
LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019

Van de Redactie            
Grote schoenen door Niek Kok                        2

Waterdemocratie
I.    Een liberale blik op waterschappen en waterschapsverkiezingen door Martijn Smits       5
II.   Besturen in het waterschap: een gesprek met Tanja Klip-Martin en Karima  
       Bouchtaoui door Fleur de Beaufort en Niek Kok                16

Liberale vrouwen
I.    Voorwoord: Honderd jaar Vrouwenkiesrecht, honderd jaar verdere ontwikkeling?  
       door Sybilla Dekker                    27
II.   Feminisme en Liberalisme tot 1945 door Jantine Oldersma               34
III. Liberale vrouwen na de oorlog door Jantine Oldersma                48
IV.  Strijdbaarheid en bevlogenheid: Haya van Someren-Downer  
       door Sylvia Bakker-Kempen                   58
V.   Het vrouwelijke element. Liberale vrouwen in de Tweede Kamer vanaf 1968 
       door Carla Hoetink en Harm Kaal                            63

Ondertussen in het parlement
Als de Chinezen komen… door Caroline Nagtegaal                74

Europese verkiezingen
I.    Een Europees antwoord op het vluchtelingenvraagstuk 
       door Michael van Basten Batenburg                  82
II.   Europese militaire samenwerking: de dynamische stagnatie voorbij? 
       door Frans Osinga                    91 

Boekrecensie
De professorale belevenissen van Boudewijn Bouckaert door Pieter de Jonge           109

Colofon                     115

Inhoud



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 2

Van de Redactie

door Niek Kok
Elk individu is een kruispunt van netwerken 
van individuen: ieder individu verbindt en 
verenigt op unieke wijze personen en zaken 
die op het eerste gezicht misschien weinig 
met elkaar te maken hebben. Dat maakt 
biografieën ook vaak zo lezenswaardig: je 
komt in zulke teksten dezelfde mens tegen 
in verschillende contexten, fases en domei-
nen van het leven. Soms verrast het in welke 
netwerken één individu zich bevond – met 
wie hij of zij correspondeerde.

In dit nummer van Liberale Reflecties staan 
we stil bij de biografieën van een groot aantal 
liberale vrouwen in de Nederlandse politiek. 
Een niet toevallig gekozen thema: sinds 1919 

kent Nederland het algemeen kiesrecht voor 
mannen en vrouwen. Minister van Staat 
Sybilla Dekker leidt de artikelenserie in, 
waaraan Jantine Oldersma, Sylvia Bakker, 
Carla van Balen en Harm Kaal een bijdrage 
leveren. 

De auteurs gaan vooral in op vrouwen die 
een rol speelden in de Nederlandse politiek: 
het zijn veelal liberale, vrouwelijke parlemen-
tariërs. Ze speelden vooral een rol op het na-
tionale politieke niveau. Maar hoe doen libe-
rale vrouwen het in de wereldpolitieke arena? 
Na de eerste West-Europese vrouwelijke pre-
mier, Margaret Thatcher, volgde er weliswaar 
een hele reeks vrouwelijke premiers – maar 

Grote schoenen
Christine Lagarde
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er staan nauwelijks liberale vrouwen op de 
lijstjes. De vrouwen die momenteel top-
functies bekleden op het wereldtoneel zijn 
niet evident van liberale huize. De Chris-
tendemocraat Angela Merkel wordt al jaren 
achtereenvolgens door Forbes gekozen als 
de machtigste vrouw op de wereld. In 2018 
werd Theresa May als de tweede machtigste 
vrouw beoordeeld (hoewel recente ontwik-
kelingen veel afdingen aan dat beeld: May 
lijkt niet zonder meer in charge). Merkel is 
geen liberaal en May is politiek-ideologisch 
gezien een wat sfinxachtig figuur in een zo 
niet nog sfinxachtiger politiek landschap.

Toen Forbes’ derde machtigste vrouw eens 
werd gevraagd waar haar filosofische affini-
teit lag, zei ze: ‘with Adam Smith – that is, 
liberal’ (Johnson 2011). Het was Christine 
Lagarde die deze uitspraak deed, de huidige 
directeur van het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF).1 Lagarde bekleedde verschil-
lende ministersposten in Franse kabinetten 
voordat ze in 2011 het IMF ging leiden. 
Ze was tot de opheffing van die partij in 
2015 lid van de Union pour un Mouvement 
Populaire (UMP), een rechtse, conservatie-
ve partij. Volgens sommigen is Lagarde een 
gevaarlijke onderhandelingspartner. Zo zou 
ze de druk tijdens onderhandelingen opvoe-
ren door het aansluitende diner net zo lang 
uit te stellen totdat er consensus is bereikt of 
geregeld sjaals dragen en instrueren om de 
onderhandelingsruimte flink te koelen.

Lagarde hint er vaker op dat ze zich thuis 
voelt in klassiek-liberaal gedachtengoed. 
‘I have strong principles and beliefs, about 

the strength of the individual and the sort 
of old-fashioned, 18th-century economic 
liberalism. I am a very strong believer in 
free access for all, provided that they put 
the effort in,’ zo zei ze in 2014 tegen de 
Irish Times. Ze verwijst dan ook te pas en 
te onpas naar Adam Smith, zowel naar 
zijn economische theorie in The Wealth of 
Nations als naar zijn moraalfilosofie in The 
Theory of Moral Sentiments. Is Lagarde dan 
de kampioene van het klassiek-liberalisme 
op het wereldtoneel? Het valt te betwisten 
in hoeverre Smith’s gedachtengoed van 
invloed is op de huidige IMF-koers. In 2014 
speechte ze nog over de huidige wereld-
politiek: ‘to me it looks more and more 
as if Adam Smith’s model is being turned 
upside down. Given the high degree of 
interconnectedness in the modern global 
economy, many of the challenges we face 
represent a collective threat, and call for a 
collective response. Rather than collective 
good arising out of self-interested action, it 
is only by acting collectively that an indivi-
dual country’s self-interest can be achieved’ 
(Lagarde 2014). Daarmee vertolkt ze een 
wellicht weinig liberale omkering van één 
van Smith’s belangrijkste ideeën.

Zoals gezegd verrast het soms welke in-
dividuen en thema’s met elkaar kunnen 
worden geassocieerd aan de hand van een 
biografische schets. In 2017 correspondeer-
de Lagarde nog met één van haar voorgan-
gers, de onlangs overleden VVD-voorman 
Johannes Witteveen. Witteveen poogde, in 
de geest van zijn eigen inspirator, de (ook 
liberale) econoom John Maynard Keynes, 
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te bereiken dat het IMF erop aan zou sturen 
dat de eurolanden meer zouden investeren. 
‘Ik kreeg van Lagarde een grote stapel con-
sultatiestukken die het IMF met de Euro-
pese Commissie heeft uitgewisseld. Daarin 
komt het IMF tot precies dezelfde conclusie 
als ik,’ vertelde de toen 96-jarige Witteveen 
tegen het AD. Zo droeg de oprichter van de 
TeldersStichting nog op hoge leeftijd bij aan 
het ideeëndebat. 

Lagarde heeft grote schoenen te vullen. 
Maar dat heeft niets te maken met het feit 
dat ze een vrouw is.

H.N. Kok MSc is wetenschappelijk medewer-
ker bij de TeldersStichting en eindredacteur 
van Liberale Reflecties.
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___________________________________
1. Op de lijst van meest machtige personen 
rankt Forbes Angela Merker, Theresa May en 
Christine Lagarde op respectievelijk de vierde, 
veertiende en tweeëntwintigste plaats. Ze zijn de 
enige drie vrouwen in de top vijftig van de lijst.
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Waterdemocratie

door Martijn Smits
Op 20 maart waren er verkiezingen voor de 
provinciale staten en het algemeen bestuur 
van de waterschappen. Twee bestuursorga-
nen die niet kunnen rekenen op de grootste 
belangstelling van de kiezer. Toch betaalt 
iedere Nederlander waterschapsbelasting 
en is iedere Nederlander ingezetene van een 
waterschap. Als er al aandacht is voor de 
waterschapsverkiezingen, bijvoorbeeld in de 
media, is vaak de strekking dat waterschap-
pen onbekend zijn, niet van deze tijd of te 
weinig democratisch. In dit artikel schets ik 
een korte geschiedenis van de waterschap-
pen als democratisch bestuursorgaan. Hoe 
moeten waterschappen en waterschapsver-

kiezingen vanuit een liberaal perspectief 
beoordeeld worden? Ook die vraag wordt 
hieronder beantwoord. Een liberale vlucht 
naar voren zou de toekomst van de wa-
terschappen wel eens drastisch kunnen 
veranderen.

Uit noodzaak geboren
Vaak worden de waterschappen genoemd 
als het oudste democratische bestuursor-
gaan van Nederland of zelfs ter wereld. Het 
begrip ‘democratisch bestuursorgaan’ is mo-
gelijk een te moderne term voor de water-
schappen die eeuwen geleden zijn ontstaan 
in de gebieden die we nu Nederland noe-

Een liberale blik op waterschappen en 
waterschapsverkiezingen 

De Zaanse Schans
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men. Feit is wel dat in de late middeleeuwen 
mensen zich verenigden om iets te regelen 
met water en dijken ten behoeve van hun 
fysieke veiligheid en economische ontwik-
keling. Wat gebeurde er?

Vanaf de twaalfde eeuw vonden er in de 
kustgebieden van Nederland steeds meer 
ontginningen plaats. Deze waren nodig 
voor de landbouw die moest voorzien in 
de groeiende behoefte aan voedsel voor 
een groeiende bevolking. Om het land te 
ontginnen en te bewerken moest overtollig 
water worden afgevoerd. Hiervoor werden 
kanalen gegraven en sluizen gebouwd. Tege-
lijkertijd moest water worden tegengehou-
den: water van de zee en de grote rivieren 
dat keer op keer de kusten en binnenlan-
den bedreigde en teisterde in de vorm van 
stormvloeden en overstromingen.

De aanleg van deze – zoals waterschappers 
het nu noemen – kunstwerken, is één, maar 
wie moest vervolgens de dijken, dammen, 
greppels en sluizen onderhouden? Deze 
taak lag bij de eigenaren van het land 
gelegen aan de dijken. Hoe meer grond 
een eigenaar bezat, hoe groter de te leveren 
bijdrage aan (de kosten van) het onderhoud. 
In de dertiende eeuw ontstonden zo water-
schappen: publiekrechtelijke organen die 
werden erkend door de landsheer maar die 
autonoom werkten (Blockmans 2010, 284). 
Een waterschap bestond uit een club van 
enkele boeren en landeigenaren binnen een 
polder met een gedeeld belang en een ge-
deelde verantwoordelijkheid. Met de (finan-
ciële) lasten die die verantwoordelijkheid 

met zich meebracht kwam ook inspraak, 
bijvoorbeeld in de vorm van vergaderingen 
van landeigenaren over de besteding van 
het geld. En om er voor te zorgen dat alle 
‘ingelanden’ van het waterschap zich aan de 
onderhoudsafspraken hielden, kwam er toe-
zicht: de schouwvoering. De schouw werd 
uitgevoerd door gekozen functionarissen. 
Dit waren de heemraden. 

Op de kleine polderwaterschappen werd 
toezicht gehouden door een hogere auto-
riteit (Lambert 1985, 110): een hoogheem-
raadschap bestaande uit hoogheemraden en 
een dijkgraaf. Deze hoogheemraadschappen 
hadden ook een taak in de voorzieningen 
die boven het niveau van de polder uitste-
gen, zoals het aanleggen en onderhouden 
van de langere rivier- en zeedijken. Het 
oudste bewijs hiervan is een oorkonde uit 
1255: een privilege van graaf Willem II van 
Holland waaruit blijkt dat er op dat moment 
heemraden bestonden die toezicht uitoe-
fenden op de waterkering langs het IJ en de 
Zwammerdam (Hoogheemraadschap van 
Rijnland 2018). Het betreft hier de heem-
raden van Spaarndam, later het hoogheem-
raadschap van Rijnland, dat nog steeds 
bestaat.

Van meer dan duizend naar 21 
waterschappen
In de loop der eeuwen ontstonden er ook 
waterschappen in de hoger gelegen gebie-
den in Nederland. De talloze waterschappen 
fuseerden of werden door hogere autoritei-
ten samengevoegd. Zorg voor de waterstaat 
en de waterschappen als bestuursorgaan 
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kregen een plek in de Grondwet. Centra-
lisatie van het bestuur in Nederland in de 
laatste eeuwen heeft ertoe geleid dat wa-
terschappen meer en meer geüniformeerd 
zijn. De taken van waterschappen bleven 
eeuwenlang hetzelfde, maar werden in de 
twintigste eeuw uitgebreid met het zuiveren 
van afvalwater. Momenteel zijn er 21 water-
schappen die, conform de Waterschapswet 
uit 1991 de ‘waterstaatkundige verzorging 
van een bepaald gebied’ ten uitvoering 
brengen (art. 1 lid 1 Waterschapswet).

Invloed op beleid
De wijze waarop waterschappen georgani-
seerd waren, hoe de inspraak, belastingen 
en toezicht waren geregeld en welke termen 
voor de bestuurders werden gebruikt, kon-
den in tijd en plaats sterk uiteenlopen. Zoals 
hierboven besproken zagen in de vroegste 
geschiedenis van waterschappen gekozen 
functionarissen toe op het onderhoud aan 
de dijken. Deze functionarissen werden in 
vergadering aangewezen en waren landei-
genaren uit de polder. Wie meer land had, 
had meer belang bij waterzorg, en had meer 
invloed.

In het grootste deel van de twintigste eeuw 
werden de samenstelling van het bestuur en 
de verkiezing van de vertegenwoordigers 
vrijwel volledig overgelaten aan provincies. 
De verschillen tussen waterschappen bleven 
daardoor groot. Vaak werden de bestuur-
ders van waterschappen aangewezen bij 
vergadering van enkele grondeigenaren. 
Verkiezingen bleven soms achterwege, om-
dat er evenveel kandidaten werden gesteld 

als er zetels beschikbaar waren (Schultz 
van Haegen-Maas Geesteranus 2013). De 
Waterschapswet uit 1991 bepaalt dat iedere 
ingezetene van Nederland waterstaatszorg 
nodig heeft, hieraan meebetaalt en dus hier 
ook zeggenschap over heeft. Sindsdien zijn 
het niet alleen de grondeigenaren die het 
waterschap financieren, maar alle inwoners. 
Die zeggenschap houdt onder meer in dat 
inwoners het beleid mogen bepalen middels 
verkiezingen (Meijer 2015). Daarmee zijn 
we bijna aanbeland bij hoe de waterschap-
pen vorm hebben gekregen in de huidige 
situatie. Waar in 2008 nog gestemd werd 
per brief en met een personenstelsel, vinden 
anno 2019 de verkiezingen plaats zoals de 
meeste verkiezingen in Nederland: met een 
stembusgang waarbij de kiesgerechtigde 
een stem uitbrengt op een persoon van een 
politieke partij (het lijstenstelsel).

Het bestuur van waterschappen
In artikel 133 van de Grondwet staat dat 
provinciale staten waterschappen kunnen 
instellen en opheffen. De provinciale staten 
bepalen ook nader wat waterschappen moe-
ten doen, hoe hun organisatie is en wie er 
in hun bestuur zitten. In de Waterschapswet 
wordt dit verder uitgewerkt. Daarin staat 
dat het bestuur van een waterschap bestaat 
uit een algemeen bestuur (zoals de ge-
meenteraad in een gemeente), een dagelijks 
bestuur (vergelijkbaar met wethouders) en 
een voorzitter (de dijkgraaf of watergraaf). 
In tegenstelling tot gemeenten zitten de 
dagelijks bestuursleden ook in het algemeen 
bestuur. Er dus geen dualistisch maar een 
monistisch stelsel.



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 8

Het algemeen bestuur kent tussen de 
achttien en dertig leden (dat verschilt per 
waterschap) en er zijn vier categorieën van 
belanghebbenden in vertegenwoordigd: 
ingezetenen, onbebouwd, bedrijven en na-
tuurterreinen. De ingezetenen zijn inwoners 
van het waterschap, en het is deze categorie 
vertegenwoordigers die op 20 maart met de 
stembusgang werden verkozen. De andere 
drie categorieën zijn de zogeheten geborg-
de zetels. Deze zetels (de provincie bepaalt 
het aantal – zeven, acht of negen – en de 
verdeling over de drie belangengroepen) 
worden ingevuld door vertegenwoordigers 
van daartoe aanwezen organisaties. Dat zijn 
voor ‘onbebouwd’ (agrariërs) vertegenwoor-
digers van de land- en tuinbouworganisatie, 
voor ‘natuurterreinen’ vertegenwoordigers 
van de vereniging van bos- en natuureige-
naren en voor ‘bedrijven’ vertegenwoordi-

D e Stormvloedkering

gers aangewezen door de regionale raad van 
de Kamer van Koophandel. De vertegen-
woordigers van de geborgde zetels worden 
niet via verkiezingen maar via een benoe-
mingsprocedure benoemd. ‘Zij die onder 
een belangencategorie vallen met geborgde 
zetels zijn veelal numeriek te klein om de 
kiesdeler te halen bij het enkel houden van 
verkiezingen (zonder geborgde zetels), ter-
wijl hun belang bij de zorg voor het water-
systeem onevenredig groot is ten opzichte 
van de (brede) categorie ingezetenen,’ zo 
schreef minister Schultz van Haegen-Maas 
Geesteranus in 2013. Agrariërs, natuurbe-
heerder en bedrijven betalen bovendien ook 
meer belasting dan de ingezetenen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap 
wordt door het algemeen bestuur benoemd. 
In het dagelijks bestuur zit tenminste één 
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vertegenwoordiger van de belanggroepen 
onbebouwd, bedrijven en natuurterreinen, 
dus de borging van de belangengroepen 
zit zowel in het algemeen als het dagelijks 
bestuur. De voorzitter (de dijkgraaf) wordt 
benoemd bij koninklijk besluit. 

Taken 
De taak van waterschappen is benoemd in 
de Waterschapswet. De eerdergenoemde 
waterstaatkundige verzorging bestaat uit de 
zorg voor het watersysteem, de zorg voor 
het zuiveren van afvalwater en het voor-
komen van schade aan waterstaatswerken 
veroorzaakt door muskus- en beverrat-
ten. Waterschappen zelf formuleren dat 
doorgaans als ‘droge voeten, voldoende en 
schoon water’ of varianten hierop. Omdat 
waterschappen een wettelijk bepaalde taak 
hebben, worden zij omschreven als func-
tionele belangendemocratieën. Gebonden 
aan deze taak zijn de politieke speelruimte 

en het politieke debat beperkt en eerder va-
kinhoudelijk dan ideologisch of principieel. 
Wel is er debat over de rol van waterschap-
pen in recreatie, klimaatadaptatie, zuiveren 
van medicijnresten en drugs uit afvalwater 
en het kwijtschelden van waterschapslasten 
voor minima (in tegenstelling tot bijvoor-
beeld gemeenten halen waterschappen al 
hun inkomsten uit de waterschapsbelasting. 
Er is dus geen variant van een gemeente-
fonds met rijksgelden). 

Verkiezingen
Er was een tijd dat waterschapsbestuurders 
in vergadering van landeigenaren werden 
aangewezen en grondbezit een vereiste 
was om te mogen kiezen en om verkozen 
te mogen worden. In de twintigste eeuw is 
dat losgelaten. Tegenwoordig kiezen alle 
stemgerechtigde ingezetenen bij ‘gewone’ 
verkiezingen hun vertegenwoordigers voor 
de vrije, niet-geborgde zetels. De wijze 
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waarop is de laatste jaren een aantal keer 
gewijzigd, met als doel het verkrijgen van 
een hogere opkomst en daarmee een goede 
representatie en legitimatie van het water-
schapsbestuur. Zo is ten eerste besloten om 
bij de verkiezingen in 2008 een landelijke 
verkiezingsdag te houden voor alle water-
schappen en te werken met een lijstenstelsel 
in plaats van een personenstelsel. Daarna 
is besloten om bij de verkiezingen in 2015 
de waterschapsverkiezingen te combine-
ren met de provinciale verkiezingen en het 
poststemmen te vervangen voor een stem-
busgang. Dit heeft geleid tot de gewenste 
hogere opkomst. In 2008 was het opkomst-
percentage 23 procent, in 2015 was dat 44 
procent. Ter vergelijking: de opkomst voor 
gelijktijdige provinciale verkiezingen lag op 
48 procent, de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 hadden een opkomstpercentage 
van 55 procent. Europese verkiezingen moe-
ten het doen met een veel lagere opkomst, 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
voeren de ranglijst aan (82 procent in 2017). 
Opvallend was het hoge percentage blanco 
stemmen voor de waterschapsverkiezingen 
(2,62 procent van het aantal uitgebrachte 
stemmen, dat zijn 146.053 stemmen). Bij 
de gelijktijdige provinciale verkiezingen 
was dat 0,32 procent (een totaal van 19.674 
stemmen).1  

Bestaansrecht
Een discussie die in de politiek regelmatig 
is gevoerd is die over het bestaansrecht 
van waterschappen. Kunnen de wettelijk 
omschreven taken niet door een andere 
overheid worden uitgevoerd? Als de op-

komstpercentages bij verkiezingen relatief 
laag zijn, hoe representatief is dan nog de 
vertegenwoordiging en het bestuur? Hoeveel 
mensen weten eigenlijk wat een waterschap 
doet? In een peiling in 2015 gaf slechts een 
kwart van de stemgerechtigden aan dit te 
weten (Smouter 2015). En dan nog hoeft dat 
beeld van de stemgerechtigde niet correct te 
zijn. Vaak worden waterschappen bijvoor-
beeld in verband gebracht met drinkwater, 
terwijl het water uit de kraan wordt geleverd 
door de waterbedrijven.

In 2014 leek aan de bestaansrechtdiscus-
sie een voorlopig einde te zijn gekomen. 
In een OESO-rapport werd duidelijk dat 
het Nederlandse waterbeheer efficiënt en 
effectief is (Buitelaar 2014). Wel werd in het 
rapport aangeven dat het waterbewustzijn 
van de Nederlander erg laag is. Minister 
Schulz (VVD) gaf destijds aan niet te willen 
morrelen aan dat wat goed functioneert en 
de kabinetsplannen over het halveren van 
het aantal waterschappen niet uit te voeren. 
In 2015 bleek dat een meerderheid van de  
statenleden (van alle provincies en alle po-
litieke partijen – ook de VVD) van mening 
was dat waterschappen bestuurlijk niets 
toevoegen en dat hun taken ondergebracht 
kunnen worden bij provincies. Reactie van 
de waterschappen was dat men hiermee het 
gevaar loopt dat waterbeheer een sluitpost 
op de begroting wordt. ‘Op dijken is het ver-
leidelijk bezuinigingen, want dijken hebben 
geen stem’ (Kooistra & Van den Berg 2015).  

VVD en waterschappen
Zoals hierboven al geschetst, zijn er genoeg 
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statenleden in de VVD te vinden die – in 
tegenstelling tot minister Schulz destijds – 
wel willen morrelen aan de waterschappen. 
Het VVD verkiezingsprogramma in 2017-
2021 stelt de liefhebber van waterschappen 
en bestuurders van waterschappen dan weer 
gerust: ‘De waterschappen willen we in ieder 
geval behouden. Waterschappen en hun be-
stuurders zijn de belangrijkste troef in onze 
permanente strijd tegen het water’ (VVD 
2016, 95). Volgens het Liberaal Manifest uit 
2005 kenmerkt ware democratie zich door 
een zover mogelijk doorgevoerde decentra-
lisatie opdat het bestuur zo dicht mogelijk 
bij de burger staat (VVD 2005, 84). Water-
schappen worden hier niet direct genoemd, 
maar 21 waterschappen staan wellicht dich-
ter bij de burger dan twaalf provincies. 

Tegelijkertijd staat in de beginselverkla-
ring van de VVD dat de burger het liefst te 
maken heeft met zo min mogelijk bestuurs-
lagen (VVD 2008, 4). In het verkiezingspro-
gramma 2017-2021 staat dan ook dat ‘voor-
komen moet worden dat al die besturen 
lange en taaie discussies met elkaar hebben 
en dat de resultaten voor de inwoners uit het 
oog worden verloren’ (VVD 2016, 94). Zou 
een bestuurlijk landschap zonder water-
schappen hier niet prima bij passen? Zolang 
ze er nog zijn is het standpunt van de VVD 
dat overheidslagen zich niet met elkaars 
taken moeten bemoeien: je gaat erover of je 
gaat er niet over. Op die manier worden de 
taken beter uitgevoerd. Bovendien is dan in 
iedere laag een kleine overheid voldoende. 
En dat is misschien het ultieme doel voor 
de VVD: want zo faciliteer je ruimte voor 
mensen om hun leven zelf vorm te geven.

