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Helaas golden ook in 2021 gedurende diverse periodes nog 
allerlei beperkingen als gevolg van de coronopandemie, waardoor 
de organisatie van fysieke bijeenkomsten vrijwel onmogelijk 
was. Veel van de jaarlijks terugkerende bijeenkomsten, zoals 
de TeldersTafels, de TeldersLezing en de zomerschool konden 
daardoor opnieuw niet doorgaan. Waar mogelijk werden online-
bijeenkomsten of bijeenkomsten in hybride vorm georganiseerd. 
De verschillende publicaties konden uiteraard wel gewoon tot 
stand komen.

Met de afschaffing van de maatregelen lijkt er in 2022 weer meer 
ruimte om (grotere) groepen bijeen te brengen. Het team van 
de TeldersStichting is dan ook gestart met de organisatie van 
verschillende bijeenkomsten en gaat ervan uit dat TeldersTafels, 
symposia en de organisatie van een zomerschool weer tot de 
mogelijkheden behoren. Uiteraard houden we de actualiteit in de 
gaten en passen het programma aan waar nodig. De meest actuele 
informatie publiceren we steeds op onze website 
www.teldersstichting.nl. 
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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 politiek-
wetenschappelijke 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.

PROF. MR. B.M. TELDERSstichting
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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 
niet beter 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 uitslag van 1935 te komen. De Tweede 
Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan de 
voorzichtige opmars van het liberalisme.

Tijdens de oorlog verzette Telders zich 
openlijk tegen de door de Duitse bezetter van 
hoogleraren, 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.

PROF. MR. B.M. TELDERS
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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 

WORD VRIEND van de teldersstichting

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.

ONTVANG EEN BOEK CADEAU

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. 
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Met onverwachte inkijkjes in het Nederlandse 
parlement, de kunst van de diplomatie en 
zijn persoonlijke tocht van de Sahara naar het 
Binnenhof schetst Sven Koopmans hoe ons 
buitenlandbeleid eruit moet zien om te kunnen 
overleven in de wereld van vandaag en morgen. 
In zijn boek van kleine verhalen en grote 
ideeën zoekt Koopmans naar de toekomst van 
Nederland in tijden van een assertief China, een 
agressief Rusland, de technologische revolutie en 
de mondige burger. Hoe houden we Nederland 
veilig en vrij? Waarom verschuilt ons parlement 
zich achter identiteitspolitiek en een permanente 
motregen aan moties? Zijn er te veel meningen of 
te weinig lobbyisten? 

Het boek bevat vele levendige verhalen: een 
ontmoeting met een minister van Trump, 
Kamervragen over een Braziliaans stripboek, 

de Apocalyps en onderhandelingen in het 
Midden-Oosten. Daarbij stelt Koopmans 
vragen waar het in de wereldpolitiek 
om moet gaan: Waarom hebben wij een 
buitenlandbeleid? Willen wij een gidsland 
zijn, rijk zijn, of veilig zijn? Hoe gaan wij 
om met onvoorspelbare wereldmachten, 
hightechterroristen en klimaatpolitiek? Hij 
doorbreekt de traditionele verdeling tussen 
koopman en dominee door te vragen: wat is 
het belang van Nederlanders en hoe kunnen 
wij dat beschermen? 

Sven Koopmans is voormalig vredesonder-
handelaar bij de Verenigde Naties, oud-
advocaat en was tijdens de publicatie van 
het boek lid van de Tweede Kamer. Het boek 
verscheen bij uitgeverij Boom, mede dankzij 
een bijdrage van de TeldersStichting.

KOOPMAN, DOMINEE,  GENERAAL |  PUBLICATIE

Op 4 februari 2021 kwam het boek Een markt 
voor ons allemaal: Over de toekomst van de vrije 
markt uit. Het boek is tot stand gekomen in 
werkgroepsverband onder voorzitterschap van 
prof. dr. Roelof Salomons. De andere auteurs 
zijn Maartje Schulz en Ruben Oude Engberink. 
Robert Reibestein, voorzitter van het curatorium 
van de TeldersStichting, was actief betrokken 
bij dit project. Het boek werd uitgegeven bij 
Gompel & Svacina. 

Een markt voor ons allemaal behandelt het 
liberale perspectief op de markt. 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 de belangrijkste 
hedendaagse kritieken besproken. Het boek 
sluit af met een liberale visie op de toekomst van 
de vrije markt en met aanbevelingen die ertoe 

kunnen bijdragen dat de markt voor ons allemaal 
blijft werken. Ter promotie van deze publicatie 
zijn een vijftal video’s gemaakt. Deze videoserie is 
meegenomen in de landelijke VVD-nieuwsbrief 
‘Portie Politiek’, die naar alle VVD-leden werd 
verstuurd. VVD-leden konden het boek winnen 
door een weloverwogen antwoord te sturen op 
een discussievraag naar keuze uit de filmpjes. 
Daarnaast zat Maartje Schulz in een podcast van de 
JOVD, en zijn er diverse items in de media aan het 
boek gewijd (waaronder RTL Z, ESB, Trouw, EW 
en de Volkskrant). 

Ook zijn er in juni bij ons aan de Mauritskade 
verdiepende lunchsessies georganiseerd over een 
paar thema’s uit Een markt voor ons allemaal. 
Hierbij waren andere wetenschappelijke bureaus 
uitgenodigd alsmede oud-premier Jan Peter 
Balkenende en prof. Govert Buijs, die bezig zijn 
met een consultatierapport over de toekomst van 
de markt in Europa.

