D E M O CR AT I E
Het is inmiddels traditie dat de TeldersStichting rond de kerstdagen een editie van
het Liberaal Journaal uitgeeft. In deze krant
wordt een thema vanuit verschillende invalshoeken bediscussieerd in korte columnachtige bijdragen. Naast medewerkers van de
TeldersStichting worden ook diverse externe
auteurs – zowel liberaal als van andere politieke kleur – uitgenodigd een bijdrage te leveren.
In de editie die kort voor de jaarwisseling
van 2020 op de mat viel werd nader ingegaan
op de democratie. Het is een van de twee

uitgangspunten die de VVD in haar naam
draagt. Bovendien verscheen deze editie van
het Liberaal Journaal een kleine drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van
maart 2021. Wat kunnen we leren van de
Atheense democratie? Is het ontstaan van een
democratie verbonden met economische ontwikkeling? Welke invloed heeft het kiesstelsel
op het soort volksvertegenwoordiging? Bijten
liberalisme en democratie elkaar? Hoe staat
het met de democratie op Europees niveau en
op lokaal niveau? Het Liberaal Journaal werd
dit keer afgesloten met enkele leestips over het
thema.

LIBE R AL E R E F L EC T I E S | T I J D S C H R I F T
In 2020 was Liberale Reflecties weer gevuld met
een divers aantal artikelen. Zo stond het meinummer in het teken van ‘75 jaar bevrijding’,
waarin verschillende artikelen over de Tweede
Wereldoorlog en zijn nasleep verschenen. In
september ging het blad dieper in op het thema
‘crises’, met hier uiteraard aandacht voor de
coronacrisis, maar ook andere crises uit de
Nederlandse geschiedenis zoals de militaire
missie in Srebrenica en het neerhalen van vlucht
MH17. In het afgelopen decembernummer
werden onderwerpen besproken als de toeslagenaffaire, de dekolonisatie van Indonesië en de
groeiende macht van China.
In elke editie verscheen bovendien een interviewartikel, waarin achtereenvolgens gesproken

werd met Ivo Opstelten (voormalig VVDminister van Veiligheid en Justitie), Anne Mulder (voormalig VVD-Kamerlid en momenteel
wethouder in Den Haag) en Zohair el Yassini
(VVD-Kamerlid). Andere onderwerpen die dit
jaar aangehaald werden waren onder meer het
immigratiedebat, het Nederlandse slavernijverleden en de modernisering van de zorg. Ook
internationaal trok Liberale Reflecties de aandacht. Zo werd het artikel van de Duitse liberale
politicus Otto Fricke over de FDP eveneens gepubliceerd door de Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit. Binnen de redactie van Liberale
Reflecties fungeerde Marcel Wissenburg als
hoofdredacteur en Wilbert Jan Derksen voerde
de eindredactie.

VERK IE Z INGE N V S & D E L I B ER A L E W ER EL D OR DE | BI J E E NKOM S T
Op 13 oktober organiseerde de TeldersStichting in samenwerking met het VVD
Thematisch Netwerk Internationaal een
bijeenkomst over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de toekomst van de liberale
wereldorde. Vanwege de coronamaatregelen
moest deze online plaatsvinden, waarbij meer
dan honderd geïnteresseerden via Zoom deelnamen aan de bijeenkomst.
De opening werd verzorgd door de directeur
van de TeldersStichting Patrick van Schie,
waarbij hij benadrukte hoe sterk de Amerikaanse verkiezingen altijd leven in Nederland
en dat in de VS momenteel de liberale grondbeginselen met voeten getreden worden. De
eerste spreker was de Amerika-deskundige
Koen Petersen, die onder meer zei dat