Een manier om aan het leven vorm te geven 
is deel te nemen aan verkiezingen (actief of 
passief) en de VVD stelt in de beginselver-
klaring dat het tot de wezenlijke kenmerken 
van een democratie behoort, dat iedere 
stemgerechtigde burger invloed kan uitoe-
fenen op de samenstelling van de vertegen-
woordigende lichamen (VVD 2005, 83). En 
in het verkiezingsprogramma 2017-2021 
staat ook expliciet dat alle leden van wa-
terschappen democratisch moeten worden 
gekozen (VVD 2016, 95). Er staat niet bij 
wat ‘democratisch verkozen’ inhoudt. Niet 
alle leden van waterschappen worden bij 
de verkiezingen gekozen, de leden voor de 
geborgde zetels worden immers aangewezen 
door belangengroepen. Wel staat in het Li-
beraal Manifest: democratisch is de staat pas 
als alle burgers in vrijheid gelijkelijk invloed 
kunnen uitoefenen (VVD 2005, 11).

Met betrekking tot waterschappen kun je 
met de VVD dus alle kanten op. Praktisch 
wellicht, maar ook verwarrend. Wat zouden 
liberalen eigenlijk van waterschappen en 
verkiezingen moeten vinden? Om daar een 
antwoord op te vinden, ga ik hieronder in 
op liberalisme, democratie en de staat.

Liberalisme en democratie
Ieder politiek systeem (een staat, gemeente, 
een waterschap) dat de liberale toets der kri-
tiek zou kunnen doorstaan, bevat tenminste 
twee onderdelen. Ten eerste kent een derge-
lijk systeem een gezag, regering of vorm van 
bestuur dat is gebaseerd op toestemming 
van de geregeerden. Vaak wordt dit ‘gover-
nment by consent’ genoemd. Daarnaast 
worden politieke en persoonlijke grond-
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rechten voor elke burger gelijk gegarandeerd 
en beschermd (voor een gedetailleerdere 
discussie, zie: Held 1996; Wissenburg 2015). 

Government by consent
De ‘government by consent’ is het demo-
cratische element in de liberale staat. Dit 
houdt naast de instemming van de gere-
geerden ook in dat een regering of bestuur 
wordt gecontroleerd door een orgaan (een 
representatief parlement) dat door het volk 
is gekozen. Liberale democratie is te zien 
als een proces van kiezen, gekozen worden, 
besturen, controleren en verantwoording 
afleggen. Een vereiste hierbij is individuele 
gelijkwaardigheid, zodat iedere burger in ge-
lijke mate in staat is voor zijn of haar belan-
gen op te komen en deze te beschermen ten 
opzichte van anderen en ten opzichte van 
de staat. De stem van iedere burger heeft 
dan ook gelijk gewicht (one man, one vote) 
en iedere burger heeft het recht verkozen te 
worden. Bij vrije verkiezingen strijden de 
toekomstige bestuurders om de stem van de 
burger.

Grondrechten
Wat een democratische staat liberaal maakt 
is de bescherming van het individu door 
middel van grondrechten. Grondrechten 
helpen bij het beschermen van het individu 
tegen de staat en tegen toevallige meerder-
heden, ze borgen de gelijkwaardigheid van 
het individu, de vrijheid van meningsuiting 
en vereniging. Liberalisme is nochtans meer 
dan dit. Het staat voor een terughoudende 
overheid, economische vrijheid, mensen-
rechten en de gelijkwaardigheid van man-

nen en vrouwen, homo’s en hetero’s, water-
vogels en landrotten, enzovoort. Liberalen 
geloven bovendien in vooruitgang: ontwik-
kelen, verbeteren, fouten maken, leren en 
herstellen. 

Liberalen zouden op basis van de hierboven 
geschetste uitgangspunten drie bedenkingen 
moeten hebben bij huidige opzet van wa-
terschappen en de verkiezingen. Ten eerste 
voldoen waterschappen niet in voldoende 
mate aan het principe van ‘government by 
consent’. Dit komt door de lage opkomst, het 
hoge percentage blanco stemmen en vooral 
door de geborgde zetels. 

“... de democratische controle van 
waterschappen schiet te kort door 
de onbekendheid van waterschap-
pen bij kiezers en de beperkte media 
aandacht ...”

De afgelopen jaren is op verschillende 
manieren geprobeerd de opkomst bij de 
waterschapsverkiezingen te stimuleren, 
onder meer door het invoeren van het lijs-
tenstelsel, de stembusgang en het gelijktijdig 
houden van de verkiezing met de statenver-
kiezingen. De opkomst is hoger, maar op 
de onpopulaire Europese verkiezingen na 
nog altijd het laagst van alle recente verkie-
zingen. Daarnaast is het hoge percentage 
blanco stemmen een teken dat veel kiezers 
op komen dagen maar zich geen raad weten 
met hun stem. Ziet de kiezer het waterschap 
als een politieke entiteit waar het zinvol is 
een mening over te hebben? Hoeveel kiezers 
zouden gewoon op dezelfde partij gestemd 
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hebben als voor de provinciale staten, de 
waterschapsverkiezingen er even bij ne-
mend met ‘kraanwater’ in het achterhoofd? 
Met andere woorden: is er wel sprake van 
instemming? Daarnaast is de mogelijke 
instemming bij voorbaat al beperkt tot 
vrije zetels, voor de geborgde zetels wordt 
immers niet om instemming gevraagd. Er is 
dus hoogstens sprake van een passieve vorm 
van instemming voor een deel van bestuur-
ders en de gekozen controleurs.

Het blijvende gesleutel aan waterschapsver-
kiezingen laat zien dat ook de betrokken 
overheden beseffen dat een lage opkomst af-
breuk doet aan de legitimiteit. Een alterna-
tief zou zijn de waterstaatkundige zorg in te 
bedden op een bestuurlijk niveau waarvoor 
meer kiezers een stem uitbrengen en waar 
wel sprake is van consent. Het scheelt boven-
dien een bestuurslaag en de potentiële taaie 

discussies tussen de lagen. Het past tot slot 
bij de gedachte achter de recente ontwik-
keling van de Omgevingswet, namelijk dat 
de burger zich tot de overheid kan wenden 
zonder dat hij zich af hoeft te vragen welke 
‘bevoegd gezagen’ er zijn bij het organiseren 
van een roeiwedstrijd op een kanaal of het 
bouwen van een varkensstal in de bescher-
mingszone van een watergang.

Ten tweede schiet de democratische contro-
le van waterschappen tekort door de onbe-
kendheid van waterschappen bij kiezers en 
de beperkte media aandacht. Het door de 
OESO geconstateerde lage waterbewustzijn 
van de burger is hier wellicht debet aan. 
Het proces van kiezen, gekozen worden, 
besturen, controleren en verantwoording 
afleggen wordt niet doorlopen. Wordt er wel 
gestreden om de stem? Zorgen geborgde 
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zetels waar geen competitie voor is niet voor 
luie democratisch bestuurders? 

Ten derde doen de geborgde zetels afbreuk 
aan het principe van politieke gelijkwaar-
digheid. De verplichte deelname van een 
geborgde zetel in het dagelijks bestuur 
versterkt dat alleen nog maar. Een deel van 
de bestuursleden wordt niet democratisch 
gekozen en sommige burgers mogen twee 
keer stemmen of hebben meer invloed, 
bijvoorbeeld als ze in regionale raad van de 
Kamer van Koophandel zitten. Andere po-
litieke organen kennen geen geborgde zetels 
om belangen te dienen die veelal numeriek 
te klein zijn om de kiesdeler te halen bij het 
enkel houden van verkiezingen. Zelfs als 
borging van het minderheidsbelang nood-
zakelijk is, kennen liberalen daar andere 
instrumenten voor. Bijvoorbeeld door het 
op te nemen in de wetgeving zoals de Wa-
terschapswet.

Liberale democratie en waterschappen 
gaan dus moeilijk samen. Zo bezien heb-
ben liberale twee mogelijkheden. Allereerst 
het afschaffen van geborgde zetels, van de 
waterschappen een volledige democratie 
maken en bepaalde bedreigde belangen 
in wetgeving borgen. Provincies zouden 
hiervoor kaders kunnen scheppen en daar 
toezicht op kunnen houden. De waterschap-
pen zouden veel sterker politiseren, wat 
het debat en opkomstcijfers ten goede kan 
komen. Belangengroepen die de kiesdrem-
pel mogelijk niet halen, worden gedwongen 
zich politiek te organiseren, kiezers te vin-
den en te strijden om iedere stem.

Alternatief is om het werk van de wa-
terschappen elders onder te brengen en 
politiek en besluitvorming onderdeel te 
maken van een bestuurslaag waar werkelijk 
sprake is van consent door de ‘geregeerden’, 
bijvoorbeeld bij gemeente of rijk. Water-
schappen kunnen eventueel als uitvoerings-
organisatie blijven bestaan.

Vlucht naar voren
Voor wie niet kan kiezen is er een liberale 
vlucht naar voren die past bij de geschiede-
nis van de waterschappen en het liberalis-
me, namelijk meegaan met de tijd, leren en 
ontwikkelen. De huidige waterschappen als 
politieke institutie zijn niet te vergelijken 
met de waterschappen van honderden jaren 
terug. De huidige constellatie zal evenmin 
de tand des tijds doorstaan.

Liberalen kennen een grote waarde toe 
aan grondrechten. Deze grondrechten zijn 
evenmin onveranderlijk. Waarom zou de 
raison d’etre van waterschappen (droge 
voeten, schoon water) geen liberaal grond-
recht kunnen zijn? Zo hebben dijken zonder 
waterschappen toch een stem. Deze ‘water-
rechten’ maken van geforceerde functionele 
belangendemocratieën taakorganisaties die 
aan een grondwettelijke opgaaf werken. Dit 
is een mooi sluitstuk van debatten zoals over 
het zuiveren van medicijn- en drugsresten 
uit afvalwater. Zoiets zou dan geen vraag of 
politieke keuze zijn, maar een recht. Water-
veiligheid en waterkwaliteit, zonder extra 
bestuurslaag en met de huidige operationele 
efficiëntie, zijn van liberaal levensbelang: ze 
maken het individuen mogelijk om in maxi-
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male vrijheid het leven naar eigen inzicht 
vorm te geven.

drs. M. Smits studeerde geschiedenis en 
politicologie in Nijmegen. Martijn Smits 
werkt als beleidsmedewerker voor het 
Waterschap Brabantse Delta in Breda.
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Waterdemocratie

door Fleur de Beaufort en Niek Kok
Nederland is een pionier op het gebied van 
waterbeheer. Het stelsel van water governan-
ce is uniek. Dat is de conclusie van een rap-
port van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
uit 2014. Het rapport steekt de loftrompet 
over het Nederlandse waterbeheer. Maar het 
signaleert tegelijkertijd een gevaar: er is een 
awareness gap onder de Nederlandse bevol-
king. Er is niet genoeg waterbewustzijn. De 
gemiddelde Nederlander weet niet voldoen-
de over hoe het waterbeheer in Nederland 
geregeld is en wie daarvoor verantwoorde-

lijk is. Ook stelt het rapport dat Nederlan-
ders zich onvoldoende bewust zijn van de 
oorsprong van het water dat ze drinken, van 
het risico van waterschaarste en waterstress 
en nauwelijks op de hoogte zijn van evacua-
tiebeleid (OESO 2014, 21).

Dat beeld wordt bevestigd door een enquête 
van de Unie van Waterschappen onder 2.000 
Nederlanders. Bijna de helft van de Ne-
derlanders zei niet precies te weten wat de 
waterschappen eigenlijk doen (NOS 2019). 
Dat is opmerkelijk, want in Nederland wor-

Besturen in het waterschap | een gesprek met 
Tanja Klip-Martin en Karima Bouchtaoui

Tanja Klip-Martin, foto: Sake Elzinga
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den veel dimensies van het waterbeheer juist 
gezien als een zaak van nationale veiligheid. 
Volgens de OESO ligt de awareness gap 
dan ook aan het feit dat burgers juist zoveel 
vertrouwen in de capaciteit van de overheid 
om het water te beheren, dat ze zich er niet 
al te veel meer om bekommeren (OESO 
2014, 244). 

‘Water is beleidsmatig the place to be,’ stelt 
Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het water-
schap Vallei en Veluwe, VVD-senator en 
voorzitter van de Lelykring, het platform 
voor waterschapbestuurders binnen de 
VVD. ‘Maar we moeten mensen wel verlei-
den om met ons mee te doen.’ Ze is sinds 1 
maart 2013 dijkgraaf van het waterschap. De 
rol van dijkgraaf vergelijkt ze ook wel met 
die van de burgemeester van een gemeente. 
Zo zit ze het algemeen en dagelijks bestuur 
van het waterschap voor en heeft ze – net 
zoals dat de burgemeester verantwoordelijk 
is voor de openbare orde – crisisbeheersing 
en calamiteitenbestrijding in haar porte-
feuille.

Ook Karima Bouchtaoui, lid van de 
VVD-fractie in het algemeen bestuur van 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krim-
penerwaard, signaleert de uitdaging om 
burgers meer te betrekken bij het waterbe-
leid. ‘We hebben het waterbeheer door de 
eeuwen heen eigenlijk zo goed gedaan, dat 
het als vanzelfsprekend en normaal wordt 
aangenomen. Terwijl als het waterhuishou-
den hier in Nederland niet op peil is, we de 
boel wel kunnen stoppen. Als hier de dijken 
doorbreken dan is het hier gewoon afgelo-
pen.’

De waterschappen lijken een ondergewaar-
deerde bestuurslaag te blijven. We spreken 
met Klip-Martin en Bouchtaoui over de 
activiteiten van waterschappen, over libe-
ralisme in een waterdemocratie en over de 
uitdagingen van de toekomst.

Waterdemocratie
Waterschappen vormen een volwaardige 
bestuurslaag binnen het Nederlandse demo-
cratische bestel. Zowel Klip-Martin als Bou-
chtaoui benadrukken de historische waarde 
van het waterschap. ‘Het is de oudste be-
stuurslaag die we hebben,’ zegt Bouchtaoui. 
Of het waterschap naast de oudste bestuurs-
laag in Nederland ook de oudste democra-
tische instelling in Nederland is, wordt door 
sommige historici wel betwist (Van Tielhof 
2015, 87). Maar er zit een kern van waarheid 
in dat de ‘hydrografische structuur van het 
land tot op zekere hoogte een democratische 
structuur der bevolking tot gevolg’ had, 
zoals historicus Johan Huizinga stelde (1998, 
19). Waterschappen zijn immers van ouds-
her plaatsen van overleg. Daarmee voegden 
ze iets toe aan de Nederlandse bestuurscul-
tuur: ‘In het waterschap is het poldermodel 
ook echt ontstaan – dat gevecht tegen het 
water,’ zegt Bouchtaoui. 

“... eigenlijk zijn we een water-
democratie en dat komt omdat onze 
democratie gerelateerd is aan waar 
wij wonen en werken ...”

Ook Klip-Martin voegt zich bij Huizinga’s 
these: ‘eigenlijk zijn we een waterdemocratie 
en dat komt omdat onze democratie gerela-
teerd is aan waar wij wonen en werken.’
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‘Je ziet dat in de tweede helft van de middel-
eeuwen de bevolking van ons land begint te 
groeien en dat we meer land nodig hebben 
om voedsel te verbouwen. En dan zie je 
dat in West-Utrecht en Zuid-Holland land 
ontgonnen wordt om voedsel te verbouwen. 
Maar men moest iets met het water en het 
was al vrij snel duidelijk dat het niet hielp 
als je dat naar de buren kieperde. Dat kwam 
de verhoudingen natuurlijk ook niet ten 
goede,’ legt de dijkgraaf uit. ‘Oorspronkelijk 
zie je dus dat waterbeheer een dorpsaan-
gelegenheid is. Er ontstaat op een gegeven 
moment wel een soort schaalvergroting, 
omdat de eigenaren van de grond niet altijd 
meer de bewerkers van die grond zijn en 
soms ook in een ander dorp woonden dan 
waar degenen woonden die de grond exploi-
teerden. Dan zie je langzamerhand particu-
liere samenwerkingsverbanden ontstaan. In 
1122 is het eerste particuliere waterschapje 
opgericht waarin men gezamenlijk keek 
naar waterveiligheid en wateroverlast. Daar 
komt ons polderen vandaan, omdat je het 
alleen maar redde als je het in overleg deed 
met elkaar.’

Met die geschiedenis in het achterhoofd 
is het idee van waterschapsverkiezingen 
eigenlijk zo gek niet. Het allerbelangrijkste 
verschil met de algemene democratie is het 
afgebakende takenpakket van het water-
schap. Klip-Martin vat de taken van het 
waterschap samen. ‘Er is geen open huis-
houding,’ zegt ze. ‘Dat wil zeggen dat we ons 
bezig houden met een duidelijk omschreven 
takenpakket. Allereerst zijn we verantwoor-
delijk voor waterveiligheid: het beheer van 

dijken, duinen, gemalen, stuwen enzovoort. 
Een ander doel is schoon oppervlakte water 
en niet teveel of te weinig water. Dat heeft te 
maken met peilbeheer maar ook met grond-
waterpeilbeheer en hoe je voldoende water 
buffert in periodes van droogte terwijl je 
aan de andere kan water wil afvoeren omdat 
je overlast wil voorkomen en boeren wilt 
accommoderen in hun bedrijfsvoering.’

Van 2.650 naar eenentwintig 
waterschappen
‘Er waren in 1950 nog 2.650 waterschappen,’ 
zegt Klip-Martin. ‘Zonder enige druk van 
buiten hebben al die waterschappen zelf, 
vanuit de gedachtegang dat het efficiënter 
en effectiever kan, dat aantal teruggebracht 
naar eenentwintig. De maat die er nu is 
zorgt er aan de ene kant voor dat je effec-
tief en efficiënt kunt werken, maar aan de 
andere kant ook regionaal maatwerk kunt 
leveren.’

“... de toverformule van waterschap-
pen is dat het geld dat wordt opge-
haald nooit besteed kan worden aan 
fietspaden, buitenzwembaden of wat 
dan ook ...”

Van de eenentwintig waterschappen die 
Nederland telt is Vallei en Veluwe het op 
twee na grootste wat oppervlakte betreft: het 
waterschap bestrijkt zo’n 244.833 hectare. 
‘Onze oostgrens is de IJssel, de zuidgrens 
zijn de Rijn, de Neder-Rijn en de Lek,’ Zegt 
Klip-Martin. ‘Een deel van de grens is het 
topje van de Utrechtse heuvelrug, waar een 
waterscheiding is omdat het water daar twee 
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kanten opvalt als het regent. De randmeren 
zijn de noordgrens.’ 

De grenzen van waterschappen zijn dus 
watersysteemgrenzen. Het zijn functionele 
scheidslijnen. Binnen hun watersysteem-
grenzen hebben waterschappen soms geheel 
eigen functies. Klip-Martin: ‘Ik verbaas me 
er altijd over hoeveel verschillende oplos-
singen er gevonden moeten worden in het 
waterbeleid. Of het nu gaat om de kwaliteit 
van water, teveel water of te weinig water: 
oplossingen verschillen per waterschapsge-
bied.’

Het hoogheemraadschap Schieland en 
Krimpenerwaard heeft dan ook hele andere 
uitdagingen dan Vallei en Veluwe. Bou-
chtaoui: ‘Het mooie van het waterschap 
waar ik in zit, is dat er enerzijds een groot 
deel stedelijk gebied in zit – Rotterdam, 
Capelle aan de IJssel, de Zuidplas – maar 
juist ook de Krimpenerwaard – eigenlijk de 
agrarische achtertuin van dit gebied. Het 
waterpeil hier in de stad is anders dan het 
waterpeil in het achterland. Dat maakt dit 
waterschap heel uniek.’

No taxation without representation
‘Waterschappen zijn voortgekomen uit het 
adagium “belang, betaling, zeggenschap”. Je 
hebt belang bij het bestaan van het wa-
terschap, je betaalt aan het waterschap en 
daarom mag je ook zeggen waar je het aan 
uitgeeft. No taxation without representation,’ 
zegt Klip-Martin. De waterschapsbelasting 
is een louter Nederlands fenomeen. Wereld-
wijd is gebrekkige financiering één van de 

grootste knelpunten van goed waterbeheer. 
Maar in Nederland speelt dit probleem niet: 
dat komt omdat waterschappen over een 
stevig eigen belastinggebied beschikken 
(Havekes 2014, 69).

Bouchtaoui bedient zich van hetzelfde 
adagium: ‘van oudsher waren de water-
schappen ingericht naar “belang, betaling, 
zeggenschap”,’ zegt ze. ‘Bij belang, betaling 
en zeggenschap horen democratie, inspraak 
en verantwoordelijkheid. Zo kunnen wij dus 
als liberale partij zeker veel doen binnen 
een waterschap. Het waterschap is de enige 
bestuurslaag die draait op puur en alleen het 
directe belastinggeld wat zij int. Er worden 
ook wel subsidies aangevraagd, Europees of 
nationaal voor projecten, maar het meren-
deel is allemaal direct geïnd belastinggeld,’ 
benadrukt Bouchtaoui.

‘Waar de provincies en gemeentes geld 
krijgen via het provincie- en gemeentefonds 
en verder alleen via de OCB of de omslag 
op de motorrijtuigbelasting, is er geen 
waterschapsfonds. Waterschappen halen 
hun eigen belastingen op. De kosten die we 
maken in onze exploitatie worden dus ook 
gedekt door de opbrengst van belastingen. 
De gedachte dat waterschappen heel rijk 
zijn, klopt dan ook niet: waterschappen 
hebben alleen maar schulden voor hun 
investeringen en hun dagelijkse kosten,’ stelt 
Klip-Martin.

Nergens anders is er zo’n waterschapsbelas-
tingsysteem, stelt ook de OESO (2004, 20). 
‘De essentie van de toverformule van water-
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schappen is dat het geld dat wordt opge-
haald nooit besteed kan worden aan fietspa-
den, buitenzwembaden of wat dan ook,’ legt 
Klip-Martin uit. ‘Dus voor de veiligheid van 
Nederland en de kwaliteit en de hoeveelheid 
water in Nederland hoef je nooit te concur-
reren met andere onderwerpen.’

Het algemeen bestuur
De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen 
bestuur en van het dagelijks bestuur. Het 
algemeen bestuur bestaat uit achttien tot 
maximaal dertig leden en is vergelijkbaar 
met de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit de heemraden (de ‘wethouders’). 
Anders dan in de algemene democratie, zit-
ten de heemraden ook in het algemeen be-
stuur. ‘Wij hebben een monistisch systeem. 
De heemraden, de wethouders van het 
waterschap, zijn ook deel van het algemeen 

bestuur,’ legt Klip-Martin uit. Ook zijn er in 
ieder algemeen bestuur zeven zogenaamd 
geborgde zetels, die standaard bezet wor-
den door agrariërs, ondernemers en bos- of 
natuurterreinbeheerders. Deze geborgde 
bestuursleden worden niet gekozen maar 
afgevaardigd door organisaties die voor hun 
dagelijkse activiteiten direct afhankelijk zijn 
van de kwaliteit en hoeveelheid oppervlak-
tewater en dus van de taakuitoefening van 
waterschappen.

Behalve dat dit monisme betekent dat 
heemraden ook een stem over hun eigen 
bestuur hebben, heeft het ook gevolgen voor 
wie het bestuur van het waterschap kunnen 
worden. ‘In de gemeente kan het zo zijn dat 
een wethouder van buitenaf komt. In het 
waterschap kan alleen iemand die op de lijst 
staat in het algemeen bestuur en dus in het 

Karima Bouchtaoui
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dagelijks bestuur komen. Je moet als partij 
dus heel goed nadenken over welke lijst je 
selecteert,’ legt Bouchtaoui uit.

Karima Bouchtaoui werd in 2015 verkozen 
als algemeen bestuurslid in haar waterschap. 
Zelf werd haar aandacht gewekt voor water-
beheer tijdens haar middelbare schoolperi-
ode. ‘In 1995 werden mijn klasgenootjes uit 
de Bommelerwaard geëvacueerd vanwege 
een dreigende dijkdoorbraak. Dat is mij 
heel erg bijgebleven, dat klasgenootjes niet 
naar school konden omdat ze geëvacueerd 
waren.’