EEN MARKT VOOR ONS ALLEMAAL |  PUBLICATIE ,  video’s ,  sessies

Op vrijdag 11 juni 2021 werd door de Erasmus 
Universiteit Rotterdam een nieuwe editie van 
the Witteveen lecture series georganiseerd, 
waarbij ook de TeldersStichting als mede-
organisator optrad. De bijeenkomst was 
eerder uitgesteld vanwege de omstandigheden 
rondom corona en werd uiteindelijk in 
hybride vorm georganiseerd. Tijdens deze 
editie werd de keynote-speech verzorgd door 

Klaas Knot (president van de Nederlandsche 
Bank), getiteld: The case for fiscal stabilisation 
in a low interest rate environment. Daarnaast 
werden inleidingen verzorgd door Casper G. 
De Vries (H.J. Witteveen Chair of Monetary 
Economics) en voormalig VVD-Tweede 
Kamerlid Jan Middendorp, die in ging op de 
historische bijdrage van Johannes Witteveen.

THE WITTEVEEN LECTURE SERIES |  SYMPOSIUM
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Ook dit jaar organiseerde de TeldersStichting 
weer een bijeenkomst samen met het VVD 
Thematisch Netwerk Internationaal. Vanwege 
de coronamaatregelen moest een eerder 
gepland fysiek symposium uitgesteld worden 
en werd in plaats daarvan op 15 december een 
online bijeenkomst georganiseerd over 
de onrust aan de oostgrens van de EU. Als 
sprekers waren die avond Adriaan Jacobovits 
de Szeged (oud-topdiplomaat), Bob Deen 
(Oost-Europadeskundige bij Instituut 
Clingendael) en Bart Groothuis (VVD-
Europarlementariër) aanwezig. Ruben 
Brekelmans (VVD-Tweede Kamerlid en 

IN GESPREK OVER OPLOPENDE SPANNINGEN AAN DE OOSTGRENS 
VAN DE EU |  ONLINE BI JEENKOMST

Ongelijkheid wordt op allerlei terreinen nogal 
eens als probleem ervaren, maar hoe terecht is
dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun 
gedachtengoed tegen ongelijkheid aan? In de 
kern van het liberalisme zijn de waarden 
van keuzemogelijkheden (vrijheid) en het 
vermogen deze mogelijkheden daadwerkelijk te 
benutten (autonomie) onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Gelijkheid is daarbij van belang 
voor zover het verwijst naar het fundamentele 
uitgangspunt dat de vrijheid en autonomie van 
iedereen van belang is en niet alleen van bepaalde 
groepen burgers.

In de bundel Verschil moet er zijn. Liberale 
perspectieven op ongelijkheid onderzoeken 
verschillende auteurs de mate van ongelijkheid 
op deelterreinen als inkomen en vermogen, 
gezondheidszorg, onderwijs, generaties, 
groepsidentiteit, sekseverschillen en toegang 

tot politieke macht. Daarnaast is er aandacht 
voor verschillen tussen stad en land, binnen 
Europa en op wereldschaal. De verschillende 
studies van ongelijkheid tonen een fascinerend 
palet aan liberale kleuren met uiteenlopende 
probleemanalyses en oplossingen. Daarnaast 
illustreren ze ook consensus over de noodzaak 
van een genuanceerd oordeel: niet elke 
ongelijkheid is een probleem en niet elke 
gelijkheid is een zegen.

De bundel werd geredigeerd door Fleur 
de Beaufort, Patrick van Schie en Marcel 
Wissenburg. Daarnaast werden bijdragen 
geleverd door prof. dr. Sebastiano Bavetta, 
prof. dr. Caspar van den Berg, prof. em. dr. 
Boudewijn Bouckaert, dr. Edwin van de Haar, 
prof. dr. Martin van Hees, drs. Maartje Schulz, 
dr. Alies Struijs, drs. Mark van de Velde en drs. 
Josse de Voogd.

buitenlandwoordvoerder) zat de discussie 
voor als moderator. 

Tijdens de bijeenkomst werd vooral uitge-
breid stilgestaan bij de rol van de Russische 
president Poetin in de regio. Daarin werden 
ook een aantal achteraf voorspellende uit-
spraken gedaan, zoals Poetins bereidheid 
om wel degelijk een grootschalig conflict in 
Oekraïne in gang te zetten. Daarnaast werd 
er gewaarschuwd voor de gevolgen die een 
eventueel verbond tussen Rusland en China 
zou kunnen hebben en werd met name het 
belang van de NAVO nog eens onderstreept. 

VERSCHIL MOET ER ZIJN |  PUBLICATIE

VARIANTEN VAN LIBERALISME |  PUBLICATIE

Het wemelt van de uitdrukkingen met het woord 
‘liberaal’ erin, maar wat betekenen ze? Waar 
staat bijvoorbeeld een klassiek-liberaal 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. Het lastige is dat blijkbaar niet iedereen 
bij die verschillende soorten liberalisme aan 
hetzelfde denkt. Om de spraakverwarring die 
dit oplevert te beteugelen schreef de directeur 
van de TeldersStichting, Patrick van Schie, een 

beknopt en handzaam boekje: Varianten van 
liberalisme. Substromingen, schijnvormen 
en representanten. Hij geeft kort aan wat de 
voornaamste substromingen inhouden en legt 
uit waarom het vermeende ‘neoliberalisme’ 
niet bestaat. Voorts geeft hij van een twintigtal 
belangrijke liberale denkers steeds de kern van 
hun bijdrage aan het liberale gedachtengoed 
weer. Ten slotte gaat hij in op de vraag hoe 
liberalisme en democratie zich tot elkaar 
verhouden alsmede op de vraag in hoeverre de 
‘liberale wereldorde’ werkelijk liberaal is. 