Amerika zich (mede door corona) nog meer
op nationale kwesties zal gaan focussen in
de toekomst en Europa zo ook meer op de
achtergrond zal raken. Vervolgens was het de
beurt aan de Canadese academicus en voormalig politicus Michael Ignatieff. Hij twijfelde
of de liberale wereldorde überhaupt ooit heeft
bestaan en stelde vast dat Europa moeite heeft
met relevant blijven op het wereldtoneel, zeker
gezien de opkomst van landen als China.
VVD-Kamerlid Sven Koopmans was de laatste
spreker en was hoopvoller over de toekomst
van de liberale wereldorde. Hij vestigde zijn
hoop op de ‘atlanticus’ Joe Biden die de band
tussen de VS en Europa niet zomaar op zou
geven. De bijeenkomst werd geleid door
Ruben Brekelmans van het VVD Thematisch
Netwerk Internationaal.
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B EN TE L DE R S. MOE D I G , S T R I J D BA A R EN O N V E R ZE T T E L I J K | BUNDE L
Op 6 april 2020 was het 75 jaar geleden dat prof.
mr. B.M. Telders slechts negen dagen voor de
bevrijding in kamp Bergen-Belsen overleed aan
de gevolgen van vlektyfus. In samenwerking met
leden van het Leidse Volkenrechtelijk Dispuut
prof. mr. B.M. Telders werkte de TeldersStichting
in aanloop naar die datum aan een groot symposium in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Daarbij stond de onthulling van een
korte documentaire over het leven van Telders en
de presentatie van een bundel over leven en werk
van Telders op het programma. Bovendien zou
het Klein Auditorium in het Academiegebouw
feestelijk omgedoopt worden tot het Telders Auditorium. Helaas maakte de realiteit rondom de
uitbraak van het coronavirus het onmogelijk het
symposium op 4 april 2020 te laten plaatsvinden.
Op een later moment zal dit worden ingehaald.

Wel werd de documentaire digitaal verspreid
en verscheen begin april bij Boom Uitgevers de
bundel Ben Telders. Moedig, strijdbaar en onverzettelijk. Hierin zijn bijdragen opgenomen
over leven en werk van Telders door de (emeritus-)hoogleraren Kees Schuyt, Rick Lawson, Nico Schrijver en Marten Zwanenburg,
alsmede door Fleur de Beaufort. Bovendien
wordt in een drietal bijdragen ingegaan op
ontstaan en ontwikkeling van de organisaties
die na de oorlog vernoemd zijn ter nagedachtenis aan Telders: het Volkenrechtelijk Dispuut
(door Brigitte Straathof-Lap), het Telders
Pleitconcours (door Hanna Thuránszky) en
de TeldersStichting (door Patrick van Schie).
De bundel werd verspreid onder de vrienden
van de TeldersStichting en is beschikbaar in de
boekhandels.

L IB E R A A L J O U RNA A L | d e co ro na-pande m i e
In maart 2020 greep het coronavirus wereldwijd
om zich heen. De dreiging van overvolle IC’s
noopte regeringen tot maatregelen en restricties
in een poging het intermenselijk contact en daarmee de besmettingen te beperken. Tot dan toe
vanzelfsprekende vrijheden werden ingeperkt,
scholen werden gesloten en een deel van de economie werd stilgelegd. Mensen werden opgeroepen vooral thuis te blijven en zo min mogelijk
contact met anderen, buiten het eigen huishouden, te onderhouden. Sommige landen gingen
in een volledige lockdown, Nederland koos in
die beginfase voor een zogenoemde ‘intelligente
lockdown’. De noodzaak van vrijheidsbeperkende
maatregelen werd aanvankelijk breed gedragen.

VVD -L E DE NB L A D | ‘KO ES T E R D E V RI J H E I D ’
In samenwerking met de VVD werd in november
2020 een speciale editie van het VVD-Ledenblad
door de medewerkers van de TeldersStichting
verzorgd. In deze special – getiteld ‘Koester de
vrijheid’ – stond het liberalisme centraal. Na een
introductie waarin de verschillende stromingen
binnen het liberalisme in kort bestek de revue
passeerden werd onder meer ingegaan op de vrije
markt, de democratie, tolerantie, solidariteit en
veiligheid. In een interview met Tweede Kamerlid Zohair el Yassini werd het begrip identiteit
nader verkend.

Met deze samenwerking werd beoogd de
VVD-leden een nadere inhoudelijke verdieping te bieden en de TeldersStichting als de
liberale denktank meer bekendheid te geven
onder de leden. Ook in de toekomst zal waar
mogelijk met de partij, dan wel gremia binnen
de partij zoals de thematische netwerken of
de Haya van Somerenstichting, samengewerkt
worden aan een breder bereik van inhoudelijke
verdieping.