‘Als vertegenwoordigers moeten we beslui-
ten waar we de waterschapsbelasting aan 
uitgeven en ons afvragen of we daarmee de 
beste, slimste, duurzaamste oplossing finan-
cieren,’ legt Bouchtaoui uit. Ze is een vrij 
uniek bestuurslid: ‘De leeftijd van bestuurs-
leden ligt behoorlijk hoog, ergens boven de 
vijftig. Het is gek dat je met je drieënveertig 
jaar één van de jongste vertegenwoordigers 
bent,’ vertelt ze. ‘Die gemiddelde leeftijd 
mag dan ook echt wel naar beneden, omdat 
er anders teveel kennis uitstroomt. Het is 
goed als jongere mensen zich ook gaan 
interesseren en kandideren.’ In 2016 waren 
er 622 algemeen bestuursleden bij water-
schappen, waarvan de gemiddelde leeftijd 
inderdaad 58 en een halve jaar was. Slechts 
22 procent was vrouw, 84 procent was hoog-
opgeleid en 95 procent had een Nederlandse 
achtergrond (BZK 2017, 78).

Tot 2008 kenden de waterschapsverkiezin-
gen nog een personenstelsel, waarbij kiezers 

hun stem uitbrachten op één verkiesbare 
persoon. ‘Maar omdat waterschappen zijn 
opgeschaald, is er besloten om de verkie-
zingen te structureren langs partijpolitieke 
lijnen,’ vertelt Klip-Martin. ‘Vroeger stemde 
je op Pietje of Marietje. Maar Vallei en Velu-
we heeft bijvoorbeeld meer dan 1,1 miljoen 
inwoners en dan kent de kiezer Pietje of 
Marietje niet meer. Dus hebben landelij-
ke politieke partijen hun entree gemaakt 
binnen de waterschapsbesturen, maar zijn 
er ook algemene landelijke waterschapspar-
tijen opgericht.’

Een apolitieke bestuurslaag?
Er is in het verleden vaak kritiek geuit op dit 
politiseren van het waterschap. Zo schreef 
Sander Meijerink, universitair hoofddocent 
water governance aan de Radboud Univer-
siteit, in 2008 dat bij een functionele over-
heidsorganisatie met zo’n specifiek taken-
pakket geen politiek bestuur past. ‘Wat valt 
er eigenlijk te kiezen? Het water moet op 
een zo goede en goedkoop mogelijk manier 
worden gezuiverd. De dijken moeten netjes 
worden beheerd en onderhouden en de 
grondwaterstand moet worden afgestemd 
op de in onze ruimtelijke plannen vastge-
stelde functies,’ zo stelde Meijerink.

Klip-Martin en Bouchtaoui delen die ana-
lyse niet. ‘Het is natuurlijk minder pregnant 
dan in de algemene democratie waar het 
gaat over zaken als jeugdzorg en bouwbe-
leid,’ geeft Klip-Martin toe. Vaak komt het 
aan op een discussie over de vraag of het 
waterschap meer moet doen dan nodig is op 
grond van haar kerntaak. ‘Er zijn politieke 
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partijen die zeggen: als we ergens aan de 
slag zijn dan moeten we in ieder geval maxi-
maal recreatiemogelijkheden meenemen, 
terwijl andere partijen zeggen er alleen voor 
het waterbeheer te zijn,’ zegt Klip-Martin.

Als dijkgraaf staat Klip-Martin boven de 
partijen. Bouchtaoui is echter vier jaar lang 
algemeen bestuurslid geweest en heeft zoda-
nig liberaal politiek handwerk moeten leve-
ren. ‘Het politieke spel is minder scherp en 
minder hard,’ bevestigt ze. ‘Maar dat neemt 
niet weg dat wij als VVD’ers liberale invloed 
in het waterschap kwijt kunnen. Over wat er 
moet gebeuren bestaan geen misverstanden. 
Maar hoe we dat gaan doen, met welke tech-
nieken en middelen en wat het mag kosten, 
dat is vaak de uitdaging.’ 

Zo zijn er duidelijke verschillen in de 
manier waarop partijen de functie van het 
waterschap invullen. Vanuit haar ervaring 
als algemeen bestuurslid heeft Bouchtaoui 
duidelijke verschillen in opvatting ge-
merkt: ‘De VVD wordt gewaardeerd door 
kiezers vanwege financieel degelijk beleid. 
Mijn fractie gaat voor de kerntaak van het 
waterschap: we vinden het belangrijk dat 
het waterschap niet meer doet dan waar-
voor het is. Dat betekent dat je primair 
zorgt voor voldoende schoon water en je 
waterkeringen en waterhuishouding op orde 
hebt. We beoordelen de projecten en de 
begroting van het waterschap dan ook op 
basis van die kerntaken. Sommige partijen 
hebben er hobby’s bij: hoe moet een dijk er 
uit zien, wat voor soort bloemen of planten 
moeten erop groeien. Dat komt voor ons als 
VVD’ers op de tweede plaats.’ 

“... Bij dat kwijtscheldingsvraagstuk 
is het makkelijk om ons als de harde 
partij neer te zetten die geen reke-
ning houdt met de bijstandsmoeder. 
De waterschapsbelasting wordt dan 
vergeleken met twee boodschappen-
tassen ...”

Ook verwonderd Bouchtaoui zich over het 
feit dat haar waterschap een windmolen in 
beheer heeft. ‘Op het Capelse bedrijven-
terrein, bij de A16 en de Van Brienenoord-
brug,’ vertelt ze. In de windmolen is ruim 
4,5 miljoen euro geïnvesteerd en hij voorziet 
2.600 huishoudens van duurzame energie. 
Het waterschap is aandeelhouder (Liukku 
& Van Heel 2016). Maar is zo’n investe-
ring nu iets waar het waterschap zich moet 
bezigen? ‘Mijn fractie is van mening dat 
het waterschap niet voor energieleverancier 
moet gaan spelen. Andere partijen hebben 
bedacht om op ons grondgebied een wind-
molen te plaatsen en energie op te wekken. 
Maar het plaatsen van een windmolen en 
alles wat daarbij komt kijken, het investeren, 
het draaiende houden, de techniek – dat 
is nogal wat. Dat je energie opwekt voor je 
eigen bedrijfsvoering is prima, maar het 
moet niet zo zijn dat wij energie gaan op-
wekken en dan voor energieleverancier van 
huishoudens gaan spelen. Dat is niet onze 
kerntaak’.

Keuzes die het waterschap maakt, kunnen 
voor bepaalde groepen in de samenleving 
dan ook behoorlijk ingrijpend zijn. ‘Peil-
besluiten zijn bijvoorbeeld heel spannend,’ 
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vertelt Bouchtaoui. ‘Omdat die direct van 
invloed zijn op de boeren. Daar zit een 
hele techniek achter. De Krimpenerwaard 
is een veenweide gebied. Dat is nat en het 
zakt en dan is de vraag in hoeverre je water 
wil blijven pompen om het allemaal droog 
te houden – zodat het niet meer zakt. Dat 
blijven pompen is hartstikke duur. Het 
spannende is dat je daarmee agrariërs niet 
wil raken in hun onderneming, maar je ook 
het algemeen belang niet uit het oog kan 
verliezen.’

Waterschapsbelasting
Partijen lijken vooral te verschillen over 
de vraag wie hoeveel waterschapsbelas-
ting moet betalen. ‘Wij zijn de partij die 
als eerste het gevoelige onderwerp van de 
kwijtschelding van waterschapsbelasting 
op tafel hebben gelegd,’ vertelt Bouchtaoui. 

Door de jaren heen is de belastingpolitiek 
van het waterschap zo gegroeid dat men op 
de begroting incalculeerde dat ingezetenen 
kwijtschelding kregen. Bouchtaoui vindt dat 
een slechte zaak. ‘De VVD vindt dat niet 
eerlijk. Het waterschap loopt er belasting-
geld door mis waardoor sommige mensen 
die hard werken meer belasting moeten 
betalen en daarvoor, bij wijze van spreken, 
niet meer schoner water krijgen. We krijgen 
allemaal hetzelfde niveau van waterkwaliteit 
en -kwantiteit en verbruiken gemiddeld ook 
allemaal hetzelfde. Het moet niet zo zijn dat 
sommigen belasting betalen voor de ander, 
terwijl die daar ook profijt van heeft. Dat 
was wel een liberaal punt dat in ons verkie-
zingsprogramma stond.’

Zo ontstaan toch politieke discussies in het 
algemeen bestuur. ‘Er worden dan zaken in 

Project Ruimte voor de Rivier: IJsseldelta van Arnhem naar Kampen
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een frame gezet,’ zegt Bouchtaoui. ‘Bij dat 
kwijtscheldingsvraagstuk is het dan voor 
andere partijen makkelijk om ons als de 
harde partij neer te zetten die geen rekening 
houdt met de bijstandsmoeder. De water-
schapsbelasting wordt dan vergeleken met 
twee boodschappentassen.’

Ook Klip-Martin maakt onderscheid tussen 
het wat en het hoe: ‘Iedereen is voor een 
veilig Nederland. Niemand wil overlast in 
Lutjebroek. Maar hoeveel heb je er dan voor 
over? En hoe doe je dat dan precies? Ben je 
bereid om dan zelf een fietspad te betalen of 
zeg je nee, dat is des gemeentes? Overigens 
is het voor de gemeente niet veel anders: 
je hebt ook geen VVD- of PvdA-lantaarn-
palen.’ Net als in Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard speelt in 
het algemeen bestuur van Vallei en Veluwe 
de vraag of er aan inkomenspolitiek moet 
worden gedaan. ‘In dit waterschap is de 
PvdA-fractie voorstander van kwijtschel-
dingsbeleid voor inwoners beneden een 
bepaalde inkomensgrens. De VVD-fractie 
heeft daarentegen gezegd niet aan inkomen-
spolitiek te willen doen.’

Uitdagingen
In 2014 taxeerde de OESO de toekomst-
bestendigheid van het waterbeleid in 
Nederland. ‘Daar kwam uit dat Nederland 
eigenlijk de standaard zou moeten zijn 
voor waterbeheer in de hele wereld, ook 
de manier waarop we het qua governance 
georganiseerd hebben,’ zegt Klip-Martin. 
‘Een belangrijk minpunt was dat we niet zo 
bescheiden moeten zijn en veel meer aan de 
weg moeten timmeren.’

De awareness gap die de OESO signaleerde 
is daarbij een reëel probleem. Nederlanders 
hebben volgens het rapport een no news 
is good news-attitude (OESO 2014, 244). 
Maar er is draagkracht nodig om weerstand 
te bieden aan toekomstige uitdagingen, 
zoals het veranderende klimaat. ‘Je mag het 
waterschap misschien ook wel een klimaat-
schap noemen. We krijgen nattere periodes, 
maar ook drogere periodes. Droogte maakt 
dat dijken minder sterk worden – ze drogen 
uit en klinken in. Klimaatrobuustheid wordt 
een uitdaging,’ stelt Bouchtaoui vast. ‘Daar-
voor is draagkracht voor het betalen en het 
verhogen van belasting echt nodig.’

‘Je moet als inwoners ook gewoon je eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Het water-
beheer komt natuurlijk uit de inwoners, 
maar je ziet nu ook dat we met z’n allen een 
poosje hebben gedacht dat het waterschap 
het wel allemaal voor ons regelt. Je ziet nu 
dat die waterschappen het niet meer alleen 
kunnen en je zult dus ook als inwoner moe-
ten zorgen dat je niet je hele tuin betegeld 
hebt, want als je dan zo’n piekbui hebt, dan 
kan het water nergens naar toe. Je moet ook 
allerlei dingen als inwoner zelf gaan doen 
om die overlast die ontstaat door extreme 
weerbeelden te helpen mitigeren. Ook op 
energiegebied zul je als inwoner meer moe-
ten doen.’

Naar aanleiding van de evacuatie in de 
Bommelerwaard in 1995 is het project 
Ruimte voor de Rivier ontwikkeld. Klip-Mar-
tin: ‘We hebben op 34 plekken in Nederland 
meer ruimte voor de rivieren gecreëerd. 
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Wij hebben bijvoorbeeld een extra arm 
van de IJssel gegraven van acht en een half 
kilometer lang. En als we die inzetten, dan 
zakt het waterpeil 71 centimeter mee. Dat is 
echt heel substantieel. Toen hebben we ons 
wel afgevraagd waarom we steeds het paard 
achter de wagen blijven spannen. Waarom 
kunnen we nu niet eens van tevoren bekij-
ken wat er moet gebeuren? Daar is uitein-
delijk het huidige deltaprogramma uit voort 
gekomen met een deltacommissaris en een 
deltafonds. We kijken nu naar 2050 en naar 
2100: wat verwachten en hoe moeten we 
daar op voorbereid zijn?’

‘We zetten in op innovatie op het gebied van 
energie en grondstoffen. Maar ook heel erg 
in hoe we onze organisatie proberen steeds 
fit for the future te krijgen. Ook hebben we 
behoefte aan meer techneuten en mensen 
die techniek kunnen vertalen naar het leven 
van alledag. We zijn immers steeds fijnma-
ziger aan de slag in de voor- en achtertuinen 
van mensen en we moeten mensen dus 
uitleggen wat we doen en ze verleiden om 
met ons mee te doen.’

Tot slot
Het Nederlandse stelsel van waterbeheer 
inspireert ook het buitenland. Er is veel 
uitwisseling van kennis met het buitenland. 
‘Er zit ook een hele ontwikkelingshulppoot 
aan. En daarvan kun je je afvragen: moeten 
waterschappen nu ook ontwikkelingshulp 
doen? We leggen niet alleen een dam aan, 
maar kijken met name ook hoe je het goed 
kunt organiseren. Hoe kun je de governance 
zo doen dat ook als er een ander bewind 
komt, het waterbeheer gewoon doorgaat. 

En dat je verantwoording aflegt over het 
geld dat je uitgeeft. En het heeft een directe 
relatie met onrust in de wereld en uiteinde-
lijk vluchtelingenstromen.’

Goed waterbeheer werkt dus stabiliteit in 
de hand. Juist dit geeft nu ook legitimiteit 
aan het bestaan van waterschappen: histo-
risch gezien belichaamden de eeuwenoude 
waterschappen vaak juist de continuïteit 
in het Nederlandse bestuur – ‘tegenover 
de labiliteit van provincies maar vooral de 
nationale overheid,’ aldus waterstaathistori-
cus Bert Toussaint (2009 49). Terwijl hogere 
overheden kibbelden over waar zij accenten 
op moesten leggen in hun omvangrijke 
takenpakket, hield het waterschap altijd 
zijn vaste functie. Het bestaansrecht van het 
waterschap is er dan ook juist aan gelegen 
dat er een vacuüm zou ontstaat in het lokale 
en regionale waterbeheer zonder het water-
schap. En dan kunnen we, zoals Bouchtaoui 
stelt, de boel in Nederland wel stoppen.

Het betekent ook dat het waterschap almaar 
door zal moeten polderen. Klip-Martin: ‘We 
wonen in een dichtbevolkte delta. Werken 
aan een delta houdt nooit op. We zijn voort-
durend aan de slag.’

drs. F.D. de Beaufort is wetenschappelijk me-
dewerker bij de TeldersStichting en redacteur 
van Liberale Reflecties.

H.N. Kok MSc. is wetenschappelijk medewer-
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Liberale vrouwen

door Sybilla M. Dekker
Op zaterdag 9 Maart – een dag na de viering 
van Internationale Vrouwendag – werd ik 
getroffen door een foto van een grote groep 
vrouwen met kinderen uit het Syrische dorp 
Baghouz. Zij waren op de vlucht voor IS. 

De foto toont zwart omhulde vrouwen, geen 
gezichten, geen ogen, geen armen, geen her-
kenning van een menselijk wezen. Tussen 
de vrouwen zijn enkele kinderen in gekleur-
de kledij, als het ware platgedrukt tussen de 
zwarte figuren. Anno 2019 mogen vrouwen 
en meisjes in die gebieden, onder dergelijke 
regimes, eigenlijk niet bestaan of zichtbaar 

zijn. Met name in IS-gebied waar vrouwen 
als seksslavinnen worden verhandeld, ver-
kocht of vermoord. Maar ook de gevangen 
genomen christelijke Jezidi vrouwen hebben 
een vreselijk leven in IS-gebied, getuige 
de beschrijvingen over de massagraven 
van vermoorde en onthoofde vrouwen en 
kinderen.

In veel landen staan vrouwenrechten onder 
toenemende druk van religieuze tradities en 
fundamentalisme. Restricties voor vrouwen 
in de naam van religieuze tradities zijn in 
de meeste gevallen symptomen van bredere 

Voorwoord
Honderd jaar Vrouwenkiesrecht, honderd jaar 
verdere ontwikkeling?

Op de vlucht voor IS uit Baghouz
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mensenrechtenschendingen en politieke 
repressie. Hoelang zal het nog duren voordat 
deze vrouwen kiesrecht hebben en invloed 
kunnen uitoefenen op hun landsbestuur, en 
daarmee op hun eigen positie binnens- en 
buitenshuis?

In West-Europa hebben wij vrouwen een 
lange strijd gestreden om het actief en 
passief kiesrecht te verkrijgen. In Engeland 
was één van de belangrijkste voorvechtsters  
Emmeline Pankhurst (1858-1928). Haar 
naam is meer dan enig andere naam verbon-
den met de strijd voor het vrouwenkiesrecht 
in Groot-Brittannië. In 1903 richtte ze de 
Women’s Social and Political Union op. Pank-
hurst’s tactieken om de aandacht te trekken 
van het publiek brachten haar vaak in de 
gevangenis, alleen maar omdat zij de rechten 
van vrouwen opeiste.

Opvallend is dat Emmeline Pankhurst in de 
Eerste Wereldoorlog haar activiteiten voor 
het vrouwenkiesrecht opschortte. Zij ijverde 
ervoor dat vrouwen de plaats van mannen in 
fabrieken zouden innemen. In 1914 richtte 
ze ook de internationale vredesbeweging 
voor vrouwen op. In maart 1918 begon de 
Britse regering vrouwenstemrecht (actief 
kiesrecht) toe te kennen in het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland, maar alleen aan vrou-
wen van boven de dertig – terwijl mannen 
kiesrecht hadden vanaf de leeftijd van 21! 

In Nederland hebben we een heel eigen 
strijd gestreden. Het is goed om ons te 
realiseren dat in 1882 in Nederland vrouwen 
nog niet expliciet in de Grondwet werden 
genoemd. Het verzoek van Aletta Jacobs aan 
de gemeenteraad van Amsterdam om haar 
op de kieslijst te plaatsen werd geweigerd. 
Opeens was ‘de geest der wet’ belangrijker: 
alleen mannen konden meedoen. In de 
aangepaste Grondwet van 1887 werd alleen 
gesproken over mannelijke ingezetenen 
van Nederland, waarmee vrouwen expliciet 
werden buitengesloten. Vrouwen uit het hele 
land gingen toen hun krachten bundelen. In 
1894 werd de Vereeniging van Vrouwenkies-
recht opgericht (VVK). In 1895 werd Aletta 
Jacobs presidente van de afdeling Amster-
dam en in 1903 presidente van het landelijk 
bestuur. Ze gaf lezingen en schreef artikelen 
in kranten en tijdschriften om de redelijk-
heid van het Vrouwenkiesrecht uit te leggen. 
Congressen en internationale contacten 
volgden. Op 18 oktober 1916 werd een grote 
vrouwendemonstratie in Amsterdam gehou-
den. Dat was uniek voor die tijd!

Arrestatie Emmeline Pankhurst
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Ook andere vrouwen waren belangrijk in 
de kiesrechtbeweging, zoals Rosa Manusen 
en Wilhelmina Drucker. In 1917 werd het 
passief kiesrecht voor zowel mannen als 
vrouwen ingevoerd. Maar het actief kies-
recht werd alleen opengesteld voor mannen.

Een mijlpaal was dat Koningin Wilhelmina 
op 18 september 1919 de wet onderteken-
de die het volledig kiesrecht aan vrouwen 
toekende. Uiteindelijk kregen vrouwen pas 
in 1922 automatisch een stembriefje toege-
zonden, net zoals mannen dat kregen, zodat 
zij echt konden stemmen. De gelijkstelling 
was een feit. Ondanks dat vele mannen 
deden wat zij konden om deze vooruitgang 
tegen te houden met argumenten als dat ‘het 
kiesrecht onvrouwelijk zou zijn’ en een ‘ech-
te vrouw’ nooit kiesrecht zou willen bezitten 
en dat ‘de man van nature verstandiger zou 
zijn dan de vrouw en zo was zo geschapen 
door God.’ 

Toch gingen de ontwikkelingen door. Niet 
onvermeld mag blijven dat op 17 september 
1918, de allereerste vrouw in de Tweede Ka-
mer plaats nam: Suze Groeneweg. als lid van 
de SDAP richtte ze zich met name op arbei-
dersvrouwen en -mannen en het belang van 
kiesrecht voor beiden. Op 3 juli 1918 had 
Suze Groeneweg 569 stemmen gekregen. 
Allemaal van mannen: vrouwen mochten 
immers nog niet stemmen! Aletta Jacobs 
van de Vrijzinnig-Democratische Bond 
(VDB) lukte het toen niet om in de Kamer 
te komen. Hoewel ze van alle vrouwelijke 
kandidaten de meeste stemmen kreeg, kreeg 
een mannelijke kandidaat zoveel voorkeurs-

stemmen, dat hij plaats mocht nemen in 
de Tweede Kamer (overigens zetelde  in de 
Eerste Kamer Carry Pothuis-Smit (SDAP) 
als eerste vrouw sinds 1920). In haar mai-
denspeech zei Suze Groeneweg in de Twee-
de Kamer: ‘Ik voel als draagster van deze 
geschiedkundige gebeurtenis de zware ver-
antwoordelijkheid te bewijzen dat vrouwen 
niet ongeschikt zijn voor de politiek!’

Is deze opmerking en opvatting niet een il-
lustratie van de gedachte dat vrouwen steeds 
opnieuw lijken te moeten bewijzen dat  ook 
zij uitermate geschikt kunnen zijn voor 
allerlei functies, ook functies in de politiek?
Hoewel ze niet werd verkozen, trad ook 
Aletta Jacobs sterk naar buiten namens de 
Vrijzinnig-Democratische Bond. 

Aletta Jacobs
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Ze geldt als een liberale vrouw – een vrij-
denker – die het aanzien van Nederland 
drastisch heeft veranderd. Ze bracht veel 
onderwerpen die te maken hebben met 
de positie van vrouwen  op de agenda van 
de Tweede Kamer. Het gevolg was dat er 
allerlei emanciperende maatregelen door 
de politiek werden genomen. Er kwam 
bijvoorbeeld aandacht voor de positie van 
de vrouw binnen het huwelijk, voor arbeids- 
en rusttijden van vrouwen, het verbod op 
nachtarbeid en lang na Jacobs’ tijd, in 1956, 
de opheffing van de handelingsonbekwaam-
heid van de gehuwde vrouw. Aletta Jacobs 
heeft de eerste feministische golf met groot 
doorzettingsvermogen ingezet, zo kunnen 
we stellen.

Herinneren we ons nu nog dat in 1977 Ria 
Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker 
in Nederland werd voor Groen Links? Op 
dit moment, anno 2019 zijn er twee vrou-

wen die fractievoorzitter zijn in de Tweede 
Kamer, Marianne Thieme van de Partij 
voor de Dieren en Lilianne Marijnissen van 
de SP. Hoe is dat binnen de VVD gegaan? 
Is er sprake van een tweede feministische 
golf binnen de VVD? Lange tijd zien we 
binnen de VVD krachtige vrouwen in de 
frontlinie van de partij staan. Neem Haya 
van Someren-Downer, een spraakmakende 
en populaire politica, die samen met Hans 
Wiegel en Harm van Riel de koers van de 
VVD bepaalde. Zij werd in 1959 als jonge 
vrouw Kamerlid en ontpopte zich als sterk 
woordvoerdster op het terrein van onder-
wijs (bijvoorbeeld tegen de middenschool 
van Minister van Kemenade) en de publieke 
omroep. Tijdens haar lidmaatschap van de 
Tweede kamer werd zij lid van de Zuid-Hol-
landse Provinciale Staten. 