Jaarlijks geeft de TeldersStichting tenminste 
één editie van het Liberaal Journaal uit, een 
krant waarin een thema van uiteenlopende 
kanten wordt belicht door diverse auteurs. 
In het Liberaal Journaal van december 2021 
werd het thema ‘eigendom’ met verschillende 
bijdragen verder uitgediept. 

Het recht op ‘eigendom’ staat voor liberalen 
centraal als motor van individuele vrijheid en 
vooruitgang. In deze editie van het Liberaal 
Journaal wordt aandacht besteed aan diverse 
aspecten van eigendom. Welke grenzen 
kunnen aan eigendom worden gesteld? 
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LIBERAAL JOURNAAL |  EIGENDOM

Het tijdschrift Liberale Reflecties verscheen in 
2021 weer zowel fysiek als digitaal en werd 
gecoördineerd door de Kernredactie bestaande 
uit hoofdredacteur Marcel Wissenburg 
(hoogleraar Politieke Theorie), Hans Mojet 
(beleidsmedewerker EZK), Bas Steunenberg 
(inspecteur Netwerkzorg en Preventie), Fleur de 
Beaufort en eindredacteur Wilbert Jan Derksen.

Afgelopen jaar werd in Liberale Reflecties 
een uiteenlopende collectie onderwerpen 
behandeld. Het meinummer stond in het teken 
van de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook 
kwamen verschillende economische kwesties 
aan bod, zoals het belasting- en toeslagenstelsel 
en het financiële effect van de coronacrisis. 
In september werd natuur en leefomgeving 
als thema aangehaald, waarbij onder meer 
stilgestaan werd bij de huidige staat van onze 
natuurgebieden en de uitdagingen omtrent de 

LIBERALE REFLECTIES |  TI JDSCHRIFT

landbouwsector. De decembereditie besteedde 
tot slot aandacht aan de verdeeldheid in de 
samenleving, met artikelen over zaken als 
polarisatie, tolerantie en het belang van een open 
debat. 

Ook waren er veel andere onderwerpen die 
vanuit liberaal perspectief bediscussieerd 
werden het afgelopen jaar. Zo verscheen er 
een artikel over de huidige crisis in Venezuela 
en de gevolgen daarvan voor ons Koninkrijk. 
Tevens werd er licht geschenen op artikel 23 van 
de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. 
Daarnaast was er een helder verhaal te lezen over 
de problemen omtrent de huidige regulering 
van giften aan politieke partijen. Zoals altijd 
verschenen er verder recensies van verschillende 
boeken die relevantie hadden voor het liberale 
debat.

Wie beschikt met wel recht over welk deel 
van eigendommen of over bepaalde soorten 
eigendommen? Wanneer is eigendom 
problematisch en dient er corrigerend 
opgetreden te worden? Mag je jezelf 
bijvoorbeeld vrijwillig als slaaf verkopen of 
gaat dat te ver? In hoeverre is je eigen lichaam 
ook echt jouw eigendom en mag je daarmee 
doen wat je wilt? Hoe reëel is een samenleving 
zonder individueel bezit? Wie bepaalt wat er 
met eigendom moet gebeuren bij overlijden? 
Welke ideeën hadden liberale denkers door de 
eeuwen heen over het recht op eigendom.

In 2021 heeft de TeldersStichting opnieuw een 
aparte editie van het VVD-ledenblad verzorgd. 
Dit keer stond het thema ‘ongelijkheid’ 
centraal, mede op basis van de eerder in het 
jaar verschenen bundel Verschil moet er zijn. 
Liberale perspectieven op ongelijkheid. Naast 
de weerlegging van een tiental misverstanden 
rondom ongelijkheid werd onder meer 
aandacht besteed aan de liberale visie op 
ongelijkheid, kansengelijkheid, ongelijkheid 
op de woningmarkt, ongelijkheid in digitale 
toegang en opmerkelijke ongelijkheidheden 

vvd-ledenblad |  ongelijkheid

die doorgaans geen rol spelen in de discussie 
rondom gelijkheid.

Dit keer werd de reeds in 2020 gepubliceerde 
poster over marktwerking aan het VVD-
ledenblad toegevoegd. Deze poster onderzoekt 
via een stroomdiagram de vraag wanneer iets 
aan de markt overgelaten zou moeten worden 
en wanneer er voor de overheid een rol is 
weggelegd.
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Begin 2021 verscheen de publicatie Beyond Flat 
Earth van het European Liberal Forum (ELF), dat 
in het teken stond van complottheorieën en het 
effect daarvan op de samenleving. Wilbert Jan 
Derksen leverde vanuit de TeldersStichting een 
bijdrage hieraan en schreef een artikel over de 
impact die complottheorieën hebben gehad op de 
Amerikaanse politiek.. 
Naar aanleiding van deze publicatie organiseerde 
ELF in samenwerking met Project Polska op 
11 maart een online bijeenkomst, waar Wilbert 
Jan samen met een aantal andere auteurs aan 
deelnam. Ook verscheen later dat jaar een ELF-
podcast, waarin hij samen met de presentator 
dieper op het artikel inging. 