De angst voor het onbekende virus en de
almaar stijgende cijfers van besmettingen, ICopnames en sterfgevallen creëerden aanvankelijk een groot draagvlak voor alle noodmaatregelen. Na verloop van tijd groeide echter ook
de kritiek op de noodmaatregelen, niet in de
laatste plaats door de rampzalige economische
gevolgen voor velen. Voor liberalen waren de
ontwikkelingen ook aanleiding tot zeer fundamentele dilemma’s. Reden voor de TeldersStichting om een extra editie van het Liberaal
Journaal aan de coronacrisis te wijden, waarbij
onder meer vanuit het liberale gedachtengoed
kritische kanttekeningen werden geplaatst bij
de vele vrijheidsbeperkingen.
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W W W. T E LD ER S S T I C H T I N G .N L | N I EUWE WE BS I T E
In 2020 werd de website van de TeldersStichting
geheel vernieuwd. Belangrijkste doel van de
vernieuwingen was het creëren van een overzichtelijk digitaal archief waarin als het ware
verschillende online bibliotheken ontstaan. Naast
een overzicht van alle reeds eerder gepubliceerde
portretten van liberale denkers en politici, treffen
bezoekers ook een pagina aan met enkele standaardwerken rondom het liberalisme, zoals de
essays van Patrick van Schie over het liberalisme
en een overzicht met weerleggingen van een aan-

tal veelgehoorde kritieken op het liberalisme.
Bovendien zijn zowel de reeds verschenen
Liberaal Journaals, als de edities van Liberale
Reflecties en de geschriften uit onze reeks
online toegankelijke gemaakt. De bibliotheken worden geleidelijk ook gevuld met oudere
exemplaren van geschriften. In de nieuwe webshop kunnen de publicaties van de TeldersStichting op papier worden besteld, evenals
tickets voor bijeenkomsten.

H E T T E A M VA N D E T EL D E RS S T I CHT I NG

Geregeld worden directeur en stafleden van de
TeldersStichting uitgenodigd als spreker voor
lezingen, gastcolleges, interviews of forumdebatten. In 2020 verzorgden zij onder andere
inleidingen voor verschillende VVD- en JOVDafdelingen en VVD-netwerken. Voorts gaven zij
cursussen voor de Haya van Somerenstichting
(VVD). Patrick van Schie verzorgde een lezing
over vrouwenkiesrecht in Leeuwarden, alsmede
in Muiden een lezing over lijnen voor de toekomst van Nederland en in Amersfoort een gastles over grondrechten. Bovendien sprak Patrick
van Schie in enkele radioprogramma’s en in twee
podcasts over het liberalisme. Fleur de Beaufort
verzorgde op Internationale Vrouwendag een
lezing over vrouwenkiesrecht voor de VVD-afdeling Utrecht en ging in het kader van een New
Democracy-bijeenkomst van Pakhuis de Zwijger
in Amsterdam met enkele vertegenwoordigers
van wetenschappelijke bureaus in debat naar
aanleiding van het essay Mens/Onmens van Bas
Heijne.
Patrick van Schie schreef in 2020 een serie essays
voor Wyniasweek.nl over de verschillende stromingen binnen het liberalisme. Fleur de Beaufort
leverde in 2020 met ‘Ik sta daar om aan te vallen.
Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello in de
Tweede Kamer’ een bijdrage aan het Jaarboek
Parlementaire Geschiedenis 2020 van het Centrum Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen.
Patrick van Schie en Fleur de Beaufort namen in
januari 2020 deel aan de conferentie ‘From the