Zij werd in 1976 lid en voorzitter van de 
fractie van de Eerste Kamer. Er treden 

Haya van Someren-Downer
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diverse vrouwen in de voetsporen van Haya 
van Someren, zoals Ankie Broekers-Knol en 
Nicoline van der Broek als voorzitter van de 
EK-fractie van de VVD in de periode 1999 
tot 2005. Zo ook nu Annemarie Jorrits-
ma (die eerder minister van Economische 
Zaken en vice-premier was) als voorzitter 
van de VVD-fractie in de EK. Allemaal 
stevig stelling nemend voor de positie en 
doorstroming van vrouwen. En laten we ook 
de eerste vrouwelijke dijkgraaf Joan Leem-
huis-Stout noemen, ook van liberale huize, 
die daarna Commissaris van de Koningin 
werd in Zuid Holland. Of Neelie Kroes, die 
na haar ministerschap van Verkeer en Wa-
terstaat naam maakte als Eurocommissaris. 
Het beeld ontstaat dat er in de VVD niet zo-
zeer een feministische beweging was, maar 
eerder een aantal sterke vrouwen die mede 
de agenda van ons land hebben bepaald.

“... Het beeld ontstaat dat er in de 
VVD niet zozeer een feministische 
beweging was, maar eerder een 
aantal sterke vrouwen die mede de 
agenda van ons land hebben bepaald 
...”
 
En hoe staan we er nu voor in de maat-
schappij met zijn organisaties en bedrijven? 
Lange tijd hebben vrouwen maar beperkt 
deelgenomen aan het arbeidsproces. Moch-
ten zij willen werken, dan deden en doen 
ze dat steeds op een beperkt aantal dagen 
en uren. De voorkeur van veel vrouwen is 
nog steeds het werken in deeltijd. Inmid-
dels neemt meer dan tachtig procent van 
het aantal vrouwen tussen de 18 en de 64 

jaar deel aan het arbeidsproces. Dat is sterk 
toegenomen. Voltijds vrouwelijke werkers 
naderen nu de veertig procent!
Kennelijk kunnen we ons een dergelijke 
beperkte inzet en drie dagen deeltijd – nog 
door veel vrouwen als gewenst gezien in 
combinatie met kinderen en hun relatie – 
permitteren. Toch moeten wij ons – en de 
VVD met ons – blijven inzetten voor de 
economische zelfstandigheid en onafhanke-
lijkheid van vrouwen.

Het streven naar meer vrouwen in leiding-
gevende en topposities in het bedrijfsleven 
en bij de overheid is al jarenlang een thema. 
Naarmate meer topposities worden ingeno-
men door vrouwen en mixed teams goed 
functioneren, ontstaat een meer evenwichtig 
en divers personeelsbestand. Dat zal de po-
sitie van vrouwen zeer ten goede komen.

In bedrijven, aangesloten bij Talent naar de 
Top (een initiatief van overheid en bedrijfs-
leven dat sinds 2006 loopt om de doorstro-
ming van vrouwen naar de top te verbete-
ren)  zien we dat  het streven naar dertig 
procent vrouwen in de top wel degelijk  
haalbaar is: als je je maar langdurig com-
mitteert aan een krachtig diversiteitsbeleid. 
In 2017 tekende de Monitoring Commissie 
van Talent naar de Top 36,9 procent vrou-
wen op in Raden van Commissarissen en 
27,2  procent in de Raden van Bestuur van 
262 bedrijven die zijn aangesloten bij Talent 
naar de Top. Een veel hoger percentage dan 
in beursgenoteerde ondernemingen, waar 
het aantal vrouwen in topposities achter-
loopt.
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In oktober 2017 trad het Kabinet-Rutte 
III aan: van de 24 bewindsleden die zijn 
benoemd zijn er tien vrouw. Het Kabinet 
komt daarmee op 42 procent vrouwelijke 
bewindslieden! De Tweede Kamer bestaat 
nu voor 35 procent uit vrouwen, de vrouwe-
lijke voorzitter meegeteld.

Even een terugblik: in 1953 trad de eerste 
vrouwelijke staatssecretaris aan: Anna de 
Waal van Economische Zaken. En in 1956 
werd de eerste vrouwelijke minister be-
noemd: Marga Klompé, minister voor Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
In de zestiger jaren werd Marga Klompé 
terecht geacht minister-president te kunnen 
worden. Zij deed het niet omdat zij niet 
voldoende financiële kennis zou hebben. 
Overigens heeft Nederland in tegenstelling 
tot de Caribische landen van ons Koninkrijk 
nog nooit een vrouwelijke premier gekend. 

Vijftien van de 28 Europese lidstaten kennen 
of kenden wel een vrouw als premier. Zelfs 
Zwitserland heeft sinds 1971 vier vrouwen 
als bondspresident gekend.

Tot slot: ik citeer Atria, het kennisinstituut 
voor emancipatie en vrouwengeschiede-
nis, dat pleit voor politieke participatie van 
vrouwen uit alle etnische groepen: ‘Naar-
mate een volksvertegenwoordiging  een 
goede afspiegeling is van de gehele bevol-
king vergroot dit de kans dat de politieke 
agenda overeenkomt met kwesties die in 
alle hoeken van de samenleving spelen. 
Het is belangrijk dat de bevolking zich kan 
identificeren met haar politieke vertegen-
woordigers. Het is belangrijker dan ooit dat 
vrouwen  invloed hebben op het agenderen 
van allerlei beleidskwesties.’  Aan dit citaat 
zou ik willen toevoegen dat ook de politieke 
partijen, zeker de VVD, zich langdurig en 

Marga Klompé, eerste vrouwelijke minister in Nederland
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consistent moeten blijven inzetten voor di-
versiteitsbeleid. We moeten maatregelen ten 
behoeve van de versterking van de positie 
van vrouwen blijven nemen. Als we willen 
treden in de voetsporen van Aletta Jacobs en 
andere wegbereiders is het van groot belang 
dat we erkennen dat de vrouwenemancipa-
tie een lange geschiedenis kent. Te weinig 
realiseren we ons dat dergelijke rechten 
niet overal zo vanzelfsprekend zijn. De foto 
van de onherkenbare vrouwen uit Syrië, 
zoals eerder beschreven, toont nog eens op 
hoeveel plaatsen in de wereld aan vrouwen 
fundamentele rechten worden ontnomen, 
hun rechten worden geschonden of niet 
erkend.

Juist daarom moeten we onze principiële 
rechten en vrouwenrechten koesteren. We 
hebben onze rechtsstaat ook niet zomaar 
verworven. De politiek is genoodzaakt zich 
te verbinden met wat er op straat speelt. 
Juist van politici en bestuurders mogen we 
verwachten dat we steeds de brug slaan en 
ook duidelijk maken hoe onze vertegen-
woordigende democratie werkt. De meer-
derheid beslist na goede afwegingen en het 
nemen van verantwoordelijkheid, zowel 
voor de toekomst van mannen als  vrou-
wen. Onze democratie is niet alleen een 
kwetsbaar goed, maar ook een uitdaging om 
daarin voortdurend adequaat te functione-
ren. Waarin rechten voor en van vrouwen 
evenzeer tellen als die van mannen.

Tijdens de tweede feministische golf in de 
zestiger en zeventiger jaren ijverde men ver-
der voor de economische zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid van vrouwen. Verschil-
lende liberale vrouwen en politici hebben 
daar een bijdrage aan geleverd. Maar van 
een feministische golf binnen de VVD kan 
men niet echt spreken. Liberale waarden 
zoals vrijheid om te kiezen en verantwoor-
delijkheid om de keuze verder in te vullen 
lijken voldoende te zijn om de positie van 
vrouwen daadwerkelijk te versterken. De 
uitvoering hangt echter vooral samen met 
het in de praktijk van alle dag bevorderen 
van kansen voor talentvolle vrouwen, zodat 
de VVD in alle opzichten een herkenbare 
afspiegeling is van de samenleving op alle 
posities.

Het Vrouwenkiesrecht heeft ons veel 
gebracht en daagt ons uit om onze verant-
woordelijkheid te blijven nemen, ook naar 
vrouwen in andere landen, die nog te vaak 
onder slechte en onderdrukkende omstan-
digheden moeten leven. Met honderd jaar 
ervaring hebben we het doorzettingsver-
mogen om positie van vrouwen nog verder 
te verbeteren en niet stil te blijven staan. 
Dat blijft ook voor de VVD een blijvende 
uitdaging. 

S.M. Dekker is minister van staat. Ze was 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer van 2003 tot en 
met eind 2006 en bekleedde verscheidene 
directiefuncties. Ze zet zich in voor de door-
stroming van vrouwen naar de top bij over-
heid en in het bedrijfsleven via Talent naar de 
Top, Atria en andere organisaties.
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Liberale vrouwen

door Jantine Oldersma 
In De prijs van de liefde, haar proefschrift 
over de feministische strijd voor moder-
nisering van de huwelijkswetgeving, stelt 
Marianne Braun voor het feminisme te 
beschouwen als een aparte stroming in de 
Nederlandse politieke geschiedenis, naast de 
christelijke, de socialistische en de liberale 
stroming (Braun 1992). Een probleem bij 
het analyseren van het feminisme is echter 
– net als bij andere politieke stromingen – 
dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de 
verschillende groepen. In zijn algemeenheid 
kunnen we stellen dat het gaat om bewe-
gingen die gelijke of andere rechten dan 
mannen hebben voor vrouwen eisen, maar 
daarmee zijn we er niet. Is bijvoorbeeld een 
verbod op nachtelijke arbeid voor vrouwen 

in hun voordeel of ontneemt het ze kansen 
op lucratieve banen? Is loon voor huisvrou-
wen feministisch of juist stigmatiserend en 
daarmee anti-feministisch? Onderzoekers 
spreken liever van ‘feminismen’ en beschou-
wen het hele complex van pleidooien voor 
verbetering van de positie van vrouwen als 
hun terrein (zie bijvoorbeeld: Bacchi 1999).

In de strijd voor het kiesrecht voor vrouwen 
is het uiteraard nodig coalities aan te gaan 
met stromingen die wel vertegenwoordigd 
zijn in de buitenparlementaire politiek 
en liefst ook in het parlement (Leyenaar, 
Oldersma & Niemöller 2019, 43 e.v.). Bij de 
liberale stroming vinden de strijdsters het 
meeste gehoor en liberalen zijn uiteraard 

Feminisme en liberalisme tot 1945
Betoging voor algemeen vrouwenkiesrecht 1914, collectie IAV-Atria
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ook fijne partners omdat ze redelijk zijn 
vertegenwoordigd in het parlement. Maar 
ook daar gaat het niet allemaal van een 
leien dakje. Niet in de laatste plaats omdat 
ook de liberalen zelf onderling verschillen 
in hun interpretatie van het liberalisme 
(ibidem, 78-85). Zo stellen conservatief 
of, in de terminologie van politiek filosoof 
Stuurman, productief liberalen andere eisen 
aan burgerschap dan de sociaal-liberalen 
(Stuurman 1992). 

Ik zal in dit artikel een aantal liberale 
vrouwen belichten: kiesrechtstrijdsters en 
markante vrouwen die, als het kiesrecht 
eenmaal een feit is, voor liberale partijen 
in de Tweede Kamer zetelen. Wat drijft ze? 
Wat doen ze? Waarin zijn ze eensgezind en 
waarover verschillen ze – soms heftig – van 
mening? 

De VvVk en de VDB
Het is de ondergeschoven positie van vrou-
wen die ze eind negentiende eeuw aanzet 
tot actie. De huwelijkswetgeving die vrou-
wen ondergeschikt maakt aan de man, haar 
berooft van haar vermogen en van het loon 
van haar eigen arbeid, haar soms de zeggen-
schap over haar eigen kinderen ontneemt en 
in het geval van een ongewenste zwanger-
schap iedere verantwoordelijkheid daarvoor 
bij de moeder legt. Daar komt nog bij dat 
vrouwen, als ze al op de arbeidsmarkt actief 
zijn, daar heftig worden gediscrimineerd.
De onrechtvaardigheid van het lot van 
vrouwen wordt breed uitgemeten in een 
boekje dat in 1869 uitkomt, De slavernij 
der vrouw, geschreven door liberaal theo-

reticus John Stuart Mill en zijn echtgenote. 
Dat wordt ook in Nederland graag gelezen. 
Populaire romans stoken het vuurtje nog 
verder op. Kiesrecht lijkt de noodzakelijke 
remedie om dit onrecht ongedaan te maken. 
Het is Wilhelmina Drucker (1847-1925) die 
Nederlandse vrouwen gaat organiseren om 
dit op te eisen.2 Zij richt in 1889 de Vrije 
Vrouwen Vereeniging (VVV) op en in 1894 
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
(VvVk). Haar halfbroer Hendrik Lodewijk 
Drucker is een van de voormannen van de 
VDB, maar Wilhelmina benadrukt graag 
haar politieke onafhankelijkheid (Braun 
2017).

Hoewel liberalen in de strijd voor het 
vrouwenkiesrecht een cruciale rol spelen, 
zijn ook zij daarover niet eensgezind. Bij de 
splitsing in 1901 tussen de sociaal-libera-
len in de Vrijzinnig-Democratische Bond 
(VDB) en de conservatiefliberalen in de 
Liberale Unie tonen de eersten zich warme 
voorstanders van kiesrecht voor vrouwen. 
Veel conservatief-liberalen hebben echter 
moeite met algemeen kiesrecht voor man-
nen én voor vrouwen (Kleinsma 2008). Dat 
kiesrecht voor vrouwen bij de VDB meteen 
hoog op de agenda staat is niet verwonder-
lijk als we bedenken dat Carel Gerritsen een 
vooraanstaand lid is. Hij is de echtgenoot 
van Aletta Jacobs, die al in 1883 tevergeefs 
haar kiesrecht opeist. 

In 1894, als de VvVk wordt opgericht is 
het nog geen bon ton bestuurslid te zijn 
van deze nieuwe vereniging, ‘vijandschap, 
laster en wanbegrip’ staat ze te wachten en 
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vriendschappen worden opgezegd (Van der 
Goot & De Waal 1968, 138). De vrouw die 
toch het voorzitterschap op zich neemt is 
een andere liberaal: Anette Versluys-Poel-
man (1853-1914).3  In 1901 is ze een van 
de oprichters van de VDB en treedt ze daar 
toe tot het hoofdbestuur. Drucker en Ver-
sluys-Poelman reizen stad en land af om de 
Vereeniging nieuwe afdelingen te bezorgen. 
In 1903 als Anette het voorzitterschap neer-
legt heeft ze 1400 leden. 

Scheuring
In 1903 neemt Aletta Jacobs het voorzitter-
schap van de VvVk over van Versluys-Poel-
man. Zij wordt in 1854 geboren in Sappe-
meer in een huisartsengezin en studeert af 
als arts in Groningen en Amsterdam. Ze 
verkast in 1879 naar Amsterdam waar ze de 
graanhandelaar Carel Gerritsen ontmoet, 
die net als zij actief is in vrijdenkerskrin-
gen.4 Beiden worden lid van de VDB. 

De verkiezing van Aletta tot voorzitter van 
de Vereeniging is niet onomstreden. Ook 
de Haagse journaliste en activiste Welmoet 
Wijnaendts Francken-Dyserinck (1876-
1956) ambieert die functie.5 Zij is getrouwd 
met de schatrijke filosoof Cornelis Wijnae-
ndts Francken, maar hij is tegen kiesrecht 
voor vrouwen. Ook Welmoet is lid van de 
VDB en zij treedt in 1902 toe tot het hoofd-
bestuur. Zij houdt zich actief bezig met de 
strijd tegen prostitutie en handel in vrou-
wen, maar ook met gezonde kleding voor 
vrouwen en dierenmishandeling. 

Zowel Aletta als Welmoet zijn dus kandi-
daat voor het voorzitterschap van de VvVk 
als Versluys-Poelman na negen jaar aftreedt. 
Beide kandidaten krijgen ongeveer evenveel 
stemmen en er is dus een herstemming 
nodig. Welmoet trekt zich voor het zover 
kan komen terug. In een brief, vele jaren 
later aan de zoon van Versluys-Poelman 

Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck, collectie IAV-Atria
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suggereert ze dat zij de voorkeur genoot 
van de aftredende voorzitter: ‘Ik heb het in 
dec. ’02 ernstig betreurd dat ik haar moest 
teleurstellen, maar het was mij – die voort-
durend met mijn man in het buitenland was 
geweest – niet bekend dat er ingrijpende 
verschillen bestonden en daar mijn man 
anti V.K. was heb ik op het laatste oogenblik 
ter wille van de vrede mij moeten terugtrek-
ken van een candidatuur H.B. Dat er daarna 
fiks geknoeid is kon ik – de Amsterdamse 
toestanden niet kennend – allerminst ver-
moeden’ (Francken-Dyserinck 1953).

“... Wijnaendts Francken-Dyserinck 
schrijft dat de ultra’s – zoals Alet-
ta Jacobs en Wilhelmina Drucker 
worden genoemd – zijn bevangen 
door haat tegen mannen, terwijl de 
‘gematigden’ menen dat mannen 
weliswaar egoïstisch zijn, maar niet 
van vrouwenhaat kunnen worden 
beticht ...”

Al eerder was onenigheid over de strategie 
van de Vereeniging aanleiding geweest voor 
de oprichting van een ander genootschap. 
Bestuursleden van de vereniging Tesselscha-
de, in 1871 opgericht om vrouwen te helpen 
economisch zelfstandig te worden, richten 
in 1897 de ‘Vereeniging tot Verbetering van 
den Maatschappelijken en den Rechtstoe-
stand der Vrouw in Nederland’ op, die zich 
keert tegen de ‘woeste hervormingsijver’ 
van Wilhelmina Drucker en de haren, en 
nadrukkelijk ‘mannen van gezag’ aantrekt 
als bestuursleden om zo meer indruk te 
maken. Kiesrecht staat aanvankelijk niet op 

de agenda van de nieuwe vereniging, omdat 
men van mening is dat dat woord ‘door on-
handige vrienden en woordvoerders reeds 
zo vaak was misbruikt, dat gevaar bestond 
dat men aan dit woord teveel zou blijven 
hangen en de voornaamste bedoeling van 
het Comité uit het oog verloren zou worden’ 
(Van der Goot & De Waal 1968, 102).

In 1898 lijken de feministische rijen zich 
enigszins te sluiten als in Den Haag de 
Nationale Tentoonstelling van Vrouwen-
arbeid wordt gehouden. Die bijeenkomst 
wordt echter ontsiert door de socialisten die 
– bij monde van Henriette Roland Holst en 
Pieter Jelles Troelstra – de kiesrechtvrouwen 
menen de oren te moeten wassen omdat 
ze teveel ‘dame’ zouden zijn en geen oog 
hebben voor de noden van de arbeiders-
vrouwen (Leyenaar, Oldersma & Niemöller 
2019, 61-65).

In 1906 barst de bom binnen de Vereeni-
ging: er moeten nieuwe leden worden 
gekozen voor het hoofdbestuur en Aletta 
Jacobs, Martina Kramers en Sophia Til-
ma-Schaaff kunnen schriftelijk worden her-
kozen. Op een laat moment stellen Adriana 
van Dorp-Verdam, Welmoet Wijnaendts 
Francken-Dyserinck en Aletta Lorentz-Kai-
ser zich beschikbaar om het over te nemen, 
maar ze willen alleen en bloc worden geko-
zen. Het is te laat voor een discussie, maar 
in een circulaire stellen ze dat de Vereeni-
ging beter kan worden geleid door personen 
die de ‘meer gematigde richting’ vertegen-
woordigen ‘welke ongetwijfeld die van de 
grote meerderheid der leden is’ (Bosch 
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2005, 403). Die meerderheid materialiseert 
zich echter niet: de zittende bestuursleden 
worden met een grote meerderheid herko-
zen en als het ledenblad ook nog een artikel 
waarin de dissidente leden zich verdedigen 
niet plaatst stichten zij in de trein van Rot-
terdam naar Leiden een eigen vereniging: 
de Bond voor Vrouwenkiesrecht (BvVK) 
(ibidem, 405).

Wat zijn precies de klachten van de afsplit-
sers? Zowel politicoloog Marijke Mossink 
als historica Mineke Bosch vinden het 
moeilijk om een eenduidig verschil in hun 
feministische opvattingen te vinden. De 
Bond redeneert meer vanuit het algemeen 
belang dan vanuit het belang van vrouwen 
volgens Mossink, maar Bosch meent dat de 
argumentaties te zeer een allegaartje van te-
genspraken zijn om echt van stromingen te 
kunnen spreken (Mossink 1986, 420-423). 
Politiek-strategische meningsverschillen 
zijn er wel: de dames van de Bond zijn er 
tegen dat ze geacht worden alleen kandi-
daten voor de Kamer te steunen die voor 
vrouwenkiesrecht zijn. Daarmee worden 
alle andere politieke meningsverschillen 
buiten de orde verklaard. De positie van 
mannen is ook nu weer in het geding: de 
voorzitter van de nieuwe Bond, Welmoet 
Wijnaendts Francken-Dyserinck (hierna 
WWF-D) legt in De Telegraaf uit dat de 
ultra’s – zoals Jacobs en Drucker c.s. worden 
genoemd – zijn bevangen door haat tegen 
mannen, terwijl de ‘gematigden’ menen dat 
mannen weliswaar egoïstisch zijn, maar niet 
van vrouwenhaat kunnen worden beticht 
(Leyenaar, Oldersma & Niemöller 2019, 
78-82). 

Maar ook de vraag hoe het kiesrecht binnen 
te halen wordt verschillend beantwoord. In 
het volgende citaat wordt WWF-D gepara-
fraseerd door de Delftsche Courant van 18 
maart 1909: ‘De bond wil, dat de vrouwen 
toonen, dat zij 't kiesrecht waardig zijn, en 
als zij dat getoond hebben, dan wordt het de 
vrouwen vanzelf gegeven. Niet door woor-
den moeten wij 't kiesrecht voor vrouwen 
krijgen, aldus spreekster, maar door daden. 
De vrouw moet in 't publiek werken, moet 
belangstelling toonen in het actieve leven, 
dan zal men vanzelf bij ons komen, en zeg-
gen: „Hier hebt ge het kiesrecht, gij verdient 
het”.’

Politiek historica Mieke Aerts laat zien dat 
ook de situatie in Engeland een rol speelt bij 
de afsplitsing. Daar is door Sylvia Pankhurst 
en haar dochters in 1903 de Women’s Social 
and Political Union (WSPU) opgericht, die 
steeds militantere strijdmethoden zal gaan 
hanteren. Wilhelmina Drucker en Alet-
ta Jacobs zijn voorzichtig solidair met de 
strijdbare vrouwen aan de overzijde van het 
Kanaal, maar Welmoet WF-D en Lizzy van 
Dorp, de dochter van een van de oprichters 
van de Bond, gruwen van deze flirt met 
de spectaculaire acties van de suffragettes 
(Aerts 2009). 

Liberale vrouwen gaan dus niet zozeer 
op feministische gronden uiteen: ze zijn 
allemaal voor recht op arbeid, een bete-
re huwelijkswetgeving en rechtvaardiger 
seksuele verhoudingen en voor allen is ‘de 
moeder’ een belangrijk referentiepunt voor 
een vrouwelijke politieke praktijk. De ver-
schillen van mening lijken zich vooral toe 
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te spitsen op opvattingen over democratie. 
De vrouwen van de Bond zijn argwanend 
tegenover algemeen kiesrecht als principe: 
ze vinden dat er wel eisen van bekwaam-
heid mogen worden gesteld aan kiezers, 
ook aan vrouwen. En optochten, pamfletten 
uitdelen en zeker het overtreden van de wet 
vinden ze niet juist. Mineke Bosch stelt dat 
er ook sprake is van klassenverschillen en 
antisemitisme: de Haagse en Leidse dames 
vinden de Amsterdamse maar ordinair en 
luidruchtig (Bosch 2005, 420-423). Maar de 
verschillen van mening lijken toch vooral 
overeenkomsten te vertonen met die tussen 
conservatief- en sociaal-liberalen: burger-
schap is iets dat men moet verdienen, de 
staat kan niet zomaar aan iedereen worden 
toevertrouwd.

Massabeweging 
Met de Vereeniging gaat het onder leiding 
van Aletta Jacobs intussen prima: er zijn 
afdelingen in het hele land, men houdt suc-
cesvolle bijeenkomsten in de kleinste dor-

pen en gaat later ook massademonstraties 
houden. Ook internationaal timmert Ne-
derland aan de weg als de in 1904 opgerich-
te International Alliance of Women (IAW) 
in 1908 zijn grote conferentie in Amster-
dam houdt. In haar Herinneringen schrijft 
Aletta Jacobs dat ze op haar reizen met de 
voorzitter van de IAW Carrie Chapman 
Catt ‘de diepe overtuiging’ heeft opgedaan 
‘dat het voor een groote maatschappelijke 
hervorming van weinig belang is of men 
de regeeringspersonen van het nut daarvan 
weet te overtuigen, zoolang men niet het 
volk, de kiezers gewonnen heeft’ (Jacobs 
1924, 294). De Vereeniging opteert duidelijk 
voor een meer expressieve politiek, gericht 
op het winnen van de harten van ‘het volk’. 
Ook de Bond krijgt al snel onderafdelingen 
in het hele land en in een terugblik consta-
teert Welmoet WF-D dat het een goede zet 
was zich af te scheiden omdat de Bond heel 
andere vrouwen heeft getrokken dan de 
Vereeniging (Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant 1909). 