Maartje Schulz schreef een hoofdstuk voor het 
project Next Generation EU: a Southern-Northern 
dialogue, dat resulteerde in een boekpublicatie 

onder vlag van het European Liberal Forum 
(ELF). De bijdrage is getiteld: ‘Is frugal truly 
frugal? A liberal perspective on solidarity 
and fair redistribution in the EU’. Het boek 
werd mid-2021 gepubliceerd. Maartje Schulz 
nam op 17 november, samen met een aantal 
andere auteurs van het boek, deel aan een Ralf 
Dahrendorf Roundtable (rondetafeldiscussie) 
in Brussel. 

Maartje Schulz deed als deelnemer mee aan 
het programma Studio Europe, georganiseerd 
door VVD International en ELF. In vier 
weekenden volgde zij tezamen met andere 
jonge liberalen in Europa trainingen (zowel 
over het liberalisme als vaardigheden zoals 
presenteren) en werd er gewerkt aan het 
opzetten van projecten die te maken hebben 
met liberale samenwerking. 

EUROPEAN LIBERAL FORUM |  PUBLICATIES EN ACTIVITEITEN

overige activiteiten

Geregeld worden directeur en stafleden van 
de TeldersStichting uitgenodigd als spreker 
voor lezingen, gastcolleges, interviews of 
forumdebatten. In 2021 verzorgden zij onder 
andere inleidingen voor verschillende VVD- 
en JOVD- afdelingen en VVD-netwerken. 
Voorts gaven zij cursussen voor de Haya van 
Somerenstichting (VVD), het Steenkampinstituut 
(CDA-kader) en gastcolleges aan de 
universiteiten Leiden en Nijmegen.

Patrick van Schie schreef in 2021 geregeld 
een essay voor Wyniasweek.nl., bijdragen 
aan World Commerce Review, en een dubbele 
boekbespreking voor het Jaarboek Parlementaire 
Geschiedenis. Hij nam diverse malen deel 
aan discussies in radio-uitzendingen, in het 
bijzonder over het gebruik van 2G als maatregel 
ter indamming van corona. Voor de podcast 
‘Vergezichten’ van de vakgroep Filosofie aan de 
Universiteit Leiden liet hij zich interviewen over 
de grondslagen van het liberalisme.

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 2021 werkte Lennart Boot 
(student aan de Avans Hogeschool te Breda) 
aan een onderzoek naar de mogelijkheden van 
recreatieve genetica bij het oplossen van cold 
cases en de liberale kanttekeningen die daarbij 
komen kijken. Marthijn Kinkel (student 
economie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam) verrichtte ondersteunend 
onderzoek voor het project ‘Digitalisering 
en liberale waarden’.  Leon Scholten (student 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht) 
onderzocht hoe confessionele Tweede 
Kamerleden in de periode 1891-1897 
reageerden op  een aantal wetsvoorstellen van 
de toen het bewind zijnde liberale kabinetten-
Van Tienhoven en -Röell. 

Wilbert Jan Derksen nam namens de 
TeldersStichting deel aan een online 
bijeenkomst over digitalisering, waar in 
aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
samen met de andere wetenschappelijke 
bureaus gekeken werd naar het belang van 
digitalisering voor de verschillende politieke 
partijen. 



Na 2½ jaar onderbreking door coronamaat-
regelen werd de traditie van de TeldersTafel 
weer opgepakt. In een intieme setting, 
waardoor de onderlinge gedachtenuitwisseling 
wordt bevorderd, hebben een spreker en de 
aanwezigen een goede gelegenheid om tussen 
de gangen van een diner door een per 
TeldersTafel wisselend thema uit te diepen.
Op dinsdagavond 7 juni 2022 stond de 
toekomst van de Europese Unie centraal. 
Spreker was Adriaan Schout, EU-specialist bij 
Clingendael en bijzonder hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Als co-
referent trad op Roelien Kamminga, woord-
voerder Europese Zaken van de VVD-Tweede 
Kamerfractie.

Schout vroeg onder meer aandacht voor een 
herwaardering van het begrip subsidiariteit. 

Er heerst nu te veel een tendens om alles op 
centraal niveau te regelen. Bovendien staat nu 
het opstellen van nieuwe richtlijnen centraal, 
terwijl nauwelijks wordt nagegaan hoe deze 
uitpakken. Voorts gaf Schout aan dat de EU 
in toenemende mate te kampen heeft met 
uiteenlopende belangen tussen ruwweg de 
noordelijke, de zuidelijke en de oostelijke 
lidstaten. De Frans/zuidelijke lijn ligt daarbij 
nog altijd te veel gewicht in de schaal.

In de Couwenhovezaal van stadskasteel 
Oudaen te Utrecht vond een geanimeerde 
discussie plaats. De aanwezigen toonden 
zich verheugd dat de TeldersTafel weer kon 
plaatsvinden en waren ook met deze nieuwe 
editie in hun nopjes.