Past to the Future: Ideas and Actions for a Free
Society’. Deze bijeenkomst, die plaatsvond in
het Hoover Institute van de University of Stanford te Californië, werd georganiseerd door de
Mont Pelerin Society. Wilbert Jan Derksen en
Maartje Schulz bezochten de General Assembly van het European Liberal Forum (ELF) in
Rome.
De TeldersStichting biedt studenten de mogelijkheid in het kader van hun stage onder
begeleiding onderzoek te doen. Over het
algemeen gaat het hierbij om onderzoek ten
behoeve van de afsluitende masterscriptie. In
sommige gevallen sluit een stageonderzoek
ook aan bij reeds lopend onderzoek van de
TeldersStichting. In 2020 was Matthieu Klokman verbonden aan de TeldersStichting voor
stageonderzoek ten behoeve van het project
digitalisering en liberale waarden. Daarnaast
werkte Niek van Steensel (Radboud Universiteit Nijmegen) aan een onderzoek naar
verplichte burgerschapsvorming en de verhouding tot de onderwijsvrijheid van scholen. Jan
Rijnbach (Universiteit Utrecht) deed historisch
onderzoek naar liberale reacties in Europa op
de revoluties in Duitsland direct na de Eerste
Wereldoorlog. Tot slot was Bram Leferink op
Reinink (Universiteit van Leiden) in het kader
van een zomerstage verbonden aan de TeldersStichting. Hij schreef een aantal columns en
portretten van liberale denkers en politici ten
behoeve van de website van de TeldersStichting.
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NAT IO NAA L B EL A N G , BU I T E N LA N D B E LE I D | PUBL I CAT I E
In het boek Koopman, dominee, generaal.
Nationaal belang, buitenlandbeleid & de nieuwe
wereldorde verkent Sven Koopmans de toekomst van Nederland. Hoe houden we ons land
veilig en vrij in tijden van een assertief China
en agressief Rusland? Waarom verschuilt ons
parlement zich achter identiteitspolitiek en een
stortvloed aan moties? Zijn er te veel meningen
of te weinig lobbyisten? Koopmans schetst met
onverwachte inkijkjes in het parlement, de kunst
van de diplomatie en zijn persoonlijke tocht van

de Sahara naar het Binnenhof, hoe ons buitenlandbeleid eruit zou moeten zien om te kunnen
overleven in de wereld van vandaag en morgen.
Koopmans is voormalig vredesonderhandelaar
bij de Verenigde Naties, oud-advocaat en was
van 2017 tot 2021 lid van de VVD-fractie in de
Tweede Kamer. Het boek, dat in januari 2021
bij BoomUitgevers verschijnt, is mede tot stand
gekomen dankzij een financiële bijdrage van de
TeldersStichting.

E E N MA R K T VO O R O N S A LL EM A A L | PUBL I CAT I E
Op 4 februari 2021 verschijnt het boek van de
TeldersStichting Een markt voor ons allemaal:
Over de toekomst van de vrije markt, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Het boek is tot
stand gekomen in werkgroepverband onder
voorzitterschap van prof. dr. Roelof Salomons.
De andere auteurs zijn Maartje Schulz en Ruben Oude Engberink (masterstudent in zowel
Finance als in Philosophy, Politics & Economics). Robert Reibestein, voorzitter van het
curatorium van de TeldersStichting, was actief
betrokken bij dit project.
Een markt voor ons allemaal behandelt het
liberale perspectief op de markt. Het sluit zich
niet aan bij het wijdverspreide doemdenken,

maar heeft een positieve kijk. Het legt uit
waarom liberalen voorstander zijn van een
vrije markt en waarom zij die term prefereren
boven ‘het kapitalisme’. Het schetst hoe de
vrije markt sterk aan ons welvaren heeft bijgedragen en aansluit bij de fundamentele liberale
waarde van individuele vrijheid. Vanuit dit
liberale optimisme worden vervolgens de belangrijkste hedendaagse kritieken besproken.
Daarbij worden sommige kritieken en misvattingen ontkracht, maar worden enkele kritieken door de auteurs ook ter harte genomen.
Het boek sluit af met een liberale visie op de
toekomst van de vrije markt met aanbevelingen die ertoe kunnen bijdragen dat de markt
voor ons allemaal blijft werken.