Wilhelmina Drucker
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Maar de Bond blijft meer gericht op het 
overtuigen van de elites.

In 1917 wordt de Grondwet herzien waar-
bij het algemeen mannenkiesrecht wordt 
ingevoerd, maar vrouwen moeten het doen 
met enkel het passief kiesrecht. Een aantal 
leden van de VvVk waaronder Wilhelmi-
na Drucker is dan al uitgetreden omdat ze 
vinden dat de Vereeniging vierkant voor 
gelijkstelling van mannen en vrouwen in 
de Grondwet moet staan. Zij stichten De 
Neutrale, die zich keert tegen deelname 
aan de oude partijen. Ze zal later opgaan in 
een vrouwenpartij, maar geen zetels halen 
(Braun 2017). Bij de verkiezingen van 1918 
waaraan vrouwen wel als kandidaat, maar 
niet als kiezer mogen deelnemen steekt 
de vijandschap tussen Aletta Jacobs en 
Welmoet WF-D opnieuw de kop op met 
vervelende consequenties. Het bestuur van 
de vrouwenclub van de VDB stuurt een lijst 
rond met zeven vrouwen en het verzoek 
drie daarvan te kiezen als voorkeurskandi-
daten voor de lijsten. Welmoet WF-D trekt 
zich terug en beschuldigt in een brief aan 
de voorzitster Aletta Jacobs ervan abortus-
sen uit te voeren, niet alleen bij arme, maar 
ook voor geld bij welgestelde vrouwen. 
Zij zegt haar lidmaatschap van de VDB 
op. Uiteraard ontbreekt bewijs voor deze 
beschuldiging. Aletta Jacobs komt als derde 
op een aantal lijsten, maar de vrouwenclub 
blijft opmerkelijk afwezig bij het promoten 
van haar kandidatuur. Tot grote woede van 
voorman Henri Marchant voert de lager op 
de lijst geplaatste Jonkheer van Beresteyn 
een succesvolle campagne voor voorkeur-

stemmen waardoor hij Aletta Jacobs voorbij 
streeft (Bosch 2005, 594-597). De eerste 
vrouw in de Tweede Kamer wordt daardoor 
Suze Groeneweg, een sociaal-democrate die 
haar sporen heeft behaald in de partij, maar 
niet in de strijd voor het vrouwenkiesrecht.

“... Eén keer blijken de verschillende 
liberale vrouwen best veel gemeen 
te hebben met de socialistische Suze 
Groeneweg. Ze gaan meteen in de 
aanval om ook vrouwen toe te laten 
tot de rechterlijke macht ...”

De animositeit tussen beide voormalige 
partijgenoten die nu naast een verschil in 
politieke stijl ook een duidelijk verschil in 
politieke oriëntatie hebben ontwikkeld leidt 
ertoe dat de liberalen hun jarenlange strijd 
voor kiesrecht voor vrouwen niet kunnen 
bekronen met een ereplaats voor hun meest 
uitgesproken voorvechter, Aletta Jacobs.  

De strijd gewonnen
In 1919 wordt het amendement van de lei-
der van de VDB, Marchant, waarmee vrou-
wen naast het passieve kiesrecht ook het ac-
tief kiesrecht krijgen van kracht en in 1922 
zijn de eerste verkiezingen voor de Tweede 
Kamer waar ook vrouwen aan mee kunnen 
doen. Bij de VDB komt Betsy Bakker-Nort 
(1874-1946) hoog op de lijst en zij wordt 
wel gekozen.6 In 1922 schrijft ze voor De 
Telegraaf een aantal doorwrochte artikelen 
waarin ze pleit voor een op Scandinavische 
leest geschoeide huwelijkswetgeving. 
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Welmoet WF-D wordt lid van het bestuur 
van de Economische Bond en als deze gaat 
fuseren met een aantal andere partijen tot 
de meer conservatief-liberale Vrijheids-
bond bewerkstelligt ze dat vrouwenrechten 
hoog op de agenda staan. Ze richt ook een 
vrouwenafdeling van de Vrijheidsbond 
op en wordt daarvan voorzitter. Bij de 
verkiezingen van 1922 staat ze wel op de 
lijst, maar op een lage plaats zodat ze niet 
wordt gekozen. Boven haar staat Johanna 
Westerman (1866-1943) en zij komt wel 
in de Tweede Kamer. Johanna Westerman 
is een Amsterdamse onderwijzeres, die al 
vanaf de oprichting lid is van de Bond voor 
Vrouwenkiesrecht en daarin verschillende 
bestuursfuncties bekleedt.

Via de Liberale Partij van de oude voor-
vechter van fatsoenlijke arbeidsverhoudin-
gen Sam van Houten komt nog een derde 
liberale vrouw in de Tweede Kamer: Lizzy 

van Dorp (1872-1945). De partij verovert 
één zetel en omdat Sam van Houten zich 
te oud acht en terug treedt wordt Lizzy van 
Dorp een eenvrouwsfractie. Van 1922 tot 
1925 zit ze in de Tweede Kamer, waarna ze 
als een – ook internationaal – gerespecteerd 
econoom veel publiceert en reist.7 

Aletta Jacobs loopt in 1922 tegen de zeven-
tig en neemt – volgens biograaf Mineke 
Bosch – het feit dat ze niet de vruchten van 
haar werk zal plukken met gratie. Welmoet 
WF-D is midden veertig, tien jaar jonger 
dan Johanna Westerman en zij is uiterma-
te verontwaardigd. Wat haar vooral in het 
verkeerde keelgat schiet is dat ongehuwde 
vrouwen – zoals Johanna Westerman – nu 
zullen moeten pleiten voor modernisering 
van de huwelijkswetgeving: een onderwerp 
waar ze geen enkel verstand van hebben. 
‘Wat het huwelijksleven werkelijk voor 
oneindig goeds, maar ook voor bitter kwaad 

Lizzy van Dorp
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voor beide partijen kan beteekenen, is en 
blijft voor haar een gesloten boek. (…) de 
Scandinavische wetten en de drie Neder-
landsche voorstellen liggen ter overname als 
het ware gereed. Ze te verdedigen in de sec-
ties en ter openbare zitting is echter nog wel 
iets anders en zelfs zagen we dit het liefst 
niet alleen door de vrouw met ervaring van 
het huwelijk, met kennis van psychologie, 
maar bovenal ook door een moeder gedaan’ 
(Bataviaasch nieuwsblad 1922).

Met het pleidooi voor een moeder in de Ka-
mer lijkt ze zichzelf – als kinderloze vrouw 
– te diskwalificeren, maar in de laatste zin 
blijkt dat ze toch vooral betreurt dat ze niet 
zelf is geroepen: ‘We hebben figuren noodig 
en niet alleen toegewijde partijpionnen. 
Figuren van wie licht en leiding uitgaat en 
die zichzelf kunnen zijn.’  

In de Kamer
Eén keer in de Tweede Kamer blijken de 
verschillende liberale vrouwen best veel 
gemeen te hebben met de socialistische 
Suze Groeneweg, maar ook met sommige 
christelijke vrouwen. Ze gaan al meteen 
met Marchant in de aanval als hij voorstelt 
ook vrouwen toe te laten tot de rechterlijke 
macht. Een belangrijk bezwaar van man-
nelijke zijde is dat vrouwen soms lijden aan 
emotionele onstabiliteit, wat uiteraard een 
groot probleem is voor een rechter. Lizzy 
van Dorp vat nog eens samen wat er mis is 
met de mannen: ‘men heeft vicieuze cirkels, 
maar ook andere cirkels, en de man is in 
een zeer aangenamen cirkel, in het bijzon-
der wat betreft de objectiviteit. Men be-

weert algemeen, dat de man is objectief en 
de vrouw niet is objectief. Als wij trachten 
bewijzen aan te voeren, dat de man in die 
bewering ongelijk heeft; dan zegt de man: 
het spreekt vanzelf, dat ik gelijk heb, ik ben 
objectief en daarom kan ik mijn objectiviteit 
uitmaken: gij zijt subjectief en kunt daarom 
uw objectiviteit niet uitmaken. De bewijslast 
is in deze quaestie omgedraaid’ (Handelin-
gen Tweede Kamer, 22 februari 1925).

Maar er zijn ook momenten waarop de 
vrouwencoalitie uiteen valt: als het ontslag 
van gehuwde vrouwelijke ambtenaressen 
aan de orde is proberen Johanna Westerman 
en Betsy Bakker-Nort garanties te krijgen 
dat ze niet zullen worden achtergesteld bij 
mannen, maar de christelijke vrouwen ver-
trouwen dit wel toe aan de regering. 

Het recht op arbeid blijft de vrouwen 
bezig houden. In 1924 vinden we Betsy 
Bakker-Nort opnieuw op de bres voor de 
vrouwelijke ambtenaren: ‘Met name wil ik 
wijzen op het bezwaar, dat de vrouw niet 
kan worden ambtenaar van den burgerlij-
ken stand. In kleine gemeenten op het plat-
teland zijn de vrouwen uitgesloten van de 
benoeming tot ambtenaar van de secretarie, 
omdat zij niet kunnen optreden als plaats-
vervangend ambtenaar van den burgerlijken 
stand. Daardoor zijn de vrouwen uitgeslo-
ten van een betrekking, die juist buitenge-
woon geschikt voor haar zou zijn’ (Hande-
lingen Tweede Kamer, 9 december 1924).

De strijd tegen de uitsluiting van vrouwen 
uit ambtelijke betrekkingen en later ook 



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 43

andere beroepen zal een steeds belangrijke-
re rol gaan spelen voor de vrouwen in het 
parlement naarmate de crisis van de jaren 
dertig nijpender wordt. Als eind jaren dertig 
de VDB is toegetreden tot het kabinet-Co-
lijn blijkt zelfs de eens door feministen voor 
zijn rol in de kiesrechtstrijd gehuldigde 
Marchant voorstander te zijn van de beper-
king van het recht van vrouwen op arbeid. 
Hij is intussen Rooms-Katholiek geworden 
en wordt daarom gedwongen zijn ministers-
post neer te leggen. Partijgenoot Slingerland 
volgt hem op en gaat door op het ingezette 
pad. De vrouwenorganisaties van zowel 
de VDB als de Vrijheidsbond zijn niet in 
staat het tij te keren (Leyenaar, Oldersma & 
Niemöller 2019, 162-163).    

Zijn de liberale vrouwen het eens over het 
belang van het recht op arbeid voor vrou-
wen, dat geldt niet voor haar visie op sociale 
voorzieningen. Tijdens de campagne van 
1922 fulmineert WWF-D al tegen een ‘rijks-
kindervoorziening’ die wordt bepleit door 
de christelijke partijen: ‘Natuurlijk worden 
de kinderen niet gelijkelijk door het Rijk 
over de gezinnen gedistribueerd, maar wel 
de onkosten, die er aan het hebben van kin-
deren nu eenmaal onvermijdelijk vast zijn. 
En zoo zal de ernstige huisvader, die eerst 
gespaard heeft vóór hij een gezin vestigde, 
in zijn belastingbiljet of als werkgever of op 
andere wijze, de onkosten mogen dragen 
van het kroost van den onbezonnen en lui-
en twintigjarigen slungel, die het huwelijks-
bootje instapte zonder een cent te hebben 
overgelegd, zonder vakkennis, zonder vast 

werk in het vooruitzicht’ (Wijnaendts 
Francken-Dyserinck 1922).

Lizzy van Dorp zit maar kort in de Tweede 
Kamer, in 1925 wordt ze niet herkozen. 
Maar in die korte periode weert ze zich ste-
vig – zo pleit ze voor herinvoering van het 
districtenstelsel en stelt ze voor het aantal 
zitplaatsen dat een gemeente aan bioscopen 
mag toekennen te beperken om de ‘zedelij-
ke en maatschappelijke gevaren van de bio-
scoop’ te beperken. Ook zij houdt in 1924 
een vlammend betoog tegen de inrichting 
van de sociale voorzieningen omdat ze niet 
de arbeidsvreugde maar de luiheid van de 
werknemer zullen bevorderen (Handelin-
gen Tweede Kamer, 14 februari 1924).

Betsy Bakker-Nort toont zich juist een soci-
aal bewogen liberaal: zij houdt bijvoorbeeld 
een roerende rede over de omstandigheden 
waaronder de Drentse veenarbeiders leven: 
‘Over het algemeen is deze bevolking zeer 
arbeidzaam en sober. Maar ondanks deze 
soberheid, ondanks deze taaiheid en vlijt, 
leeft ze thans in den grootsten, diensten 
nood. […] Zonder overdrijving kunnen 
we zelfs zeggen, dat deze streek geteisterd 
wordt door werkloosheid. Ik denk niet, 
zooals de vorige geachte spreker, dat wij niet 
hebben te spreken over den woningnood en 
den woningtoestand in Emmen. Want als 
iets duidelijk demonstreert den nood van de 
bevolking, dan zijn het wel de kolonies van 
plaggehutten, die wij rondom in Drenthe 
zien’ (Handelingen Tweede Kamer, 24 
februari 1925).
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Met ander vrouwelijke Kamerleden zet zij 
zich in voor het beperken van invoerrech-
ten op naai- en wasmachines omdat dat nu 
precies machines zijn waarmee vouwen iets 
bij kunnen verdienen (Haagsche Courant 
1924). Johanna Westerman houdt zich 
voornamelijk bezig met de verbetering van 
het onderwijs. Zij zit tot 1933 in de Kamer.

In 1940 – vlak voor de inval van de Duitsers 
– spreekt Betsy Bakker-Nort zich nog uit te-
gen de doodstraf. ‘Waar in 1870 formeel de 
doodstraf is afgeschaft, zou de wederinvoe-
ring en toepassing van de doodstraf voor 
ons zijn in werkelijkheid een groote schrede 
terug in cultuur en beschaving, die zou 
leiden tot een aanmerkelijke verruwing van 
onze zeden’ (Handelingen Tweede Kamer, 9 
mei 1940).  Enige jaren later wordt ze, van-
wege haar joodse afkomst, zelf weggevoerd, 
maar ze overleeft het kamp Theresienstadt. 
In 1946 sterft ze. 

Tot besluit
Als in 1956 de opheffing van de hande-
lingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw aan de orde is en Corry Tendeloo 
- na de oorlog met de VDB overgestapt 
naar de Partij van de Arbeid - haar voorstel 
verdedigt zegt ze dat niet te willen doen 
alvorens: ‘eerst eerbiedige hulde te heb-
ben gebracht aan mijn voorgangster op de 
Kamerzetel, die ik bezet, mevrouw mr. B. 
Bakker-Nort, die, zowel in haar proefschrift 
Schets van de rechtspositie der getrouwde 
vrouw, als talloze malen daarna, in geschre-
ven en gesproken woord in ruime mate 
ertoe heeft bijgedragen, de geesten wakker 
te maken voor het ontoereikende van de 
bestaande bepalingen. Wanneer de Kamer 
nu een ontwerp over de opheffing van de 
handelingsonbekwaamheid kan behan-
delen, is dit naar mijn mening niet in de 
laatste plaats een voortbouwen op het door 
mevrouw Bakker-Nort verrichte voorberei-

Betsy Bakker-Nort, foto: A.Weinberg, archief: Atria



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 45

dende werk’ (Handelingen Tweede Kamer, 
27 april 1956).

Er zijn dus in deze periode best goede rede-
nen om het feminisme – of beter, de femi-
nismen, als een aparte politieke stroming te 
beschouwen. Over de fundamentele wensen 
zijn ze het wel eens: een rechtvaardiger hu-
welijkswetgeving, recht op studie en arbeid, 
eerlijker seksuele verhoudingen en om dat 
alles tot stand te brengen moeten vrouwen 
politieke rechten krijgen. Maar dat is maar 
een deel van het verhaal. Ook de liberale 
feministen zijn het onderling oneens over 
het gewenste functioneren van een demo-
cratie en over de beste manier om burgers 
tegemoet te treden. Moet de staat ze vooral 
ondersteunen, of juist wijzen op hun eigen 
verantwoordelijkheid? Het onderscheid dat 
Stuurman maakt tussen productief libera-
lisme en sociaal-liberalisme lijkt ook deze 
vrouwen te verdelen. En net als bij manne-
lijke politici zijn persoonlijke verhoudingen 
belangrijk en kan onderlinge animositeit 
een goed plan doen sneuvelen. Desondanks 
worden er ook allianties gesmeed tussen de 
liberale vrouwen onderling, maar ook over 
de andere scheidslijnen heen met de socia-
listische en de christelijke vrouwen. 

dr. J. Oldersma is politicoloog en redacteur 
van het Tijdschrift voor Genderstudies.

Archief
Archief Welmoet Francken-Dyserinck, Atria, 
brief van 19 november 1953 van Welmoet 
Francken-Dyserinck aan de zoon van Annette 
Versluys-Poelman.
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1.   Mannelijke dominantie in de politiek heeft 
verschillende dimensies. Leyenaar en Dahlerup 
onderscheiden de numerieke dimensie en de 
inhoudelijke: ze spreken van een ‘mannelijk 
monopolie’ bij minder dan tien procent vrou-
wen, van een ‘kleine minderheid’ bij tussen de 
tien en de 25 procent vrouwen en van een ‘grote 
minderheid’ bij 25 tot veertig procent vrouwen. 
‘Gender balans’ – veertig tot zestig procent 
vrouwen - heeft zich in Nederland in de Tweede 
Kamer helaas nog maar een keer voorgedaan. 
Inhoudelijk onderscheiden Dahlerup en Ley-
enaar naast numerieke ondervertegenwoordi-
ging nog vijf dimensies, ‘masculiene’ normen 
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en praktijken, ongelijke verdeling van posities, 
beperkte toegang tot belangrijke beleidsterreinen 
en beleid dat in het nadeel van vrouwen werkt 
(Dahlerup & Leyenaar 2013, 8).

2. Ook zij ondervindt de onrechtvaardigheid van 
het vrouwenbestaan aan den lijve. Haar moeder 
is een modiste die  twee kinderen krijgt van een 
bankier van Duitse origine, die haar echter in de 
steek laat om met een andere vrouw  te trouwen. 
Wilhelmina weet na zijn dood toch een aan-
zienlijk kapitaal los te weken van haar halfbroer 
waardoor ze financieel onafhankelijk is en haar 
leven kan wijden aan het feminisme (Braun 
2017).

3. Ook zij komt uit Groningen, heeft voor 
onderwijzeres gestudeerd, maar trouwt in 1876 
met Willem Versluys, een oud-onderwijzer 
die boekhandelaar/uitgever is geworden. Ook 
Annette werkt in de zaak. In 1882 vestigt het 
echtpaar zich in Amsterdam waar de uitgeverij 
onder andere De Nieuwe Gids gaat uitgeven, 
het platform voor de nieuwe vooruitstrevende 
schrijvers (Everard 2016).

4. Aletta Jacobs en Carel Gerritsen gaan rond 
1884 samen wonen en leiden tot zijn dood in 
1905 samen een actief sociaal en politiek leven. 
Zij heeft de achterstelling van vrouwen zelf 
ondervonden: ze mag weliswaar door tussen-
komst van Thorbecke een universitaire opleiding 
volgen, maar heeft wel spot en tegenwerking te 
verduren. Als arts in Amsterdam maakt ze ken-
nis met de ellendige werkomstandigheden van 
vrouwen en met de onrechtvaardige behande-
ling van seksueel actieve vrouwen. Gerritsen is 
een telg uit een redelijk gegoede familie en is al 
vroeg geïnteresseerd in sociale vraagstukken en 
feminisme. Hij is enige jaren wethouder in Am-
sterdam, lid van de Tweede Kamer en in 1881 
oprichter van de Nieuw-Malthusiaanse Bond 
(Bosch 2005).

5. Zij reist met haar man naar universiteitssteden 
in onder andere Zwitserland en Duitsland waar 
ze colleges volgt. Terug in Nederland bekwaamt 
ze zich als journaliste en schrijft in bladen en 
tijdschriften vooral over feminisme. Dit tegen de 
zin van haar man, waar ze in 1916 van scheidt 
maar waar ze wel zijn leven lang voor blijft 
zorgen. Zij is een geboren organisator, richt al als 
tiener een eigen schooltje op en richt later onder 
andere de Nederlandse afdeling op van de Sor-
optimisten; een vereniging van vrouwen die zich 
bezig houden met charitas (Van der Steen 2013).
 
6. Alweer een Groningse. Zij studeert Scandina-
vische talen en vertaalt romans en kinderboeken, 
maar besluit een studie rechten te gaan volgen 
om beter van nut te zijn voor de vrouwenstrijd. 
Ze wordt in 1895 lid van de VvVk en trouwt in 
1904 met Gerrid Bakker, ook een VvVk-lid. Met 
vriendin Aletta Jacobs bereist ze het Groningse 
platteland om spreekbeurten te houden (Braun 
2013).

7. Lizzy van Dorp komt uit een welgestelde fami-
lie, gaat naar het gymnasium en studeert letteren 
en daarna rechten in Leiden. Ze promoveert in 
1903 en vestigt zich als advocaat in Den Haag. 
Samen met haar moeder is ze lid van de VvVk en 
samen spelen ze ook een actieve rol bij de afsplit-
sing van de Bond voor Vrouwenkiesrecht. Rond 
1910 gaat ze zich bezig houden met statistiek 
en staatshuishoudkunde; ze geeft haar advoca-
tenpraktijk op om zich volledig op de economie 
te storten en wordt in 1919 praktijkdocent in 
Leiden (Neugebauer 2017).
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Liberale vrouwen

door Jantine Oldersma
Als het stof van de ‘doorbraak’ is gaan liggen 
en de liberalen zich hebben afgescheiden, 
eerst in de Partij voor de Vrijheid en vanaf 
1948 in de VVD, zijn ook de liberale vrou-
wen ‘onder één dak’ terecht gekomen. Corry 
Tendeloo en Nancy Zeelenberg, prominent 
in de Vrijzinnig Democratische Bond, zijn 
weliswaar toegetreden tot de Partij van de 
Arbeid, maar de jonge VVD heeft haar 
eigen vrouwelijke coryfeeën. ‘In de jaren 
vijftig’, schrijft politicologe Hella van de 
Velde, ‘waren de leidende vrouwen van de 
organisatie niet ontevreden over het aantal 
vrouwen dat actief bij de partij betrokken 
was’ (Van de Velde 1994, 157). De voorzitter 
van de vrouwenorganisatie reageert zelfs 

verontwaardigd als het comité 50/50 de 
VVD in 1965 vraagt bij verkiezingen om en 
om mannelijke en vrouwelijke kandidaten 
te stellen: ‘De VVD heeft altijd op de bres 
gestaan voor inschakeling van het vrouwe-
lijk element in de politiek’ (Ibidem). Toch 
heeft ook de VVD met Jeanne Fortanier-De 
Wit maar één vrouw in de Tweede Kamer 
tot zij in 1955 gezelschap krijgt van Joke 
Stoffels-Van Haaften.

Historici nemen vaak aan dat de vrouwen-
beweging na de mobilisatie periode die leidt 
tot het vrouwenkiesrecht langzaam uitdooft. 
Onderzoekers van sociale bewegingen spre-
ken liever van ‘overwinteren’: spectaculaire 

Liberale vrouwen na de oorlog
 

Campagne voor Jeanne Fortanier-De Wit 
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publieksacties komen minder voor, maar 
in de instituties worden de belangen van de 
achterban nog wel degelijk behartigd (Post, 
Oldersma & Outshoorn 2006). Hoe gaat dat 
in de liberale stroming? Is het feminisme in-
derdaad langzaam uitgedoofd of blijft er wel 
degelijk politieke activiteit, zij het minder 
spectaculair? De eerste twintig jaar, schrijft 
Hella van de Velde, worden de Vrouwen in 
de VVD voornamelijk geacht zich bezig te 
houden met voorlichting en propaganda 
voor de moederpartij. Ze organiseren con-
ferenties, studiedagen, lezingen en zo voort 
om vrouwelijke kiezers er van te overtuigen 
dat het liberalisme de beste keus is. Libera-
lisme staat dus voorop. Vrouwelijke Kamer-
leden en leden van het hoofdbestuur van de 
partij worden echter ook geacht contact te 
onderhouden met de landelijke vrouwenor-
ganisaties zoals de Nederlandse Vrouwen-
raad (NVR) en de Nederlandse vereniging 
voor vrouwenbelangen, vrouwenarbeid 
en gelijk staatsburgerschap (Van de Velde 
1994, 156-157). Dit duidt op feministische 
overwintering. Hoe zien we deze dubbele 
opdracht terug in de activiteiten van de 
Tweede Kamerleden? 