DE TOEKOMST VAN EUROPA |  TELDERSTAFEL
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De woningmarkt is in crisis. Er is 
veel kritiek op de woningmarkt en er 
is een toenemende roep voor meer 
ingrijpen en sturing van de overheid. 
Geen woningmarkt meer, maar 
‘volkshuisvesting’, zo luidt het in politiek 
Den Haag. Is dit wel zo verstandig? 
Onder begeleiding van curator Roelof 
Salomons is Maartje Schulz bezig aan 
een publicatie over de woningmarkt. 
Wat is er precies aan de hand op de 
woningmarkt? Wat zijn de oorzaken van 
de woningmarktproblematiek? En wat 
zijn liberale oplossingen die werken? 

WONINGMARKT |  PUBLICATIE

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 vlektyphus. 
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. 
Helaas maakte de omstandigheden rondom 
de Corona-pandemie de organistie van deze 
bijeenkomst destijds onmogelijk. Op zaterdag 
2 april 2022 werd deze bijeenkomst alsnog 

georganiseerd in het Academiegebouw van de 
Universiteit Leiden. Daarbij werd de nieuwe 
naam van het Klein Auditorium – sinds 2020 
het Telders Auditorium – alsnog officieel ten 
doop gehouden. De (emeritus-)hoogleraren 
Kees Schuyt, Rick Lawson, Nico Schrijver en 
Marten Zwanenburg, die eerder een bijdrage 
leverden aan het bundel Ben Telders. Moedig, 
Strijdbaar en onverzettelijk, verzorgden tijdens 
dit symposium inleidingen over leven en werk 
van Telders. Initiatiefneemster en organisator 
Ida van Veldhuizen trad op als dagvoorzitter.

Voor deze publicatie worden diverse 
interviews gehouden met experts en 
ervaringsdeskundigen op de woningmarkt. 
Publicatie is in 2022 voorzien.

BEN TELDERS. MOEDIG , STRIJDBAAR EN ONVERZETTELIJK |  SYMPOSIUM



De samenleving is volop aan het 
digitaliseren. Hoewel dit voor veel 
welvaart en welzijn heeft gezorgd, brengt 
digitalisering ook een aantal uitdagingen 
met zich mee waar de politiek zich over 
zal moeten buigen. Denk aan zaken als de 
datahonger en economische macht van Big 
Tech, het gevaar van desinformatie, het 
discriminerende effect van algoritmen en 
onze kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. 
Door vijf essentiële liberale kernwaarden 
– te weten; privacy, autonomie, veiligheid, 
gelijkwaardigheid en democratie – 
als uitgangspunt te nemen voor het 
digitaliseringsbeleid, kan er antwoord 
geboden worden op deze grote uitdagingen. 

In 2021 is de TeldersStichting gestart met 
een publicatie waarin de liberale visie op 
digitalisering centraal staat. Dit project 
wordt uitgevoerd door een werkgroep 
bestaande uit voorzitter Frans Osinga 
(hoogleraar War Studies), Paul Ducheine 
(hoogleraar Cyber Security & Cyber 
Operations), Dennis Broeders (hoogleraar 
Veiligheid en Technologie), Ronald Prins 
(medeoprichter Hunt & Hackett), Tamara 
Kipp (Risk Officer bij het Kadaster), Marijn 
Janssen (hoogleraar ICT & Governance) 
en Sander Klous (hoogleraar Big Data 
Ecosystems). Wilbert Jan Derksen vervult 
vanuit de TeldersStichting de rol als scribent. 
Het geschrift zal in 2022 gepubliceerd 
worden. 

DIGITALISERING EN LIBERALE KERNWAARDEN |  PUBLICATIE

Er bestaat al decennia een – vaak latente – 
tegenstelling tussen natuur en milieu, tussen 
natuurbescherming en duurzaamheid: ‘natuur’ 
bestaat ‘op zich’, als een geheel van processen 
dat zonder menselijk ingrijpen en zonder 
menselijk doel plaats (zou kunnen) vinden, 
‘milieu’ is het geheel van hulpbronnen dat 
de mens omgeeft. Een boom als natuur is 
een klein ecosysteempje en deel van een 
groter ecosysteem; een boom als milieu is 
brandhout in opleiding. Bij de inrichting en 
exploitatie van onze leefomgeving strijden 
doorgaans diverse belangen met elkaar en 
kunnen verschillende afwegingen gemaakt 
worden. Het belang van duurzaamheid en 
natuur wordt door velen omschreven, maar 

in hoeverre mag dat ten koste gaan van de 
landbouw en veehouderij of ten koste van de 
ruimte tot economische groei?

Een werkgroep van de TeldersStichting 
zal zich onder voorzitterschap van 
Marcel Wissenburg (milieufilosoof en 
hoogleraar politieke theorie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen) over deze 
problematiek buigen. Aan de werkgroep 
in oprichting zal in ieder geval Maarten 
Bakker (fractievoorzitter VVD Nijmegen 
en verbonden aan Natuurmonumenten) 
deelnemen, evenals Fleur de Beaufort die 
vanuit de TeldersStichting de pen voert.