VA RI A N T EN VA N LI BE R AL I S M E | PUBL I CAT I E
Het wemelt van uitdrukkingen met het
woord ‘liberaal’ erin maar wat betekenen
ze? Waar staat bijvoorbeeld een klassiekliberaal voor? En een sociaal-liberaal? Een
liberal in de Verenigde Staten? En wat is
toch dat neoliberalisme, waar je tegenwoordig zoveel over hoort? Kennelijk heb
je liberalisme in allerlei soorten en maten.
En het lastige is dat blijkbaar niet iedereen
bij die verschillende soorten liberalisme
aan hetzelfde denkt. Om de spraakverwarring die dit oplevert te beteugelen vroeg
voormalig Elsevier-journalist Syp Wynia
aan Patrick van Schie enkele essays te
schrijven voor Wyniasweek.nl. Deze essays
bevatten als het ware een miniwoorden-

boek omtrent het liberalisme en werden in
het najaar van 2020 online gepubliceerd.
De essays zijn vervolgens door Patrick
van Schie verder uitgewerkt en worden
in 2021 gebundeld tot een klein en handzaam boekje waarin op zeer beknopte wijze
wordt ingegaan op de kern van het liberalisme, de verschillende varianten die te
onderscheiden zijn en belangrijke aspecten
van de liberale ideologie. Daarnaast worden de teksten in het boekje aangevuld met
enkele portretjes van belangrijke vertegenwoordigers van het liberalisme. Het boekje
wordt in april 2021 gepubliceerd.
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JO H A N W I T T EV EE N | S YM P O S I UM
De bijeenkomst ter ere van Johannes Witteveen – macro-econoom, hoogleraar economie in Rotterdam, minister van Financiën,
voorzitter van het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) en een van de oprichters van
de TeldersStichting – die in 2020 helaas niet
door kon gaan, zal in 2021 alsnog plaatsvinden. Op vrijdag 11 juni 2021 zullen de
Erasmus School of Economics Rotterdam,
het tijdschrift Economisch Statistische
Berichten en de TeldersStichting gezamen-

lijk deze bijeenkomst organiseren. Een dag
later valt de honderdste geboortedag van
wijlen Johannes Witteveen.
Tijdens deze bijeenkomst zal Klaas Knot
(sinds 2011 president van De Nederlandsche
Bank) de keynote lezing verzorgen, getiteld:
‘The case for fiscal stabilisation in a low interest rate environment’.

V RI J E W I L | E XPE RT M E E T I NG
Liberalen gaan er doorgaans vanuit dat
mensen vanuit vrije wil keuzes kunnen
maken, waar ze vervolgens verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden. Maar
in hoeverre is er eigenlijk een vrije wil? En
wat is die vrije wil dan? Daar wordt bijvoorbeeld door hersenwetenschappers en filosofen nogal verschillend over gedacht. Een
belangrijke vraag voor liberalen daarbij is:
wat zijn de implicaties (voor liberale uitgangspunten) als de vrije wil niet of slechts

ONGE L IJK HEI D | BU N D E L
Sommige politieke stromingen zien in ongelijkheid als zodanig een probleem. Voor
liberalen geldt dit niet. Als mensen de vrijheid
hebben invulling aan hun eigen leven te geven,
zullen zij, gelet op hun verschillende interesses, capaciteiten en inspanningen, in ongelijke
omstandigheden geraken. Daar is op zichzelf
niets mis mee, integendeel. Op één terrein dienen burgers in liberale ogen in elk geval wel
gelijk te zijn, namelijk gelijk voor de wet. Een
deel van de liberalen zal daaraan toevoegen
dat burgers ook gelijke kansen moeten hebben. Wat dit precies behelst is lastig; niet alle
verschillen in omstandigheden ‘aan de start’
zullen kunnen worden uitgevlakt.
Ongelijkheden doen zich niet alleen in
sociaal-economische omstandigheden voor.
Hebben burgers bijvoorbeeld gelijke toegang

tot opleidingen of tot (essentiële) zorg? Zijn
er niet ongelijkheden tussen verschillende
generaties of tussen het centrum en de periferie in een land, die ook liberalen zorgen
moeten baren? De TeldersStichting verricht
studie naar ongelijkheid in deze en andere
dimensies om te bezien of er vanuit liberale
beginselen al dan niet sprake is van een
probleem, en zo ja, wat daaraan kan worden
gedaan. Verschillende auteurs zullen in een
bijdrage ingaan op deelaspecten van de problematiek. Vanuit de staf van de
TeldersStichting schrijven Fleur de Beaufort,
Patrick van Schie en Maartje Schulz een
bijdrage. Bovendien werken de curatoriumleden Caspar van den Berg, Martin van Hees
en Marcel Wissenburg mee aan dit project.
Naar verwachting zal de bundel in het najaar
van 2021 worden gepubliceerd.