Voorkeurstemmen
Veertig jaar na het tot stand komen van 
het vrouwenkiesrecht – in 1959 – wijdt Het 
Parool een special aan de vrouwelijke poli-
tici. Het is een verkiezingsjaar, maar – stelt 
de krant – de lijsttrekkers zijn nog steeds 
allemaal mannen en de vrouwen schijnen 
dat prima te vinden want 95 procent van 
de stemmen gaat naar de lijstaanvoerder 
en nog geen half procent van de onder-

vraagden zegt op een vrouw te stemmen. 
‘Zeker, er plegen wel voorkeursstemmen op 
vrouwelijke kandidaten te worden uitge-
bracht, maar de liberale mevrouw Jeanne 
Fortanier-de Wit, die in 1956 de favoriete 
der vrouwelijke voorkeursstemmen was, 
haalde toen toch nauwelijks een derde van 
de kiesdeler, welke voor het verwerven van 
een Kamerzetel nodig was; zelfs zij moest 
het hebben van het stemmenoverschot van 
de mannelijke lijstaanvoerders’ (Het Parool 
1959). 

Niet alleen de weinige vrouwelijke kiezers 
die een voorkeurstem uitbrengen zijn ge-
charmeerd van de vrouw die de eerste tien 
jaar van het bestaan van de VVD de liberale 
vrouwen vertegenwoordigt, ook haar man-
nelijke collega-Kamerleden laten zich graag 
door haar ringeloren: ‘Zij is heel handig in 
het debat, met een onschuldig gezichtje en 
een zeer lieftallig stemgeluid,’ schrijft de 
verslaggever van Het Parool (1955).1 Bij haar 
afscheid wordt ze gekwalificeerd als ‘lief, 
luimig en listig’ (Het Parool 1958). 
Maar in de special van Het Parool wordt ook 
gememoreerd dat de vrouwen in de Tweede 
Kamer veertig jaar nadat ze het kiesrecht 
hebben weten te veroveren aardig wat voor 
elkaar hebben gekregen op het gebied van 
vrouwenrechten. Dat komt volgens de krant 
omdat ze – zodra het daar over gaat – elkaar 
dwars door de partijlijnen heen weten te 
vinden. Bij andere onderwerpen stemmen 
ze mee met de partij, maar als de rechten 
van vrouwen in het geding zijn vormen ze 
een front. Dat houdt meestal in – volgens de 
krant – dat de vrouwen in de rechtse fracties 



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 50

mee stemmen met de linkse kant van het 
politieke spectrum.

We zien deze opmerkelijke eensgezindheid 
al in een krantenbericht uit 1952 waarin 
we Joke Stoffels-van Haaften tegen komen 
die Jeanne Fortanier-de Wit in 1955 gaat 
bijstaan als Tweede Kamerlid voor de VVD. 
Het is een verslag van een verkiezingsbij-
eenkomst van de Nationale Vrouwenraad 
in Haarlem. Vrouwen en één man – de AR 
heeft nog steeds geen vrouwelijke Kamerle-
den – leggen uit waarom politiek belangrijk 
is voor vrouwen. Jonkvrouwe Bob Wttewaal 
van Stoetwegen2 zegt volgens de verslagge-
ver: ‘Er zijn nog altijd mensen die het moei-
lijk vinden in de politieke arena een vrouw 
te “dulden”. Men moet gaan begrijpen dat 
het niet alleen “aardig” is, maar ook nodig, 
dat een vrouw in die arena op haar wijze 
de dingen zegt. Wij vrouwen van velerlei 
schakering moeten elkaar steunen. Wanneer 
wij in deze kleine aantallen blijven werken, 

komen wij niet veel verder’ (Algemeen Han-
delsblad 1952).

Joke Stoffels-van Haaften legt uit wat libera-
lisme inhoudt: ‘Het liberale standpunt gaat 
uit van de vrijheid van de mens. Dit is niet 
een ongebonden vrijheid, want een mens die 
waarlijk vrij is, beseft zijn gebondenheid. En 
door deze gebondenheid ontstaat het gevoel 
van verantwoordelijkheid. Door samenwer-
king van deze verantwoordelijke individuen 
kan de beste samenleving ontstaan.’ Fijntjes 
herinnert ze het publiek er aan dat de eerste 
sociale wetten onder een liberaal ministe-
rie tot stand kwamen en ook nu, in 1952, 
staat de VVD op de bres voor de vrouw: 
‘Het beginselprogramma van de V.V.D. eist 
wettelijke gelijkstelling van man én vrouw 
op alle gebieden en dus o.a. opheffing van de 
handelingsonbevoegdheid van de gehuwde 
vrouw, die thans nog op een lijn staat met 
een onder curatele gestelde. Alle ambten in 
Nederland moeten voor de vrouw worden 

Joke Stoffels-Van Haaften 
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opengesteld’ (Algemeen Handelsblad 1952). 
Gelijkheid van man en vrouw dus, maar ook 
een opvatting van liberalisme, die naar de 
sociaal-liberale kant neigt.

Oogstjaren
Midden jaren vijftig lijken oogstjaren aan te 
breken voor de vrouwenzaak en de liberale 
vrouwen blazen daarin graag hun partij-
tje mee. In maart 1955 treffen we Corry 
Tendeloo en Jeanne Fortanier-de Wit aan als 
eerste ondertekenaars van een motie die de 
regering vraagt  het verdrag over de gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
arbeid van gelijke waarde van de Internati-
onale Arbeidsconferentie te ondertekenen 
(Handelingen Tweede Kamer, 22 maart 
1955). Die motie wordt aangenomen. In 
september van dat jaar zijn beide opnieuw 
de eerste ondertekenaars van een motie die 
stelt ‘dat het niet op de weg van de Staat ligt 
de arbeid van de gehuwde vrouw te ver-
bieden’ en de regering vraagt ‘de hiermede 
strijdende voorschriften te herzien’ (Hande-
lingen Tweede Kamer, 15 september 1955). 
Deze motie wordt uiteindelijk met 46 tegen 
44 stemmen aangenomen. Voor stemmen 
vrouwen van zeer verschillende politieke 
huize: van de communistische Rie Lips-Odi-
not, via de CHU afgevaardigde jonkvrouwe 
Bob Wttewaall van Stoetwegen tot de katho-
lieke Marga Klompé (Handelingen Tweede 
Kamer, 22 september 1955).  

Intussen is Joke Stoffels-van Haaften ook 
toegetreden tot de Tweede Kamerfrac-
tie van de VVD en in april 1956 is zij de 
woordvoerder bij het debat over de hande-

lingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw 
(Euwe 1959).3 Ze toont daarin aan dat ze de 
geschiedenis van de vrouwenbeweging op 
haar duimpje kent: al in haar eerste bijdrage 
haalt ze – duidelijk met grote instemming 
- P.B. van W. aan, de onbekend gebleven 
auteur uit de Bataafse periode die schreef: 
‘Laat een vrouw, op zekere jaren tenminste, 
meesteresse over zichzelven zijn. Heeft zij 
gelukgoederen in de wereld, hetzij door 
haar arbeid of door erfenis verkregen, laat 
haar daar meesteresse van; het huwelijk zij 
voortaan geen slaafs juk, maar een contract, 
door vrije mensen gesloten’ (Handelingen 
Tweede Kamer, 10 april 1956). 

“... Wel, Mijnheer de Voorzitter — 
en daar was zij dus blijkbaar niet te 
zwak voor —, liet de Germaan zijn 
vrouw alle arbeid verrichten, terwijl 
hij zelf op zijn berenhuid lag ...”

In de volgende vergadering geeft ze een 
lesje rechtsgeschiedenis beginnend bij de 
oude Germanen waar vrouwen rechteloos 
waren omdat ze lichamelijk zwak en gees-
telijk minderwaardig werden geacht. ‘Wel, 
Mijnheer de Voorzitter — en daar was zij 
dus blijkbaar niet te zwak voor —, liet de 
Germaan zijn vrouw alle arbeid verrichten, 
terwijl hij zelf op zijn berenhuid lag’ (Han-
delingen Tweede Kamer 27 april 1956).

Ze is dan ook blij met het voorliggende 
wetsontwerp: ‘Dit ontwerp wil een ein-
de maken aan de maritale macht, wil een 
einde maken aan gehoorzaamheidsplicht 
en onderdanigheid van de vrouw in het 
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huwelijk, wil een einde maken aan haar 
handelingsonbekwaamheid’ (ibidem). Het 
ontwerp wordt aangenomen, zij het dat de 
man toch nog het hoofd van de echtvereni-
ging blijft (De Tijd 1956).

In 1959 wordt Joke Stoffels-van Haaften 
voorgedragen voor het plaatsvervangend 
voorzitterschap van de Tweede Kamer. De 
katholiek Leo Kortenhorst is gekozen tot 
voorzitter en voor het plaatsvervangerschap 
staan zowel Joke Stoffels-van Haaften als de 
socialist Jan Bommer kandidaat. ‘Sommige 
afgevaardigden steunen liever een socialist 
dan een vrouw’, schrijft De Telegraaf in 1959, 
en na moeizaam tellen komt de uitslag. 
Bommer 63 stemmen en mevrouw Stof-
fels-van Haaften 64.

In de jaren dertig worden de vrouwen in de 
Tweede Kamer gedwongen tot een terug-

tocht; onder invloed van de crisis wordt het 
recht op arbeid zelfs voor vooruitstrevende 
liberalen een voorrecht dat mannen eerder 
toekomt dan vrouwen. Midden jaren vijftig 
halen de vrouwen niet alleen een hervor-
ming van het huwelijksrecht, maar ook het 
recht op arbeid binnen.     

Alleenstaanden
In 1956 komt Jeanette ten Broecke Hoekstra 
in de Kamer, zodat de VVD fractie tot aan 
1958 zowaar drie vrouwelijke leden telt.4  
Ook zij – ‘een vrouw met een prettig, open 
gezicht en een gulle lach, met een nuchtere 
kijk op het leven’, aldus De Telegraaf – is 
geworteld in de vrouwenbeweging (De 
Telegraaf 1953). Ze is lid van het Neder-
landse Vrouwen Comité, de Contactgroep 
voor Vrouwen in de Europese Beweging, 
hoofdbestuurslid van de Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap, lid Nationale Vrouwen-
raad en International Alliance of Women en 
lid van de Nederlandse Bond van Vrouwen, 
werkzaam in bedrijf en beroep.

In 1949 komt zij in de politiek terecht op 
aandringen van haar vriendin Welmoet 
Wijnaendts Francken-Dyserinck: ‘Pas in 
1949, toen ik een lezing had gehouden over 
arbeidsdienstplicht voor meisjes, in een 
kring van VVD-vrouwen, vroeg men mij of 
ik op een kieslijst wilde worden geplaatst. 
Korte tijd later — ik was op een congres 
van de vrouwenraad te Lugano kreeg ik 
een telegram van mijn vriendin Welmoet 
Wijnaendts Francken. “Hoera” seinde ze. 
Dat betekende: ik was in de Haagse gemeen-

Jeanette ten Broecke-Hoekstra
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teraad gekozen. En ik had door mijn reis 
zelf helemaal niet kunnen stemmen’ (Alge-
meen Handelsblad 24 oktober 1958). 

Jeanette Ten Broecke Hoekstra heeft door 
haar achtergrond als directeur van een 
dienstbodenopleiding belangstelling voor 
het huishouden en ze pleit in toespraken 
voor professionalisering van huishoude-
lijk werk: ‘Het huishoudelijk beroep moet 
worden omhoog gehaald. Het moet officieel 
als beroep worden erkend en er moeten be-
hoorlijke arbeidsvoorwaarden voor worden 
vastgesteld’ (Algemeen Handelsblad 1947). 
Zij blijft ongehuwd en ontpopt zich dan ook 
als belangenbehartiger van alleenstaanden 
die in de jaren vijftig en zestig nog ernstig 
worden gediscrimineerd. Op de woning-
markt komen ze er niet aan te pas omdat 
gezinnen in de jaren waarin woningen 
uitermate krap zijn, voorgaan. Als gemeen-
teraadslid pleit ze dan ook voor de bouw 
van speciale flats voor alleenstaanden (De 
Telegraaf 1955). Maar ze bekritiseert ook de 
manier waarop wordt gebouwd: ‘Waarom 
moeten de bouwplannen uitgevoerd wor-
den door mannen? Technisch kan het niet 
anders, maar het zou zo moeten zijn dat een 
aantal vrouwen deel uitmaakt van de bouw-
commissies; huisvrouwen met de practische 
ervaring van elke dag en artistiek aange-
legde vrouwen die de nodige sfeer weten te 
brengen’ (De Telegraaf 1953).

Ook het belastingstelsel is in deze periode 
zeer nadelig voor alleenstaanden: ‘Wij vul-
len de schatkist met veel te hoge bedragen 
omdat, zo zegt men, onze miljoenen niet 

gemist kunnen worden’ (De Tijd 1966). Joke 
Stoffels-van Haaften verzet zich in de Twee-
de Kamer – ongetwijfeld met grote instem-
ming van Jeannette Ten Broecke Hoekstra 
– ook fel tegen verhoging van de kinderbij-
slag. ‘Iedere verhoging van de kinderbijslag 
verdeelt uiteindelijk de totaal beschikbare 
loonsom méér ten gunste van de gezinnen 
met kinderen, ten koste van de ongehuwden 
en de gehuwden zonder kinderen. Nu moet 
het behoefte-element in de loonvorming 
niet verder tot gelding komen dan tegen-
over die andere groepen verantwoord is. 
Ook dit is een sociaal vraagstuk, Mijnheer 
de Voorzitter, men is geneigd dit weleens te 
vergeten’ (Handelingen Tweede Kamer, 13 
december 1956). Met Jeanette Ten Broecke 
Hoekstra lijkt onder de liberale vrouwen 
weer een wat meer ‘productief ’ liberale 
wind te waaien.
 
Maar in een andere kwestie blijkt het sociale 
hart toch vooral aan de rechterzijde van 
de Kamer te kloppen. Haar ervaringen in 
Nederlands-Indië maken dat het lot van de 
vele gerepatrieerden Jeanette ter harte gaat. 
Dat komt vooral sterk tot uiting als op pas-
sagiersschip de Johan van Oldenbarneveldt 
139 verstekelingen zijn aangetroffen die asiel 
zoeken in Nederland. Minister Samkalden 
stuurt 37 van hen terug naar Indonesië 
omdat ze geen binding met Nederland 
zouden hebben (Brugsma 2019). Jeanette 
ten Broecke Hoekstra pleit hartstochtelijk 
voor barmhartigheid, maar krijgt nul op het 
rekwest. ‘Een trieste affaire met vele duistere 
punten. Duidelijk is alleen de oprechtheid, 
waarmee de spreekster, mej. mr. J. J. Th. ten 
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Broecke Hoekstra, in 's lands vergaderzaal 
beroep doet op 's lands geweten', stelt het 
Algemeen Handelsblad in 1958. Maar in de 
communistische en de socialistische krant 
krijgt ze er stevig van langs: de beroering 
over de 37 is volgens De Waarheid beperkt 
tot ‘zeer bepaalde milieus en bepaalde 
redactiekantoren’. Het Vrije Volk constateert 
verheugd dat de ‘zaak van de verstekelingen 
zorgvuldig en menselijk [is] bezien’.

In de loop van de jaren zestig vinden de 
vrouwen van verschillende fracties elkaar 
weer in de verdediging van de Nederland-
se Vereniging voor Seksuele Hervorming 
(NVSH), die door de opkomst van ‘de pil’ 
inkomsten terug ziet lopen. Zo wordt in 
een commissievergadering subsidiering 
van de vereniging bepleit: ‘Mevrouw Singer 
en mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (een 
vriendelijke liberale dame met helemaal 
de houding van: de paden op, de lanen in 
en vlindertjes vangen) leken de katholieke 

onderminister Bartels er ten onrechte van 
te verdenken dat hij de NVSH een stille 
dood wil laten sterven en dit terwijl, zoals 
mej. Ten Broecke uitlegde, wij elkaar over 
zeshonderd jaar gaan opvreten vanwege de 
overbevolking’ (De Volkskrant 1966).

‘Vrouwzijn’
Als het gaat over maatschappelijke zaken, 
zegt Joke Stoffels-van Haaften in een inter-
view, dan zijn vrijwel alle woordvoerders 
de vrouwen uit de fractie, maar bij veel 
andere zaken komen ze niet aan bod. ‘Ik wil 
best vechten voor de sociale belangen van 
ons volk, maar het betekent toch weer een 
nieuwe discriminatie aan ons adres. Ik heb 
dit jaar speciaal iets anders gevraagd’ (Euwe 
1959). Bij het doornemen van de Handelin-
gen van de Tweede Kamer blijkt inderdaad 
dat de vrouwen voornamelijk de ‘typische’ 
vrouwen onderwerpen behandelen: maat-
schappelijk werk, onderwijs, kinderbijslag 
en ga zo maar door. Het zal nog enige 

Haya van Someren-Downer met haar pasgeboren zoon



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 55

decennia duren voor het niet meer vanzelf-
sprekend is dat vrouwen de ‘zachte’ en man-
nen de ‘harde’ onderwerpen behandelen. 

Ook de belangstelling voor het uiterlijk en 
het ‘anders zijn’ van vrouwelijke politici 
komen we al veelvuldig tegen in de kranten-
artikelen waarin zij worden geïnterviewd. 
We hebben hiervoor al gezien dat Jeanne 
Fortanier-de Wit een populair Kamerlid 
is vanwege haar charme en haar plezierige 
uiterlijk. Ze wordt geprezen omdat ze niet 
zoals Suze Groeneweg ‘sluitzegelblouses’ 
draagt’. Ten Broecke Hoekstra is een wat 
sportiever type: ‘de paden op, de lanen in 
en vlindertjes vangen’. Als Fortanier-de Wit 
besluit de Kamer te verlaten om zich meer 
aan haar gezin te wijden wordt in het blad 
van de VVD met begrip gereageerd op haar 
besluit, maar ze wordt ook gewaardeerd 
omdat ze heeft laten zien dat het liberalisme 
niet alleen maar verstandelijk is maar ‘een 
hart’ heeft (Vrijheid en Democratie 1958). 
Het Parool weet te melden dat zelfs ‘Pro-
fessor Romme […] die de gehuwde vrouw 
maar het liefst in haar gezin ziet, […] haar, 
toen ze nog volop Kamerlid was, [...] eens 
openlijk heeft geprezen als: een lieve moe-
der’ (Het Parool 1958).  

‘Een nog aarzelende, licht geheven voorzit-
tershamer, een blozen en pas dan de korte 
tik. die aangeeft dat de elkaar onderbre-
kende Kamerleden iets te ver gaan. Soms is 
daarvoor een aanmoedigend knikje van een 
collega nodig’ (De Telegraaf 1959). Aldus 
de parlementaire verslaggever over plaats-
vervangend Kamervoorzitter Stoffels-van 

Haaften. In het Algemeen Handelsblad heet 
het: ‘Zij is blond. Zij vecht voor de positie 
van de vrouw. Haar ogen zijn levendig.’ Ook 
het feit dat ze naast het Kamerlidmaatschap 
een man en een dochter heeft komt daarin 
uitgebreid aan de orde. Hoe doet ze dat 
toch met het huishouden? Ze blijkt veel 
blikgroente te gebruiken en gezinsleden 
eten veel fruit voor de vitamines. Haar man 
en dochter amuseren zich prima als ze op 
reis is. ‘Mevrouw Stoffels bewijst, dat een 
zelfstandig politiek denkende vrouw geen 
typische careerwoman, met alle kunstmatig 
gekoelde elementen van dien, behoeft te 
zijn. Zij kan niettegenstaande al haar activi-
teiten nog fijn vrouwelijk rebelleren over de 
dingen van het dagelijkse leven.’ Deze vrien-
delijke constatering over het Kamerlid schiet 
bij de hoofdredacteur van het Gereformeerd 
Gezinsblad, Jongeling, in het verkeerde 
keelgat: ‘Zij heeft zich laten interviewen 
en portretteren, daar, waar zij niet thuis is, 
nl. in haar huis. (….) Is zij een enkele maal 
thuis, en bereidt zij een maaltijd, dan redt zij 
zich met blikken en vitaminen en vruchten’ 
(Jongeling 1959).

Het zal niet de laatste keer zijn dat vrouwen 
in de politiek zich verbazen over en een 
beetje verontwaardigd zijn over de overda-
dige belangstelling voor hun uiterlijk, hun 
huishouden en hun huisgenoten. Maar ze 
gaan zich wel steeds meer wapenen tegen de 
stereotyperingen. 

Overwinteren
In 1960 komt Haya van Someren-Downer 
in de Tweede Kamer. Met haar treedt in feite 
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een nieuwe generatie aan die op veel plek-
ken in de partij haar stempel zal drukken. 

“... Bij het doornemen van de Han-
delingen van de Tweede Kamer 
blijkt inderdaad dat de vrouwen 
voornamelijk de ‘typische’ vrouwen 
onderwerpen behandelen: maat-
schappelijk werk, onderwijs, kinder-
bijslag en ga zo maar door ...”

De geschiedenis van liberale vrouwen in 
de jaren veertig en vijftig laat zien dat de 
expressieve functie van de feministische 
beweging – spectaculaire publieksacties – 
inderdaad dooft, maar dat er wel degelijk 
een actief netwerk aanwezig is in de politiek 
dat ook zaken voor elkaar krijgt. In feite 
wordt een progressief feministische agenda, 
al opgesteld in de jaren rond 1900 stukje bij 
beetje uitgevoerd. De eerste Tweede Ka-
merleden van de VVD hebben niet alleen 
een indrukwekkende staat van dienst achter 
de rug in de restanten van de feministische 
organisaties die rond de eeuwwisseling zijn 
opgericht, de partij verwacht ook van ze dat 
ze die contacten zullen onderhouden. In ie-
der geval in deze periode lijkt de combinatie 
van liberalisme en feminisme nog niet veel 
wrijving op te leveren.  

J. Oldersma is politicoloog en redacteur van 
het Tijdschrift voor Genderstudies.
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_____________________________
1. Jeanne Fortanier-de Wit (1907-1993) is 
geboren in Den Haag en werkt als onderwijze-
res voor ze de politiek in gaat. Tussen 1939 en 
1941 en opnieuw van 1945 tot 1946 zit ze in de 
gemeenteraad van Rotterdam. In 1958 verlaat ze 
de Kamer om meer tijd te kunnen besteden aan 
haar gezin. Ze is getrouwd met de directeur van 
het gewestelijk arbeidsbureau in Amsterdam, 
heeft een zoon, en woont in Overveen.

2. De achternaam 'Wttewaall' is niet verkeerd 
gespeld. Hij wordt uitgesproken als 'uutewaal'. 

3. Joke Stoffels-van Haaften (1917-1992) wordt 
geboren in Est en Opijnen en studeert rechten in 
Utrecht waarin ze drie maanden na de bezetting 
afstudeert. In de oorlog werkt ze op een arbeids-
bureau waar ze zo goed mogelijk ‘illegalen’ helpt. 
Na de oorlog werkt ze in het verzekeringswezen 
en als advocaat. Van 1950 tot 1960 zit ze in de 
Provinciale Staten van Nood-Holland, in de 
jaren zeventig is ze burgemeester van Heiloo 
en van Soest. Ze trouwt in 1943, verhuist naar 
Haarlem en krijgt een dochter. Stoffels-van Haaf-
ten is in de loop van de jaren president van de 
Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenar-
beid en Gelijk Staatsburgerschap, voorzitter van 
het  Nederlands Vrouwen Comité en bestuurslid 
van de Vereniging van Vrouwen met Academi-
sche Opleiding (Euwe, 1959).