NATUUR, LANDBOUW EN BOSBOUW IN NEDERLAND |  PUBLICATIE

DEMOCRATIE 3 .0 |  PUBLICATIE

De democratie staat onder druk, zowel 
van binnenuit als buitenaf. Er wordt 
daarom steeds vaker gesproken over 
democratische vernieuwing. Na het model 
van directe democratie en de later die 
van de representatieve democratie, is nu 
wellicht de tijd aangebroken om door te 
bewegen naar een nieuw model, waarmee 

aan deze uitdagingen het hoofd geboden 
kan worden. In 2022 zal de TeldersStichting 
een project starten waarin vanuit een 
liberaal perspectief gekeken wordt hoe deze 
‘democratie 3.0’ vorm kan krijgen. Wilbert 
Jan Derksen zal daarvoor de pen voeren. 

Programma |  2022



VERLICHTING EN VOORUITGANG |  PUBLICATIE

Het liberalisme is nauw verbonden met 
de Verlichting en de toen tot wasdom 
gekomen waarden. Deze Verlichting heeft 
altijd onder vuur gelegen van christelijke 
en conservatieve denkers en politici. Na 
een periode waarin de waarden van de 
Verlichting (ogenschijnlijk?) breed werden 
onderschreven worden ze de laatste jaren 
wederom betwist. In Nederland valt – op het 
politiek-filosofische niveau – bijvoorbeeld 
te denken aan het boek De onzichtbare 
maat van de Leidse rechtsfilosoof Andreas 
Kinneging. Maar ook ter linkerzijde 
worden waarden van de Verlichting – zoals 
rationaliteit, debat op argumenten en de 
overtuiging dat vooruitgang mogelijk is – 
tegenwoordig fel betwist of ondermijnd; 
denk alleen al aan de eis van ‘safe places’ 

en de ‘cancel culture’ waarmee niet langer 
met politieke tegenstanders de discussie 
wordt aangegaan maar hun ideeën in de ban 
worden gedaan. 

Daarom is het van groot belang na te 
gaan welke waarden uit de Verlichting 
voortkomen, hoe liberalen zich hiertoe 
verhouden en hoe zij zich dienen op te 
stellen tegenover bovengenoemde kritiek. 
Martin van Hees, hoogleraar morele en 
politieke filosofie aan de VU en lid van het 
curatorium van de TeldersStichting, en 
Patrick van Schie, historicus en directeur 
van de TeldersStichting, schrijven samen een 
beknopte publicatie, die als aftrap zal dienen 
voor een breder te voeren debat

Programma |  2022

De coronacrisis heeft een duidelijke 
toename laten zien van interventies 
van de overheid op tal van terreinen, 
en daarmee van het beslag dat de 
collectieve sector legt op ons BBP. Van 
diverse maatregelen wordt gezegd dat 
zij ‘tijdelijk’ zullen zijn, maar in het 
verleden zijn nogal eens ‘tijdelijke’ 
maatregelen overgegaan in structureel 
beleid. Bovendien wordt de overheid, 
ondanks evidente gevallen waarin zij 
heeft gefaald (toeslagenaffaire) etc., 
meer en meer als panacee voor allerlei 
maatschappelijke kwalen aangeprezen. 

ROL EN OMVANG VAN DE OVERHEID |  PROJECT

Voor liberalen is het noodzaak waak-
zaam te zijn en de taak van de overheid 
te beperken tot het noodzakelijke en
tot wat de overheid aankan. Een poli-
tiek-wetenschappelijke stellingname 
(P.S.) zal worden voorbereid waarin de
rol en het functioneren van de overheid 
juist ook ten opzichte van de burger 
grondig worden doorgelicht. Tevens zal
een poster worden gemaakt waarin de 
kerntaken en de meer begeleidende 
functies van overheden worden onder-
scheiden van zaken waar de overheid 
zich beter niet mee kan bemoeien. 

BELASTINGSTELSEL OP LIBERALE GRONDSLAG |  PUBLICATIE

Belasting betalen is niet leuk, zeker voor 
liberalen niet, maar overheden hebben 
nu eenmaal voor de (terecht toegekende) 
taken financiële middelen nodig. Ons 
belastingstelsel is in hoge mate hap-snap 
gegroeid, maar zou eigenlijk de uitdrukking 
moeten zijn van een eerlijke verdeling van 
de lasten. Daarbij staat ‘eerlijk’ voor liberalen 
niet gelijk aan hoe links dit interpreteert: 
zoveel mogelijk genivelleerd.

Hoe zou een liberaal belastingstelsel 
systematisch doordacht eruit moeten zien? 

Om dit na te gaan stelt de TeldersStichting 
een werkgroep in met de opdracht 
aanbevelingen te doen voor het in liberale 
zin herzien van ons huidige belastingstelsel. 
Het gaat bovenal om de principes, al zullen 
ruwe doorrekeningen ervoor moeten 
zorgen dat het voorgestelde stelsel dan wel 
de voorgestelde wijzigingen niet te ver af 
komen te staan van het haalbare voor wat 
betreft de nu eenmaal benodigde collectieve 
financiële middelen.
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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 
zomin 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 Uitgeverij 
Boom zal een nadere analyse verschijnen van 
de begrippen individu, individualisme en 
individualisering in relatie tot het liberalisme. 

INDIVIDUALISERING |  PUBLICATIE

Liberalen gaan er doorgaans vanuit dat 
mensen vanuit vrije wil keuzes kunnen maken, 
waar ze vervolgens verantwoordelijk voor 
kunnen worden gehouden. 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 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 de vrije wil en is van plan 
om in 2022 met een aantal experts tegelijkertijd 
om tafel te zitten, nu de coronasituatie dit weer 
toestaat. Vervolgens zal worden bezien of wij wat 
met dit thema willen doen.