in beperkte mate zou bestaan? Wat betekent
dat voor concepten als zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid? En voor ons strafrecht of vraagstukken rondom levenseinde?
De TeldersStichting wil zich verdiepen in
het thema van de vrije wil en is van plan om
in 2021 met een aantal experts te spreken.
Vervolgens zal worden bezien of wij iets met
dit thema willen doen.
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O M G E V I N G S W ET | P RO J E CT
Met de herziening van de oude Omgevingswet beoogt de politiek ervaren knelpunten aan te pakken en wordt uiteindelijk
gestreefd naar een sterk vereenvoudigd
totaalpakket aan regels voor de inrichting
van de leefomgeving in ons land. Daarbij
wordt naast het belang en behoud van de
leefomgeving ook gekeken naar ruimte voor
ontwikkelingen, innovatie en duurzaamheid. De gemeentelijke overheid krijgt meer
ruimte om binnen enkele wettelijke kaders
zelf invulling te geven aan de leefomgeving
in haar gemeente. Het huidige kabinet heeft
de invoering van de Omgevingswet bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ondergebracht.

De nieuwe wet zal naar verwachting in
2022 in werking treden. Tot die tijd wordt
gewerkt aan een Nationale Omgevingsvisie, alsmede aan de nadere invulling van de
nieuwe wet in een viertal algemene maatregelen van bestuur. Samenvoeging van diverse wet- en regelgeving zal een sterke vereenvoudiging van het omgevingsrecht mogelijk
maken, waarbij vergunningverlening voor
burgers en bedrijven in de toekomst sneller
zal kunnen worden afgehandeld. Een werkgroep van de TeldersStichting zal in 2021
onderzoek doen naar een liberale invulling
en uitwerking van de Omgevingswet. Dit
onderzoek zal naar verwachting uitmonden
in een politiek-wetenschappelijke stellingname.

KERN TA K E N OVE R H EI D | P O S T ER
In de liberale filosofie wordt van oudsher een aantal (kern)taken toebedeeld
aan de overheid, terwijl allerlei overige
zaken bij voorkeur aan het vrije spel
der maatschappelijke krachten wordt
overgelaten. Geleidelijk is de overheid
in ons land zich met steeds meer gaan
bemoeien en rekent daardoor allerlei
beleidsterreinen tot haar invloedssfeer, met alle gevolgen van dien voor
de individuele vrijheid van burgerS.
Voor deze poster is de TeldersStichting

voornemens te kijken op welke terreinen overheidsingrijpen – ook in de
ogen van liberalen – noodzakelijk is en
op welke terreinen de overheid wel een
stapje terug zou kunnen doen. Daarbij
komt onherroepelijk ook de vraag om
de hoek kijken wat dit dan betekent
voor burgers. Vergelijkbaar met de
poster ‘Vertrouwen in de markt’ zal
deze thematiek uitgewerkt worden met
infographics.

Social-liberalism | Publicatie
Het boek Sociaal-liberalisme dat in 2014 bij Boom
Uitgevers verscheen zal in een bewerkte en vertaalde
versie op de Engelstalige markt worden uitgebracht.
In het boek gaan Fleur de Beaufort en Patrick van
Schie in op de historische ontwikkeling van het
sociaal-liberalisme als substroming binnen het liberale gedachtengoed. Zij duiden de stroming tevens
filosofisch en sluiten af met een aantal implicaties
voor de huidige politiek. De auteurs maken duidelijk
dat degenen die zich vandaag de dag sociaal-liberaal
noemen, in feite niet in de traditie staan die op de
overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw
in diverse Europese landen ontstond. Naast de ontwikkelingen in Nederland is aandacht voor GrootBrittannië, Duitsland en België. Voor deze vertaling
wordt samengewerkt met Academic and Scientific
Publishers (ASP) in België.