4. Jeanette ten Broecke Hoekstra (1901-1981) 
stamt uit een officiersgezin. Zij studeert rech-
ten aan de Universiteit Leiden en gaat na haar 
studie met een vrijgezelle oom en zijn zuster 
naar Nederlands-Indië om in de huishouding te 
helpen. Ze werkt in de jaren dertig als leidster 
van kindertehuizen, wordt directeur van een 
dienstbodenopleiding en wordt in de oorlog chef 
vrouwenbemiddeling van het Rijksarbeidsbu-
reau. Na de oorlog werkt ze op het ministerie 
van Sociale Zaken tot ze in de Tweede Kamer 
komt. Van 1949 tot 1964 zit ze ook de gemeente-
raad van Den Haag.
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Liberale vrouwen

door Sylvia Bakker
Tijdens de algemene vergadering in Gronin-
gen werd Haya van Someren-Downer op 28 
maart 1969 gekozen tot de eerste vrouwelij-
ke voorzitter van een Nederlandse politieke 
partij: de VVD.

In haar eerste rede maakte Haya meteen 
duidelijk waar de VVD wat haar betreft 
stond: senator Harm van Riel en zij hadden 
geen enkel politiek vertrouwen ‘in lieden 
die een in sympathie gedrenkt begrip tonen 
voor totalitaire, andersdenkenden onder-
drukkend regimes, of dat nu het regime is 
van Mao, Castro, Franco of Ulbricht. Voor 
ons maakt dat geen verschil, voor hun 

slachtoffers trouwens ook niet’ (Korthals 
Altes 1980, 100). Ze blikte vooruit op de 
toekomst van Nederland en sprak over 
de snelle technologische vooruitgang, de 
toenemende automatisering en het groeiend 
verkeer. De computer kon de binding van 
de kerk niet vervangen, hield Haya haar 
partijgenoten voor, maar het liberalisme 
kon geïnspireerde oplossingen bieden voor 
de dag van morgen en de toekomst van de 
jeugd.

In april 1969 stond de nieuwe partijvoor-
zitter voor de Zeelandbrug bij de Ooster-
schelde voor de opname van een filmpje in 

Strijdbaarheid en bevlogenheid
Haya van Someren-Downer  

Haya van Someren-Downer
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de zendtijd voor politieke partijen. Daarin 
spreekt zij gedurende tien minuten tot het 
Nederlandse volk en vertelt dat zij als nieuw 
gekozen partijvoorzitter ontevreden en 
ongerust is: ‘Er wordt nog wel gedebatteerd 
over het verhogen van de welvaart en een 
betere verdeling van die welvaart, maar ik 
heb weleens het gevoel dat de Nederlandse 
politiek steeds bezig is met details te rege-
len, en dat we in feite met elkaar niet weten 
waar we heen gaan.’

Ze vervolgt: ‘En u weet, ontwikkelingen op 
technisch gebied gaan zo enorm snel, dat 
we toch wel op hele korte termijn zullen 
moeten weten wat we met die nieuwe tech-
nieken aanvatten en wat dat gaat betekenen 
voor de mens. En dan de jeugd. We klagen 
over jeugdproblemen maar wat doen we, we 
bouwen grote flatblokken met parkeerplaat-
sen in nette witte lijnen waar kinderen niet 
mogen ballen.’

Wie was Haya?
Haya Downer werd geboren in 1926. Ze be-
zocht van 1938 tot 1946 het Barlaeus-Gym-
nasium in Amsterdam en ging daarna 
geschiedenis en wijsbegeerte studeren aan 
de Universiteit van Amsterdam. Zij ergerde 
zich aan de naar haar mening ‘betweterige 
linkse docenten en studenten’ en stapt in 
1948 over naar de Vrije Universiteit waar zij 
in beide vakken in 1953 het kandidaatsexa-
men aflegde (Van Veldhuijzen 2013).

In 1959 trad van Someren toe tot de 
VVD-fractie en met 32 jaar was ze het 
jongste vrouwelijke Kamerlid tot dan toe. 

Als woordvoerder onderwijs verzette ze zich 
heftig tegen de onderwijshervormingen die 
beslag moesten krijgen in de Mammoet-
wet van minister Cals, één van de belang-
rijkste politieke thema’s in de jaren zestig. 
Haar hele leven blijft Haya hameren op het 
belang van goed onderwijs. Ze stelt vast dat 
het op een verkeerde wijze opleiden van een 
generatie tot een halve eeuw ellende leidt, 
dat zonder kennis de democratie infanti-
liseert en ze verkondigt een geloof in de 
mogelijkheden van onderwijs als breekijzer 
in de maatschappij (Van Zanen 1994).

“... Haya stelde dat het op een ver-
keerde wijze opleiden van een 
generatie tot een halve eeuw ellende 
leidt, dat zonder kennis de demo-
cratie infantiliseert ...”

Ook in de debatten over het omroepbestel 
laat zij nadrukkelijk van zich horen. De 
VVD wenste het verzuilde omroepbestel 
open te breken en ruimte te creëren voor 
commerciële initiatieven. Bij haar eerste 
toespraak over radio- en televisiebeleid op 
2 december 1959 zegt zij dat het volgen van 
goede series in het bestaande omroepbestel 
praktisch onmogelijk is. De VVD-politica 
werd in haar tijd een van de hoofdrolspelers 
op het politieke toneel en was tot ver over 
de grenzen bekend: in 1971 zette de Franse 
Marie Claire haar op de lijst van de vijftig 
machtigste vrouwen ter wereld.

Vrouw in een mannenwereld
Op het algemeen secretariaat van de VVD 
werden in 2011 nog een aantal documenten 
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van Haya van Someren gevonden. Deze zijn 
later toegevoegd aan haar privéarchief bij 
het Nationaal Archief. Die stukken bevatten 
een spreektekst waar veel vrouwen zichzelf 
tegenwoordig nog in zullen herkennen. Zij 
heeft de tekst geschreven voor bijeenkom-
sten van de vrouwen in de VVD op 14 mei 
1959 in Zeist en 22 september 1959 in Am-
sterdam. Over haar periode in de journalis-
tiek vertelt ze daar: ‘Het vak waar ik over ga 
spreken, de journalistiek, is een mannenvak. 
En als ik dat zeg dan wil ik daarmee zeggen 
dat het een vak is dat slechts door een paar 
procent – en dan zit ik aan de hoge kant – 
door vrouwen wordt beoefend en verder 
door mannen.’ 

“... haar toewijding aan het libera-
lisme en het beschikbaar stellen van 
haar begaafdheden aan de VVD 
berustten, zo schreef Frits Korthals 
Altes, op een roeping ...”

Ze vervolgt: ‘Wie dus de Wereld van de 
kranten binnenstap krijgt in volle omvang 
te maken met de strijd om de emancipatie. 
Mijn eerste kennismaking met de kranten-
wereld was met een redacteur van een groot 
dagblad die me zei: “Vrouwen? Dat is niks 
gedaan in de journalistiek: u mag komen, 
maar u zult in een maand mislukken.” Dat 
was helemaal geen moedgevend begin. Ik 
kwam daar als enige vrouw en ook buiten 
de krant bleken er alleen maar mannen te 
zijn. Dat van die maand is niet uitgeko-
men. Toen ik die hoofdredacteur later aan 
deze woorden herinnerde zei hij dat hij dat 
beslist niet zo gezegd kon hebben. “Hoe 

kwam ik op het idee?” Nu dames, ik weet 
het nog heel goed en ik zal het nooit verge-
ten. Waarom zei mijn hoofdredacteur dat? 
Waarom zegt niet hij alleen dat, maar vrij-
wel alle mannen in dit vak? Uit angst? Dat 
we het misschien beter zullen doen? Het is 
mogelijk. Ik kan u hier het antwoord niet 
met zekerheid geven, maar dat van die angst 
zou wel eens dichtbij de waarheid kunnen 
liggen. Want wat is het geval, vrouwen zijn 
niet alleen zonder meer geschikt voor dit 
vak, zij zijn er bij uitstek geschikt voor en zij 
hebben van nature alles in zich om mannen 
van gelijke intelligentie en ontwikkeling te 
slaan.’

In 1965 beviel Haya van haar zoon Bart 
Jeroen. Het gold als een primeur: niet eer-
der kreeg een vrouwelijk parlementslid in 
Nederland tijdens haar zittingsperiode een 
kind. De massamedia waren in opkomst en 
daarmee groeide de journalistieke interes-
se in de persoon achter de politicus. Door 
haar ervaring als redacteur bij De Telegraaf 
wist ze heel goed hoe de media werkten. Ze 
had er geen moeite mee om de belangstel-
ling voor haar privéleven in te zetten voor 
de VVD. Het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer met zijn onregelmatige werktijden 
werd desalniettemin een belemmering bij 
de opvoeding van haar zoon. In 1968 legde 
Haya daarom het Kamerlidmaatschap neer. 

Haya, Hans en Harm
Als partijvoorzitter zette zij samen met 
senator Harm van Riel en fractievoorzitter 
Hans Wiegel de partijlijnen uit met een 
nieuwe campagne en pakkende adverten-



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 61

ties. In november 1972 won de VVD zes ze-
tels en kwam uit op 22 zetels. In het verzuil-
de Nederland waarin de stemverhoudingen 
min of meer hadden vastgelegen, was dit 
een geweldige overwinning. Haya, Hans en 
Harm, de drie H’s, waren erin geslaagd de 
VVD te transformeren tot een partij voor 
grote groepen kiezers. Het ledental steeg 
in deze periode van zo’n 40.000 naar bijna 
103.000.

Tijdens het 25-jarige bestaan van de VVD, 
op 2 februari 1973, sprak Haya opnieuw 
over de technologische ontwikkeling, waar 
we volgens haar heel veel goeds en plezie-
rigs aan te danken hebben, maar waarvoor 
een aanpassing van de mensen noodzakelijk 
is. Een aanpassing die niet iedereen even 
gemakkelijk valt en waarbij velen achter-
op raken met individueel verdriet en met 
verwijdering tussen ouders en kinderen als 
gevolg. Door het verlies van zekerheden, 
frustraties en eenzaamheid is het niet gek 

dat velen grijpen naar een politiek extremis-
me dat in zijn oplossingen naar het verleden 
wijst.

In een tijdsbestek dat gekenmerkt wordt 
door ingrijpende maatschappelijke verande-
ringen, was Haya enerzijds een pleitbezorg-
ster van moderne maatschappelijke denk-
beelden, en anderzijds een behoedster van 
traditionele waarden (Krol 1980, 2).

Na zes jaar inspirerend voorzitterschap trad 
zij in 1975 af. Naast haar voorzitterschap 
van de partij had zij tot 1970 het lidmaat-
schap van Provinciale Staten van Zuid-Hol-
land vervuld. In 1974 was zij lid geworden 
van de Eerste Kamer. Niemand verwachtte 
dat zij op korte termijn reeds voorzitter van 
de VVD-fractie zou worden. Haya moest 
haar roeping als politica blijven volgen. 
Want haar toewijding aan het liberalisme en 
het beschikbaar stellen van haar begaafdhe-
den aan de VVD berustten, zo schreef Frits 
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Korthals Altes, op een roeping (Korthals 
Altes 1980, 5). In haar maidenspeech in de 
Eerste Kamer op 4 maart 1975 herhaalde 
Haya haar kritiek op het onderwijsbeleid. 
‘Het verzwaren van de onderwijsniveaus is 
rechtvaardiger en doelmatiger dan het thans 
gevoerde beleid,’ merkte ze op en ze voegde 
eraan toe dat carrière te veel aan zo hoog 
mogelijke diploma’s wordt verbonden. Door 
de middenschool werden sociaal zwakkeren 
alleen maar nog meer achtergesteld.

In 1977 leek zij de aangewezen kandidate 
voor de ministerspost van Onderwijs en 
Wetenschappen bij de formatie van het 
kabinet-Van Agt-Wiegel (Van Veldhuijzen 
2013). In datzelfde jaar openbaarden zich 
echter de eerste verschijnselen van kanker. 
Haya overleed te vroeg op 12 november 
1980 na enkele jaren ziekte. Ze liet ze in 
haar directe omgeving en in de partij een 
enorme leegte na. 

Nalatenschap
Over de betekenis van Haya voor de Neder-
landse politiek wordt eenduidig geschreven. 
Ze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de VVD tot een brede volkspartij in de 
periode 1959-1982. Haar manier van optre-
den is daarbij wellicht van groter belang dan 
de inhoud van haar bijdragen. 

Een persoonlijke strijdbaarheid en bevlo-
genheid kenmerken Haya’s politieke carri-
ère. Deze kenmerken komen ook tot uiting 
in de door haar zelf gekozen muziek tijdens 
haar crematie: de stoere ‘Sabeldans’ van 
Chatsjatoerian en de idealistische tekst in I 
have a dream van Abba.

Op 22 mei 1981 verleende de algemene 
vergadering – voor het eerste maal in het 
bestaan van de VVD – Haya postuum het 
erelidmaatschap ‘als uiting van de verbon-
denheid van de VVD met diegenen aan wie 
de partij grote dank verschuldigd is.’ Als 
scheidend voorzitter en medeoprichter van 
de stichting kondigde Frits Korthals Altes 
aan dat met ingang van 23 mei de Stichting 
Vormings- en scholingsactiviteiten Vrij-
heid en Democratie voortaan zou worden 
genoemd Haya van Somerenstichting, ter 
nagedachtenis aan haar die zeer veel voor 
de vorming en scholing van het partijkader 
heeft gedaan.

S. Bakker-Kempen is archivaris voor de 
Tweede Kamerfractie van de VVD.
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Liberale vrouwen

door Carla Hoetink en Harm Kaal
Toen Haya van Someren-Downer in 1968 de 
Tweede Kamer verruilde voor het voorzit-
terschap van de VVD om haar gezinsleven 
iets meer ruimte te geven, kwam de Haagse 
politica Norma Dettmeijer-Labberton in 
haar plaats. Geen groter contrast was er mo-
gelijk dan tussen de ‘Marlene Dittrich’ van de 
VVD, in haar beginjaren bekritiseerd door 
mannelijke tegenstanders door de emotie die 
ze in het debat bracht, en de gedistingeerde, 
ingetogen Dettmeijer-Labberton. De 54-ja-
rige ‘Mevrouw Dettmeijer’, echtgenote van 
een bekende Haagse gemeentepoliticus, was 
ten tijde van haar maiden speech allang uit 
de kleine kinderen. Haya op haar beurt was 

een van de eerste Nederlandse politici die 
in de pers bij haar voornaam werd aange-
sproken, een ‘eer’ die later ook politici als 
Joop, Dries en Hans te beurt viel. Ze viel op 
door haar hybride persona: enerzijds zette 
ze haar vrouwelijkheid bewust in, ander-
zijds schroomde zij niet ‘met de mannen 
mee te gaan’ in een debat op het scherp van 
de snede – polariserend en politiserend. Zij 
onderscheidde zich niet louter op de typisch 
‘vrouwelijke’ dossiers zoals zorg en welzijn, 
maar hield zich ook actief bezig met de 
omroeppolitiek: Haya van Someren-Downer 
behoorde tot een van de felste criticasters van 
het verzuilde omroepbestel.

Het vrouwelijke element 
Liberale vrouwen in de Tweede Kamer vanaf 1968

Norma Dettmeijer-Labberton Haya van Someren-Downer
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Dettmeijer-Labberton was wat stijl en 
profilering betreft een stap terug in de tijd: 
deftig, bescheiden, hield zich vooral bezig 
met maatschappelijk werk, ouderen, oor-
logs- en vervolgingsslachtoffers, bijstand en 
civiele verdediging. ‘Je moet dat vrouwelijke 
handhaven’, liet ze in 1968 in De Telegraaf 
optekenen. ‘Vroeger liepen de feministen als 
hobbezakken rond, anders werden ze niet 
serieus genomen.’ Het politiek zelfbewust-
zijn van de vrouw vergroten door er zelf in 
op te treden, zo zag Dettmeijer-Labberton 
haar rol in de Tweede Kamer vooral. Van 
1968 tot 1975 was zij ook voorzitter van de 
vereniging Vrouwen in de VVD. Dettmijer 
verkoos een destijds nog stereotype rolop-
vatting die ook op stereotype reacties kon 
rekenen. Haar smaakvolle voorkomen was 
de krant niet ontgaan: ‘gekleed in een ter-
ra-cotta complet en zorgvuldig gekapt, zal 
zij als vrouwelijk Kamerlid het vrouwelijke 
element goed vertegenwoordigen’ (Dijkman 
1968). Kortom: in tegenstelling tot Van 
Someren-Downer stelde Dettmeijer-Lab-
berton de grenzen van de parlementaire 
activiteit voor vrouwen niet ter discussie, 
maar conformeerde zij zich eraan. In deze 
bijdrage staat precies dit centraal: we gaan 
na hoe de vrouwen die sinds Haya namens 
de VVD in de Tweede Kamer zaten zich 
verhielden tot de bestaande rolopvattingen 
ten aanzien van vrouwelijke parlementa-
riërs. Ook maken we inzichtelijk hoe die 
rolopvattingen geleidelijk verschoven en 
vrouwelijke Kamerleden iets meer bewe-
gingsruimte namen en kregen. 

Haya
Vanaf haar entree in de Tweede Kamer in 
1959 trok Haya van Someren-Downer de 
aandacht van de landelijke pers. Met name 
De Telegraaf was haar welgezind, maar dat 
lag voor de hand: Van Someren-Downer 
had er als journalist gewerkt. De krant 
leverde een belangrijke bijdrage aan de 
publieke beeldvorming van Haya, beeldvor-
ming waarin de nadruk werd gelegd op haar 
elegante voorkomen; ze werd liefkozend de 
‘glamour girl’ van de Nederlandse politiek 
genoemd. Zelf wees ze dit beeld van de 
hand: de politiek vroeg volgens haar ‘seri-
eusheid’, geen glamour (Pegtel 2014, 67). 
De Telegraaf publiceerde verhalen over haar 
privéleven, onder meer over haar avonturen 
als judoka. ‘Blessure hield Kamerlid niet van 
werk af ’ kopte De Telegraaf in december 
1961: ‘met de rechterarm in een – bij het 
beige mantelpakje goed passende – groene 
draagdoek, hield […] Van Someren-Dow-
ner (V.V.D.) een rede van bijna een half uur 
over de begroting van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen’ (De Telegraaf 1961). 
Diezelfde maand hield Van Someren-Dow-
ner in de Kamer een pleidooi voor een hul-
debetoon aan wereldkampioen Anton Gees-
ink én pleitte ze voor meer televisiezendtijd 
voor sportwedstrijden (Handelingen Twee-
de Kamer, 20 december 1961). Kort na de 
geboorte van haar kind – ook een unicum 
voor een vrouwelijk Kamerlid – stonden De 
Telegraaf en het Rotterdams Dagblad op de 
stoep voor een kraamvisite (Pegtel 2014, 99-
100). De liberale politica viel echter vooral 
op door haar debatstijl. Alies Pegtel typeert 
deze stijl in haar biografie van 
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Van Someren-Donwer als persoonlijk en 
emotioneel (ibidem, 80). In het haar welge-
zinde omroepblad Tros-Kompas werd ze als 
een ‘felle’ debater getypeerd (Tros-Kompas 
1967). Niet alle collega’s waren van deze stijl 
gecharmeerd. KVP-Kamerlid J.M. Peters 
meende dat Van Someren-Downer in een 
debat over het omroepbestel ‘te veel emotie 
in het spel’ bracht, waardoor het haast on-
mogelijk was om ‘in redelijkheid’ met elkaar 
in discussie te gaan (Handelingen Tweede 
Kamer, 2 december 1959).

De discussie over het optreden van Van 
Someren-Downer maakt vooral inzichtelijk 
wat de speelruimte was voor vrouwelijke 
Kamerleden. Juiste omdat Haya afweek, 
maakte zij de gevestigde rolpatronen goed 
zichtbaar. Vrouwelijke Kamerleden hadden 
in feite twee opties: optreden als de ‘token 
female MP’ of als ‘honorary male’. De eerste 
categorie betreft vrouwelijke Kamerleden 
die binnen het parlement gezien worden 

als – en zich vaak ook presenteren als – 
vrouwenvertegenwoordigers: de vrouw die 
in de eerste plaats ‘als vrouw’ in de Kamer 
zit en vanuit haar vrouw-zijn de belangen 
van vrouwen behartigd en zich daarom 
in de politiek vooral met zaken als zorg, 
welzijn en onderwijs bezighoudt. Politiek 
wetenschapper Drude Dahlerup wijst erop 
dat zolang het percentage vrouwen in het 
parlement onder de vijftien procent blijft 
en het hen daarmee aan een ‘critical mass’ 
ontbreekt, zij zich in het parlement vooral 
als tokens zullen gedragen (Dahlerup 1988, 
279-280). De eerste vrouwelijke Tweede 
Kamerleden passen in dit profiel: ze wa-
ren in de Kamer verreweg in minderheid 
en hielden zich ogenschijnlijk vooral met 
‘vrouwenzaken’ bezig, als is meer onderzoek 
nodig om hun bijdrage aan de parlementai-
re politiek op waarde te kunnen schatten.

De tweede rol is die van ‘honorary male’: 
vrouwen die zich niet conformeren aan de 

Vurig betoog van Haya , bron: Nationaal Archief
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bestaande genderrolpatronen door zich niet 
als een ‘token’ te gedragen, maar als ‘one of 
the boys’. Tegelijkertijd betekent dit dat zij 
de bestaande genderverhoudingen accepte-
ren: ze doen met de mannen mee en stellen 
de dominante rol die mannen in de politiek 
spelen niet ter discussie, maar accepteren 
het als een gegeven. Hierbij hoort ook het 
bagatelliseren van de ondergeschikte positie 
van vrouwen. De honorary male presen-
teert zichzelf hierbij als voorbeeld: als je 
maar hard werkt en het politieke spel goed 
beheerst, kom je er wel. Uit feministische 
hoek valt de honorary males dan ook vaak 
het verwijt ten deel dat ze zich onvoldoende 
verzetten tegen de achtergestelde positie van 
de vrouw. In zijn biografie van Marga Klom-
pé, Tweede Kamerlid en minister namens de 
KVP tussen 1948 en 1971, typeert Gerard 
Mostert Klompé als een goed voorbeeld van 
een honorary male. In de pers werd zij gere-
geld met Van Someren-Downer gecontras-
teerd en deze vergelijking maakt inzichtelijk 
hoe vrouwen hun positie in de parlemen-
taire politiek bepaalden. In tegenstelling tot 
Van Someren-Downer schermde Klompé  
haar privéleven af voor de pers en schuwde 
ze foto- en televisiecamera’s. In het parle-
mentaire debat conformeerde Klompé zich 
wel aan de norm van zelfbeheersing. Het 
tonen van emoties zag zij als een zwaktebod 
– en de kritiek die Van Someren-Downer 
kreeg op haar felle optreden laat ook zien 
dat het tonen van emoties vrouwelijke poli-
tici kwetsbaar maakten. Voor hun manne-
lijke collega’s gold dit niet: die lieten door 
het tonen van emoties ‘de mens achter de 
politicus’ zien (Kaal 2018). Met Haya kreeg 

een meer hybride persona vorm, naast de 
‘tokens’ en ‘honorary males’. Van Some-
ren-Downer was een ‘gender-bender’: haar 
repertoire bestond zowel uit mannelijke als 
vrouwelijke vormen van gedrag en perfor-
mance (Leijenaar 2016).

“... Defensie is net zo goed een zaak 
waarover vrouwen hun zegje moe-
ten doen als abortus. Maar dat als 
vrouw te moeten onderstrepen, be-
vestigde echter toch het dominante 
patroon ...”

Voor vrouwelijke Kamerleden gold hoe dan 
ook dat ze met de ‘double bind’ werden ge-
confronteerd: om zich in de politieke sfeer 
te kunnen handhaven dienden vrouwelijke 
politici een juiste balans te vinden tussen 
de gevraagde ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ 
eigenschappen. Ze moesten laten zien dat ze 
zich in het debat de kaas niet van het brood 
lieten eten, maar wanneer zij zich te stevig 
opstelden liepen ze het risico als ‘manwijf ’ 
afgeschilderd te worden. Daarnaast werden 
ze geacht hun ‘typisch’ vrouwelijke vermo-
gen tot empathie in de politiek te brengen, 
maar ook dat gedoseerd, want te veel empa-
thie is een teken van zwakte en weekhartig-
heid (Romaniuk & Ehrlich 2017, 514).