VRIJE WIL |  EXPERTMEETING

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. 
In 2022 zal eind augustus een nieuwe 
editie van deze zomerschool worden 
georganiseerd.

Daarnaast ontstond geleidelijk het idee 
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 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, al is deelname aan de traditionele 
zomerschool geen vereiste. In overleg 
met de Haya van Somerenstichting 
wordt gekeken op welke wijze ook 
deelnemers aan andere liberale cursussen 
kunnen doorstromen, zodat beter kan 
worden aangesloten bij het bestaande 
cursusaanbod van het opleidingsinstituut 
van de VVD.

ZOMERSCHOOL & VERDIEPINGSWEEKENDEN |  CURSUS



Programma |  2022

Wat betekent het beroemde ‘schadebeginsel’ 
van John Stuart Mill precies? Wanneer is in de 
interactie tussen mensen sprake van schade en 
moet er worden ingegrepen? Rond de kerstdagen 
zal een editie verschijnen waarin, mede naar 
aanleiding van de situatie in de Oekraïne, nader 
wordt ingegaan op het thema oorlog en vrede.

LIBERAAL JOURNAAL |  KRANT

Het boek Sociaal-liberalisme dat in 2014 bij 
uitgeverij Boom 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 Groot-Brittannië, Duitsland en 
België. Voor deze vertaling wordt samengewerkt 
met Academic and Scientific Publishers (ASP) in 
België. 

SOCIAL-LIBERALISM |  PUBLICATIE

Voortkomend uit het Studio Europe programma waar 
Maartje Schulz aan meedeed (zie: activiteiten 2021), is zij 
een project gestart met nog drie andere jonge Europese 
liberalen (uit België, Zweden en Noord-Macedonië). Er 
wordt gewerkt aan een essaybundel over de Staat van het 
Liberalisme in Europa, waarin in kaart wordt gebracht hoe 
het ervoor staat als het gaat om het liberalisme in diverse 
Europese landen. In deze essays wordt er gezocht naar 
liberale uitdagingen en oplossingen. De auteur voor de 
Nederlandse bijdrage is Patrick van Schie. Het doel is om, 
naast de essaybundel, ook nog een workshop met o.a. de 
auteurs te organiseren. 

EUROPEAN LIBERAL FORUM |  EUROPESE SAMENWERKING

The State of Liberalism

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. 

In 2022 zullen twee edities van het Liberaal 
Journaal verschijnen. In de zomer verschijnt 
een editie rondom het thema schade. 
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Op vrijdag 24 juni had in het Carlton 
Ambassador Hotel in Den Haag een symposium 
plaats over de NAVO, EU en Europese 
veiligheid. Actueler kon bijna niet gezien 
de situatie met Oekraïne en Rusland. De 
TeldersStichting organiseerde dit evenement 
samen met het VVD Thematisch Netwerk 
Internationaal.

Als hoofdspreker trad op Jaap de Hoop Scheffer 
(voormalig minister van Buitenlandse Zaken 
en voormalig secretaris- generaal van de 
NAVO). Hij plaatste de Europese veiligheid 
mede in het bredere kader van de machtsstrijd 
die plaatsvindt tussen de Verenigde Staten 
en China. Voor wat betreft Europa sprak hij 
zijn aarzelingen uit bij het begrip ‘strategische 
autonomie’ – te Frans – en gaf hij aan dat 
het zojuist beloofde EU-lidmaatschap voor 
Oekraïne in de toekomst politiek-psychologisch 
weliswaar onvermijdelijk is, maar dat er veel 
haken en ogen aan zitten. Een van die haken 
en ogen zit op veiligheidsgebied: te weten de 
garantie vervat in art 42, lid 7 van het EU-
verdrag, welke ‘harder’ is dan die van art. 5 
van het Navo-verdrag. De Hoop Scheffer gaf 
voorts aan dat de Navo-aanwezigheid in de 
Baltische staten en andere landen dichtbij 
Rusland zou moeten worden opgevoerd van 
‘forward presence’ naar ‘forward defence’. 
Oftwel: er moeten zoveel troepen van andere 
Navo-lidstaten zijn dat de Russen niet eens aan 
een aanval op bijvoorbeeld de Estse hoofdstad 
Tallinn kunnen beginnen. Als een voornaam 
punt van zorg gaf De Hoop Scheffer aan 
dat democratieën (psychologisch) weerbaar 
dienen te zijn en te blijven. Poetin gokt op het 
wegebben daarvan en zal zodra die gelegenheid 
zich voordoet gretig inspelen op oplaaiende 
verdeeldheid in Europa.

Vervolgens werd er in panelvorm doorgepraat, 
waarbij ook Laurien Crump (Universitair 
hoofddocent Geschiedenis van de Internationale 
Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht), 
Bart Groothuis  (VVD-Europarlementariër 
en expert op het gebied van cybersecurity) en 
Frans Osinga (Bijzonder hoogleraar War Studies 
aan de Universiteit Leiden aansloten. Daarin 
kwam onder andere naar voren dat de 2%-
norm van uitgaven aan Defensie, die jarenlang 
is genegeerd en door veel lidstaten pas na de 
Russische inval in Oekraïne (hopelijk) gaat 
worden gehonoreerd, eigenlijk alweer verouderd 
is. Die norm was nodig sinds 2014; door de 

Russische inval van 24 februari 2022 zou de 
norm hoger moeten worden gesteld.