KLASSIEK-LIBERALISME | PUBLICATIE
Aan de reeds bij Boom Uitgevers verschenen reeks
publicaties over het vermeende neoliberalisme,
sociaal-liberalisme en eigenzinnige liberale politici
zal een nieuw boek worden toegevoegd waarin het
klassiek-liberalisme nader wordt belicht. Martin
van Hees (hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam), Patrick van Schie en Fleur de
Beaufort werken gezamenlijk aan deze publicatie.
Zij richten zich zowel op de filosofische uitgangspunten van het klassiek-liberalisme als de historische achtergrond van de stroming. Bovendien
besteden de auteurs aandacht aan de opkomst van
het klassiek-liberalisme in de politiek en de actualiteit van de stroming binnen het liberalisme. Daarbij
zal niet alleen gekeken worden naar de Nederlandse
politiek, maar ook naar de ons omringende landen.
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IN DIVIDU A L IS ER I N G | P U B LI C AT I E
Binnen de liberale filosofie staat het individu
centraal als startpunt van het denken. Meer dan
eens worden liberalen daarom schuldig bevonden geacht aan alle uitwassen die te wijten zouden zijn aan de ‘doorgeslagen individualisering’.
Bovendien leidt het centraal stellen van het
individu bij herhaling tot het verwijt van egoïsme en zelfs atomisme. Het proces van individualisering is net zo min nieuw als de negatieve
connotatie die eraan kleeft. Reeds in de achttiende eeuw waarschuwden communitaristische
denkers voor de mogelijk vernietigende gevolgen van te ver doorgevoerde individualisering.
Ook toen waren het de liberalen die zich sterk

maakten voor het individu en de individuele
vrijheid. Zij beschouwden het proces van individualisering en de bevrijding van het individu uit
knellende groepsverbanden als iets positiefs en
bovendien als onvermijdelijk.
Fleur de Beaufort heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de filosofische achtergrond
van individualisering en de gevolgen van deze
ontwikkeling. Bij Boom Uitgevers zal een nadere
analyse verschijnen van de begrippen individu,
individualisme en individualisering in relatie tot
het liberalisme.

Z O M ER S C H O OL 2 . 0 | CUR S US
Jarenlang stond met veel succes een
zomerschool op het programma van de
TeldersStichting. Een twintigtal jongeren,
in de eindfase van hun studie of net begonnen aan hun carrière, kwam vier dagen
bijeen op een mooie landelijke locatie om
met elkaar en met een zeer afwisselend
sprekersveld van gedachten te wisselen
over de liberale beginselen. Geleidelijk is
het idee ontstaan deze jaarlijkse traditie
voortaan om het jaar te organiseren en af
te wisselen met een nieuwe cursusvorm.
Daarbij wordt gedacht aan twee weekenden, waarbij verdieping rondom een

T E L DE R SS T IC H T I N G | D I G I TA A L
Publicaties van de TeldersStichting zijn grotendeels online te raadplegen via de website en
aldaar in de webshop ook op papier te bestellen.
De periodieken Liberale Reflecties en Liberaal
Journaal zijn op eigen deelpagina’s terug te
vinden. Daarnaast bevat de website een serie
portretten van toonaangevende liberale denkers
en politici, alsmede een aantal verdiepende essays rondom het liberale gedachtengoed.

Elke tweede week verschijnt een nieuwe editie
van de TeldersAlert met daarin actuele columns,
nieuwe artikelen uit Liberale Reflecties, informatie over evenementen en steeds een nieuw
portret van een liberale denker of politicus.

specifieke thema of op basis van liberale
filosofen wordt aangeboden. Voor cursisten zal dan geen leeftijdsgrens meer
worden gehanteerd, zodat iedereen die aan
de voorwaarden van geschiktheid voldoet
kan meedingen naar een plaats. Voormalig
zomerschoolcursisten kunnen de nieuwe
cursus als aanvulling op de zomerschool
volgen. In overleg met de Haya van Somerenstichting, zodat ook beter kan worden
aangesloten bij het bestaande cursusaanbod van het opleidingsinstituut van de
VVD.
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L I B ER A A L J O U RNA A L | KR ANT
Het is inmiddels traditie dat de TeldersStichting
kort voor de kerstdagen een editie van het Liberaal
Journaal uitgeeft. In deze krant wordt een thema
vanuit verschillende invalshoeken bediscussieerd in
korte column-achtige bijdragen. Naast medewerkers
van de TeldersStichting worden ook diverse externe
auteurs – zowel liberaal als van andere politieke
kleur – uitgenodigd een bijdrage te leveren.