Het panel werd gemodereerd door Ruben 
Brekelmans (VVD Tweede Kamerlid en 
buitenlandwoordvoerder). Patrick van Schie 
(directeur TeldersStichting) sloot af met 
de opmerking dat er dit symposium veel 
realistische geluiden te horen waren geweest. 

Hij zou wensen dat er buiten de zaal net zoveel 
realisme in de veiligheidspolitiek zou komen, 
niet alleen op straat maar ook in de Tweede 
Kamer en in de EU want daar ontbreekt het 
maar al te vaak aan. Er was veel belangstelling, 
met een kleine 100 aanwezigen en veel goede 
vragen vanuit het publiek. 

Foto: Jaap de Hoop Scheffer | NATO

NAVO, EU en Europese veiligheid |  Symposium
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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 

in gaan 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 in overleg met Stilz een 
nieuwe datum gekozen voor de Telderslezing.

TELDERSLEZING

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. 

Ook in 2022 staat de TeldersStichting open voor 
studenten die in het kader van hun (onderzoeks)
stage bij de TeldersStichting aankloppen.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Op 17 juni vond de boekpresentatie van 
de Engelstalige versie van ‘Een markt voor 
ons allemaal’, een boek geschreven door 
Roelof Salomons, Maartje Schulz en Ruben 
Oude Engberink, in opdracht van de 
TeldersStichting, plaats. Het event trok zo’n 
50 bezoekers en had plaats in Brussel bij 
het hoofdkwartier van Open VLD, en werd 
georganiseerd met het European Liberal 
Forum (ELF) en het Studiecentrum Albert 
Maertens (van Open VLD). In de ochtend 
waren er twee expertwerkgroepen waarin 
twee thema’s uit het boek werden besproken 
(kapitalisme en klimaat, en internationale 
handel versus strategische autonomie). In 
de middag was er een publiek programma 
met een keynote speech van de Amerikaanse 
denker en schrijver Tom Palmer (van Atlas 
Network en the Cato Institute) over het 

liberalisme en het belang van de vrije markt. 
Naast een aantal principes waarom de vrije 
markt beter werkt besprak hij tevens enkele 
veelgehoorde punten waarop de vrije markt 
vaak wordt bekritiseerd. Daaropvolgend 
namen in het panel geleid door Daniel 
Kaddik (directeur van ELF) ook Eva de 
Bleeker (Belgisch Staatssecretaris voor 
Begroting) en Karel de Gucht (voormalig 
handel Eurocommissaris) deel. In dit panel 
kwamen meer praktijkkwesties aan bod. 
Patrick van Schie en Roelof Salomons 
introduceerden vervolgens ‘A Free Market 
for All’, waarna hoofdeconoom van 
Itinera Institute Ivan Van de Cloot een 
review gaf van het boek. Directeur van het 
Studiecentrum Albert Maertens Jimmy 
Koppen sloot de dag af.

‘A Free Market for All’  |  Bi jeenkomst



dr. P.G.C. (Patrick) van Schie | directeur 
drs. F.D. (Fleur) de Beaufort | wetenschappelijk onderzoeker 
drs. W.J. (Wilbert Jan) Derksen | wetenschappelijk onderzoeker
M.D (Maartje) Schulz MSc | wetenschappelijk onderzoeker
D.E. (Diana) Marrenga | secretaresse 

STAF

drs. R. (Robert) Reibestein | voorzitter

prof.dr. C.F. (Caspar) van den Berg | 
hoogleraar Global and Local Gover-
nance te Groningen

prof. dr. J.A. (Jan Anthonie) Bruijn | 
hoogleraar Immunopathologie aan het 
Leids Universitair Medsich Centrum

prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis | eme-
ritus hoogleraar Medische Ethiek en 
voormalig VVD-Eerste Kamerlid

prof. dr. M.V.B.P.M. (Martin) van Hees | 
hoogleraar ethiek aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam

F. (Fabienne) Hendricks MA | Tata 
Steel, Head of Talent, Performance 
Management en Recruitment

O.  (Onno) Hoes | hoofdbestuurslid 
VVD en voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
NVM

prof. dr. mr. E.M. (Liesbeth) Kneppers-
Heynert | emeritus hoogleraar 

bedrijfskunde te Groningen en 
voormalig VVD-Eerste Kamerlid

mr. I.J.M. (Ingrid) Michon-Derkzen | 
Tweede-Kamerlid VVD

cmd.prof.dr. F.P.B. (Frans) Osinga |
hoogleraar Militair Operationele 
Wetenschappen aan de Nederlandse 
Defensie Academie

drs. L. (Lennart) Salemink | lid hoofd-
bestuur VVD en internationaal 
secretaris

prof. dr. R.M. (Roelof) Salomons | bij-
zonder hoogleraar beleggingstheorie en 
vermogensbeheer aan de Rijksuniversi-
teit Groningen en strategisch adviseur 
bij diverse financiële instellingen.

drs. E.J.M. (Eric) Wetzels | directeur-
eigenaar Polyfluor Plastics BV

prof.dr. M.L.J. (Marcel) Wissenburg 
| hoogleraar Politieke Theorie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen
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