T E L DE R S L E ZI NG |
ANNA S T I L Z

TELD E R STAF E L S

Voor een nieuwe editie van de TeldersLezing
is Anna Stilz (Laurence S.Rockefeller Professor
of Politics and Human Values aan de Princeton
University New Jersey) bereid gevonden naar
Nederland te komen. De definitieve datum zal
ook voor deze bijeenkomst afhankelijk zijn van de
ontwikkeling omtrent het coronavirus. Stilz zal op
basis van haar publicaties Liberal Loyalty: Freedom, Obligation, and the State (2009) en Territorial
Sovereignty: A Philosophical Exploration (2019) in
haar lezing ingaan op politiek burgerschap, nationalisme en het soevereiniteitsbeginsel van landen.
Na afloop van de lezing is er voor de aanwezigen
gelegenheid tot het stellen van vragen aan Stilz.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het
coronavirus wordt een nieuwe datum gekozen
voor de TeldersLezing.

Ook in 2021 streeft de TeldersStichting ernaar
weer tenminste één TeldersTafel te organiseren.
Evenals bij voorgaande edities zal een toonaangevende spreker worden uitgenodigd een lezing te
verzorgen tussen de gangen van een diner door
en naar aanleiding van het verhaal het debat met
de kleine groep aanwezigen aan te gaan. Gezien
de aanhoudende coronamaatregelen hebben er in
2020 geen TeldersTafels plaatsgevonden. Mogelijk wordt het thema van 2020 – de toekomst van
de Nederlandse boeren – doorgeschoven naar
2021.

Ov er i g e ac t i v i t ei t e n
Directeur en stafleden van de TeldersStichting schrijven geregeld artikelen in kranten en
(wetenschappelijke) tijdschriften, al dan niet
op basis van door de TeldersStichting gepubliceerde onderzoeken. De medewerkers treden
bovendien op in radio- en tv-programma’s.
Voorts geven zij inleidingen en cursussen voor
partijgremia, academische gezelschappen en
debatcentra. Waar nodig zal de staf van de
TeldersStichting het debat voeden met wetenschappelijk gefundeerde liberale inzichten op de
belangrijkste maatschappelijke vraagstukken uit
de actualiteit. Mede daartoe wordt steeds contact onderhouden met wetenschappers en met
diverse geledingen van de VVD.

De TeldersStichting participeert in het European
Liberal Forum, een koepelorganisatie van Europese liberale denktanks en organisaties die op
enigerlei wijze bijdragen aan de verspreiding van
het liberale gedachtengoed.
In dat kader schrijft Maartje Schulz een artikel voor het project ‘Next Generation EU: A
Southern-Northern dialogue’, dat resulteert in
een boekpublicatie onder de vlag van ELF. Het
artikel is getiteld: ‘Is frugal truly frugal? A liberal
perspective on solidarity and fair redistribution
in the EU.’ Het boek wordt naar verwachting in
maart 2021 gepubliceerd, waarna andere activiteiten (zoals deelname aan een webinar en een
Ralf Dahrendorf Roundtable) zullen volgen.

Wilbert Jan Derksen zal een bijdrage schrijven
voor de publicatie Beyond Flat Earth van ELF,
waarin de rol van complottheorieën in het publieke debat centraal staat. In zijn bijdrage gaat
Wilbert Jan nader in op de complottheorieën die
leven in de Verenigde Staten en waarvan velen
zijn overgewaaid naar het Europese continent.
Fleur de Beaufort werkt in deeltijd aan een proefschrift over het politieke liberalisme in de negentiende eeuw.
Ook in 2021 staat de TeldersStichting open voor
studenten die in het kader van hun (onderzoeks)
stage bij de TeldersStichting aankloppen.
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