Dahlerup heeft ook betoogd dat vrouwen in 
de politiek niet alleen een kritische massa 
nodig hebben om uit de gevestigde rolpa-
tronen te kunnen breken, maar ook ‘critical 
acts’:  ‘a critical act is one which will change 
the position of the minority considerably 
and lead to further changes’ (Dahlerup 
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1988, 296). Het gaat te ver om het parle-
mentaire optreden van Van Someren-Dow-
ner als een critical act te omschrijven, maar 
het denken van Dahlerup nodigt wel uit om 
te onderzoeken hoe vrouwen zich binnen 
de Nederlandse parlementaire cultuur 
bewogen hebben en mede vorm hebben 
gegeven aan deze cultuur. Hierbij kan 
gedacht worden aan vragen als in hoeverre 
zij zichzelf zagen als vertegenwoordigers 
van vrouwen en vrouwenbelangen en hoe 
zij in dit opzicht werden gepercipieerd door 
hun mannelijke collega’s en de (overwegend 
mannelijke) parlementaire pers; de vraag in 
hoeverre zij geconfronteerd werden met ste-
reotyperingen en dubbele standaarden; de 
vraag in hoeverre zij zich aangepast hebben 
aan bestaande normen en conventies met 
betrekking tot parlementair taalgebruik, stijl 
van debatteren, kledingstijl en het gebruik 
van de parlementaire instrumenten; in hoe-
verre zij zich hebben geconformeerd aan de 

bestaande, vaak als mannelijk getypeerde 
aspecten van parlementaire politiek, zoals 
pragmatisme, zelfbeheersing en rationele 
discussie. 

In het kader van dit artikel is het niet 
mogelijk om op al deze vragen antwoord 
te geven, maar we stellen ons wel ten doel 
om een beeld te schetsen van de positie van 
vrouwelijke liberale Kamerleden binnen de 
Nederlandse parlementaire cultuur vanaf de 
late jaren zestig tot en met de jaren tachtig: 
van Haya tot Neelie. We baseren ons hierbij 
op biografische schetsen, de Handelingen 
van de Tweede Kamer en krantenartikelen. 

Een profielschets van het vrouwelij-
ke VVD-Kamerlid 
Laten we echter, voordat we gaan inzoomen, 
eerst de vrouwelijke VVD-Kamerleden van 
1948 tot nu in beeld proberen te krijgen. De 
onvolprezen data van het Leidse Parlemen-
tair Documentatiecentrum, ontsloten via 
de website parlement.com, leren ons dat 61 
vrouwen de VVD sinds haar oprichting in 
de Tweede Kamer hebben vertegenwoor-
digd. Van deze 61 maakten er 16 carrière 
als minister of staatssecretaris. Liberale 
vrouwen manifesteerden zich overeenkom-
stig het algemene beeld in de Kamer vooral 
op dossiers die vaak als ‘vrouwelijk’ zijn 
getypeerd, zoals sociale zaken, volksgezond-
heid en sport, onderwijs en emancipatie. 
De parlementaire activiteit van de liberale 
vrouwen bleef echter niet hiertoe beperkt. 
Ook in ‘mannelijke’ domeinen zoals justitie 
lieten zij zich zien: 13 van de 61 vrouwen 
onderscheidden zich in de Kamer op dit 

Els Veder-Smit
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dossier. Dit is geen recente ontwikkeling. Zo 
hield Stoffels-van Haaften zich in de jaren 
vijftig en zestig bezig met buitenlandse 
zaken en justitie en Ada Kuiper-Struyk met 
volkshuisvesting en verkeer en waterstaat. 
Expertise was en is hier doorslaggevend: 
Kuiper-Struyk had in Delft Bouwkunde ge-
studeerd en meer recent profileerde Ingrid 
de Caluwé, Kamerlid tussen 2011 en 2017 
zich op buitenlandse zaken na afronding 
van de studie Europees en internationaal 
recht. Het was wel een kwestie zich op het 
juiste moment als zodanig te doen laten 
gelden, was in 1972 het oordeel van des-
tijds aanstormend VVD-talent Nell Gin-
jaar-Maas. ‘Wij kennen onze mogelijkheden 
heden zelf te slecht, stellen ons te beschei-
den op’. Mede daardoor was er toch wel een 
stereotype vanzelfsprekendheid ingesleten 
dat vrouwen zachte kwesties behandelden. 
Natuurlijk moesten vrouwen alle onderwer-
pen in de Kamer kunnen behandelen, aldus 
Ginjaar-Maas bij dezelfde gelegenheid: 
‘Defensie is net zo goed een zaak waarover 
vrouwen hun zegje moeten doen als abor-
tus.’ Dat te moeten onderstrepen, bevestigde 
echter toch het dominante patroon (De 
Telegraaf 1972).

Voor de bewindspersonen – 16 van de 61 
VVD-Kamerleden bekleedden ook een 
kabinetsfunctie – geldt dat de vrouwelijke 
ministers hoofdzakelijk op ‘harde’ domei-
nen als Verkeer en Waterstaat, Economische 
Zaken, Vreemdelingenzaken en Defensie 
terecht kwamen. Zoals ook bij andere 
partijen het geval was vormde de vrou-
wenorganisatie Vrouwen in de VVD een 

belangrijke kraamkamer voor vrouwelijke 
Kamerleden. Els Veder-Smit en Nell Gin-
jaar-Maas waren vicevoorzitter van vrou-
wen in de VVD.

Rolopvattingen bij Veder-Smit, Kappeyne 
van de Coppello, Terpstra en Smit-Kroes
De eerste VVD-vrouwen die na Haya van 
Someren-Downer de Kamer betraden 
pasten haast naadloos in het gevestigde 
rolpatroon van de ‘token’ vrouwelijke par-
lementariër. Haar rechtstreekse opvolgster 
Dettmeijer-Labberton zei bijvoorbeeld voor 
haar politieke werk inspiratie te putten uit 
haar privéleven: dat zij zich politiek mani-
festeerde was niet los te zien – althans zo 
werd het door anderen en haarzelf gepre-
senteerd – van de politieke carrière van 
haar man, die in Den Haag wethouder was 
geweest (Dijkman 1968). Els Veder-Smit 
stelde zich zelfbewuster op, hoewel ook zij 
vrouwelijke politici als vanzelfsprekend met 
de behartiging van ‘vrouwenzaken’ verbond. 
In 1971 bekritiseerde zij het regeerakkoord 
van het kabinet-Biesheuvel als een ‘akkoord 
van louter mannen’ (Leeuwarder Courant 
1971). Haar kritiek had onder meer betrek-
king op de arbeidsmarktpositie van gehuw-
de vrouwen en abortus. In 1975 diende zij 
samen met fractiegenoot Aart Geurtsen een 
initiatiefwetsvoorstel in voor de legalisatie 
van abortus. Een feministe – in de domi-
nante vorm waarin het zich in de tweede 
feministische golf presenteerde –  was ze 
echter niet: Veder-Smit behoorde tot de 
vrouwen die ontkenden dat er van een 
achtergestelde positie van de vrouw in de 
politiek sprake was: ‘Iedereen moet dezelfde 
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moeite doen om een positie te veroveren. 
Een man èn een vrouw’ (Leeuwarder Cou-
rant 1971). 

Annelien Kappeyne van de Coppello, vier 
jaar later fractiegenoot van Veder-Smit, on-
dervond dat het op zijn minst genuanceer-
der lag. Haar totale gebrek aan belangstel-
ling voor uiterlijkheden (‘Zij kleedt zich uit 
de Zak van Max’, schreef Opzij-redactrice 
Ciska Dresselhuys) werd haar bij herhaling 
aangewreven, in de pers en door haar eigen 
partij. In liberale kring gold een verzorgd 
voorkomen als een teken van welstand. Het 
prototype VVD-vrouw droeg een parelket-
ting en oogschaduw, en genoot van de aan-
dacht die een verzorgd uiterlijk haar bracht, 
constateerde Kappeyne van de Coppello zelf 
(Kappeyne 1980). Generatiegenoot Neelie 
Kroes-Smit voldeed bij uitstek aan deze rol-
verwachting; sterker, zij probeerde het pro-
totype naar haar evenbeeld te modelleren. 
Kappeyne daarentegen weigerde zich ernaar 
te voegen, en leek daarom extra gevoelig 
voor kritiek. Haar krachtige opstelling in 
het debat over de gevluchte oorlogsmisda-
diger Menten in 1976 viel bij sommigen vol-
komen verkeerd, niet omdat zij het liberale 
standpunt niet goed verwoord had, maar 
omdat zij de grenzen had overschreden van 
wat van een vrouwelijk Kamerlid verwacht 
werd: ‘Ik was onvrouwelijk geweest, en ik 
had mij als een “viswijf ” gedragen. Van een 
of andere arts kreeg ze zelfs ‘ongevraagd 
een medische uiteenzetting waarom ik 
het slachtoffer was van pre-menopauzale 
agressiviteit’ (Groen 1985, 15). Dit soort 
ervaringen brachten Kappeyne tot de over-

tuiging dat er voor vrouwen in de politiek 
slechts twee rollen waren weggelegd: die 
van masker of van personage. ‘Ze kunnen 
niet echt kiezen wat ze willen zijn. Als ze 
een onbekende of onverwachte rol spelen, 
moeten ze op veel meer weerstand rekenen 
dan mannen in vergelijkbare situaties’ (De 
Volkskrant 1990).

Op een meer uitgesproken manier dan 
Klompé had ook Kappeyne van de Cop-
pello iets van een ‘honorary male’: in het 
parlementaire debat wilde ze haar mannetje 
staan. Vanaf 1977 nam fractiegenoot Erica 
Terpstra een soortgelijke houding aan, als 
stelde ze zich wel blijmoediger op dan Kap-
peyne van de Coppello. Terpstra zette haar 
verleden als professioneel sporter in om 
haar vechtlust te benadrukken: als topspor-
ter had ze geleerd om met druk om te gaan. 
Ze zou zich kortom in het parlementaire 
debat niet gemakkelijk laten wegblazen 

Neelie Kroes, 1984
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(Oppenheim 1977).
Net als bij Kappeyne overigens ging het 
ook bij Terpstra altijd over haar kleding, in 
combinatie met haar figuur. Het was een 
terugkerend aandachtspunt dat ze maar be-
sloot te omarmen door zelf ruiterlijk toe te 
geven dat ze niet de gemakkelijkste was om 
te kleden. In haar lange loopbaan zou Terp-
stra er zelfs in slagen om dit frame in haar 
voordeel om te buigen. ‘Fysiek en staatkun-
dig een vrouw van formaat’, was de teke-
nende kwalificatie van Het Parool in 1993. 
Gooide Terpstra in 1984 nog hoge ogen in 
een Telegraaf-verkiezing van slechts geklede 
vrouwen en mannen op het Binnenhof, in 
1999 rekende de pers haar juist tot de best 
geklede politici. Vooral de hoofddeksels die 
ze op Prinsjesdag droeg trokken uitgebreid 
de aandacht. Dankzij haar persoonlijk-
heid, haar ogenschijnlijke authenticiteit en 
haar staat van dienst was Terpstra rond de 
eeuwwisseling uitgegroeid tot een van de 
populairste politici.

“... Terpstra zette haar verleden als 
professioneel sporter in om haar 
vechtlust te benadrukken: als top-
sporter had ze geleerd om met druk 
om te gaan. Ze zou zich in het debat 
niet gemakkelijk laten wegblazen ...”

In de Kamer en in de pers verzetten deze 
VVD-vrouwen zich in de jaren zeventig, te-
gen de achtergrond van de tweede feminis-
tische golf en de ideologische scherpslijperij 
waarmee de polarisatiepolitiek gepaard 
ging, tegen de kritiek op de achtergestelde 
positie van vrouwen in politiek en samen-

leving. In een advertentie in Margriet in 
de aanloop naar de Kamerverkiezingen 
van 1971 werd partijvoorzitter Van Some-
ren-Downer geportretteerd als een ‘gewone 
vrouw’ in contrast met de hoogdravende 
retoriek van de Dolle Mina’s.1 Van Some-
ren-Downer vond immers dat vrouwen in 
de VVD altijd al een gelijkwaardige positie 
hadden ingenomen. De veelgehoorde op-
roep ‘een vrouw stemt op een vrouw’ hoefde 
ook niet op steun te rekenen: dan zou een 
kippenfokker ook op een kippenfokker 
moeten stemmen, repliceerde Smit-Kroes 
(Keyl 1981). Zij vond de feministische 
beweging veel te makkelijk naar de samen-
leving wijzen: ‘Je moet zelf knokken’. In de 
jaren negentig, toen duidelijk werd dat de 
doorstroom van vrouwen naar politieke 
topfuncties ondanks hun eigen inspannin-
gen stagneerde, zou Neelie Kroes op dit 
punt fundamenteel van mening veranderen 

Eedaflegging Erica Terpstra
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en pleitbezorger worden van een minimum-
quotum (Van der Steen 2019, 127-128). Als 
de belemmering zo manifest waren, dan 
moest daar ook een paardenmiddel tegen-
over staan.

Evenals Van Someren-Downer was Smit-
Kroes een bekwame gender-bender die 
als Kamerlid en minister met de mannen 
meedeed, maar ook haar charmes inzette 
(Pegtel 2014, 210). Daar moesten de man-
nen soms aan wennen volgens Smit-Kroes 
zelf: ‘Toen ik als kamerlid eens een collega 
interrumpeerde, zei hij in plaats van een se-
rieus antwoord te geven, “Oh, oh, wat heeft 
mevrouw Smit weer een leuke jurk aan”’ 
(Nanninga 1980). CDA-Kamerlid Huub 
Eversdijk, die als woordvoerder Verkeer en 
Waterstaat menig debat voerde met minis-
ter Smit-Kroes benoemt de gender-bending 

van Smit-Kroes als volgt: ‘De ene keer was 
zij de harde zakenvrouw die op basis van 
argumenten je probeerde te overtuigen. De 
andere keer richtte ze die grote, onschuldi-
ge ogen op je en kon ze ontwapenend zijn’ 
(Bode & Nijdam 1989).

Conclusie
Wat vertelt ons deze korte uiteenzetting 
over de vrouwen van de VVD over de posi-
tie van vrouwen in de Nederlandse parle-
mentaire cultuur? En welke nieuwe vragen 
dringen zich op? Ons verhaal maakt inzich-
telijk dat het weinig zinvol is om te praten 
over ‘de vrouw’ in de Nederlandse politiek, 
ook al was het tot in de jaren zeventig nog 
gebruikelijk om in die termen over vrouwe-
lijke politici te spreken. Verschillende rolop-
vattingen kregen in de naoorlogse periode 
vorm: van de dominantie van ‘token’ vrou-

Te weinig vrouwen in de Kamer  - Foto: NOS
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welijke parlementariërs, naar de opkomst 
van honorary males en gender-benders. 
Vanaf het moment dat het aantal vrouwen 
in de Tweede Kamer een kritieke massa 
begon te bereiken, in de late jaren zeventig, 
vervaagden de stereotype rolopvattingen 
en werden de schakeringen rijker. Veel 
vrouwen hielden echter het gevoel zich een 
bepaalde rol te moeten aanmeten. Ook de 
beoordeling op hun vrouw-zijn verdween 
niet: vrouwelijke Kamerleden werden nog 
lang als een aparte groep geïdentificeerd (en 
droegen daar met informele verbanden als 
het Kamerbreed Vrouwenoverleg zelf wel 
aan bij). 

Onze behandeling van vrouwelijke parle-
mentariërs roept ook nieuwe vragen op, met 
name met betrekking tot het gedrag van 
de mannen: onderzoek naar gender en de 
parlementaire cultuur dient uiteindelijk ook 
inzicht te verschaffen in de veranderende 
betekenis van mannelijkheid in de Neder-
landse parlementaire cultuur. Bij de beant-
woording van deze vragen dient ten slotte 
rekening gehouden te worden met het ge-
geven dat gender slechts één van een reeks 
‘identity markers’ is waarmee Kamerleden 
vorm en betekenis geven aan hun rol in de 
parlementaire politiek: onder andere ook 
klasse, religie, etniciteit en regionale identi-
teit dienen hierbij in ogenschouw genomen 
te worden. Op dergelijke aspecten hopen we 
de komende jaren in ons onderzoek meer 
licht te kunnen werpen.

dr. A.C. Hoetink en dr. H.G.J. Kaal zijn 
beiden als universitair docent politieke 
geschiedenis werkzaam aan de Radboud 
Universiteit. 
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R. Cober, bachelorstudent Geschiedenis aan 
de Radboud Universiteit.
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Staatssecretaris Kappeyne van de Coppello. 
Foto: Nationaal Archief
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Als de Chinezen komen ... 

 Ondertussen in het Europese Parlement

door Caroline Nagtegaal
‘China’. Je hoeft tegenwoordig tijdens sociale 
bijeenkomsten in het Brusselse het woord 
maar uit te spreken om op de gezichten van 
je gesprekspartners direct een wat vermoeide 
grimas tevoorschijn te toveren. Dat is niet 
gek, want wie current affairs media een beetje 
bijhoudt, en dat doet daar iedereen, wordt 
tegenwoordig inderdaad ook doodgegooid 
met analyses, beschouwingen en bespiegeling 
waarin steeds hetzelfde punt wordt gemaakt: 
China komt op en kan binnen afzienbare ter-
mijn het machtigste land ter wereld zijn. En 
dat gaat consequenties hebben. Welke precies 
valt niet te voorspellen, maar vast staat dat 
we onze economische voorsprong kwijt aan 
het raken zijn, en daarmee het Westerse ver-
mogen om de wereld naar de hand te zetten. 
Onder onze voeten vinden massieve geopoli-

tieke verschuivingen plaats (Frankopan 2018; 
Holslag 2018; De Gruyter 2019). Vermoeiing 
over dit onderwerp kunnen wij liberalen ons 
dan ook allerminst veroorloven. Sterker nog: 
het is hoog tijd om onszelf de vraag te stellen 
wat vanuit liberaal perspectief nodig is om in 
deze veranderende wereld Europa als bastion 
van vrijheid overeind te houden.  

Ze zijn er al
Het is immers bepaald geen toekomstmu-
ziek, noch een ver-van-ons-bed-show. Ook 
nu al drukt China een steeds groter stempel 
op onze alledaagse werkelijkheid, zowel 
in Europa als in Nederland. Voorbeelden 
en indicatoren daarvan zijn er te over. Zo 
laten Chinese, vaak door de staat gesteunde, 
investeerders zich al jaren en in toenemende 
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mate op de Europese markten gelden met 
investeringen in en het botweg opkopen van 
beloftevolle tech-startups (Delcker 2016). 
Ook wordt op grote schaal geïnvesteerd in 
het opkopen van Europese infrastructuur. 
Bekend is dat de Chinese scheepvaartgigant 
Cosco de haven van het Griekse Piraeus 
de facto volledig in handen heeft, met de 
bedoeling deze aan te sluiten op de nieuwe 
maritieme zijderoute in het kader van het 
Belt and Road Initiative (Frankopan 2018; 
Kuo 2018). Dichter bij huis en dichter bij 
mijn hart, in de Rotterdamse haven, is dit 
Chinese staatsbedrijf inmiddels voor 35 
procent eigenaar van de Euromax-terminal. 
Het particuliere conglomeraat Hutchison 
uit Hongkong is volledig eigenaar van con-
taineroverslagbedrijf ECT (Veldkamp 2018) 
en een nog groter Chinees aandeel in de 
haven wordt al met huiver voorzien (Tam-
minga 2018). Voor sommige Nederlanders 
kwam de Chinese koopdrift het afgelopen 
jaar zelfs al wel héél dichtbij, letterlijk tot 
achter de voordeur. Aan onder meer de 
mooie Rotterdamse Mauritssingel werd bij 
huiseigenaren naar verluidt een brief be-
zorgd, waarin hen door Chinese investeer-
ders werd gevraagd of ze bereid zouden zijn 
hun woning te verkopen. Wie deze signalen 
op zich laat inwerken weet: de Chinese eco-
nomie mag dan nog niet de grootste zijn, 
maar het zwaartepunt van de kapitaalkracht 
in de wereld is al verschoven. 

De machtspositie van het Westen
Het effect hiervan wordt versterkt door de 
veranderde opstelling van de Verenigde Sta-
ten. De Amerikanen hebben een president 

gekozen, die zoals in Liberale Reflecties eer-
der al werd geconstateerd, weinig op heeft 
met de liberale wereldorde (Kluwen 2018). 
Hij heeft als hoofdopdracht voor zichzelf 
geformuleerd om de verhouding met China 
te corrigeren, wat in zijn eendimensionale, 
transactionele kijk op de wereldpolitiek 
betekent dat het tarievenstelsel waar Ame-
rikaans-Chinese handel aan onderworpen 
is in het voordeel van de Amerikanen moet 
veranderen. Zoals bekend is dat inmiddels 
uitgemond in een handelsoorlog. Dat het 
daarop zou uitdraaien was onvermijdelijk 
nadat hij de beste kans om het slimmer op 
te lossen al in de wittebroodsweken van zijn 
presidentschap had verkwanseld, namelijk 
door onderhandelingen over het omvang-
rijke vrijhandelsverdrag tussen de VS en de 
EU, het Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP), te bevriezen. 

“... De rekenmeesters voorzien in 
2050 dat Duitsland, de grootste Eu-
ropese economie, van de vijfde naar 
negende plek zakt. Ons eigen Ne-
derland zelfs van de zestiende naar 
de 32ste plek ...”

Met TTIP had het Westen tot ver in deze 
eeuw de normen, handelsvoorwaarden en 
productstandaarden in de wereldhandel 
kunnen bepalen. Zelfs China zou geen an-
dere keus hebben gehad dan zich daaraan te 
onderwerpen. In een omvangrijke doorre-
kening die PwC in 2017 in opdracht van het 
World Economic Forum uitvoerde blijven 
de VS en de EU27 namelijk gezamenlijk 
tot ten minste in 2050 het grootste econo-
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mische blok ter wereld. De economische 
zwaartekracht die een Amerikaans-Europe-
se vrijhandelszonde zou hebben gehad, zou 
daardoor voldoende moeten zijn geweest 
om zelfs de uitdijende planeet China tot 
een baan om ons te dwingen, in plaats van 
andersom. Het is maar zeer de vraag of 
TTIP hierin, als het er überhaupt nog komt, 
alsnog kan slagen.

Voorlopig is er in ieder geval geen zicht op, 
want de Amerikaanse president ziet ook 
in Europa een concurrent. Daardoor is het 
Westen verdeeld en dan geeft de genoemde 
doorrekening een heel ander perspectief. 
Daarbij hoort de kanttekening dat dit soort 
langetermijnvoorspellingen een aanzienlijke 
onzekerheidsfactor hebben. De economie 
laat zich notoir lastig voorspellen. Dit niet-
tegenstaande is het waardevol om te weten 
waar we, zoals de vlag er nu bijhangt, op af-
koersen. De rekenmeesters voorzien in 2050 
een Chinese economie met een omvang 
van ruim 58 triljard dollar, een Indiase van 
ruim 44 triljard en een Amerikaanse van 
31 triljard. Duitsland, de grootste Europese 

economie, zakt van de vijfde naar negende 
plek. Alle andere Europese economieën 
zakken eveneens weg. Ons eigen Nederland 
zelfs van de zestiende naar de 32ste plek. 
Het aandeel in de wereldeconomie van de 
VS en van de EU27 zakt van respectievelijk 
zestien naar twaalf procent en van vijftien 
naar negen procent. Dat ‘wegzakken’, moet 
erbij worden vermeld, is overigens natuur-
lijk relatief. De Westerse economieën blijven 
groeien, maar worden ingehaald.

Chinese koopwoede
Zoals eerder beschreven zijn Europese 
bezittingen nu al prooi voor de ‘koopwoe-
de’ van Chinese investeerders (Segerhout 
2018). De hierboven genoemde econo-
mische ontwikkeling zal dat alleen maar 
verergeren. Met als gedeeltelijke uitzonde-
ring van India is geen van de opkomende 
landen een liberale democratie naar Wes-
terse snit en ze vertonen er vooralsnog, in 
weerwil van Fukuyama’s klassieke voor-
spelling (1989), ook geen tekenen van het 
alsnog te worden. De liberale democratieën 
rond de Atlantische Oceaan zullen zo een 
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steeds bescheidener gewicht hebben in de 
internationale gemeenschap, zeker als ze 
onderling verdeeld blijven, en de Europese 
landen lopen het risico om van ‘speler’ in de 
wereldgeschiedenis verworden tot speelbal 
ervan. Frankopan (2018, 198) beschrijft 
op beklemmende wijze hoe Midden- en 
Oost-Europese landen nu al compleet tegen 
elkaar worden uitgespeeld in de concurren-
tie om Chinese investeringen. Er is weinig 
fantasie voor nodig om te zien dat voort-
zetting hiervan grote druk zal zetten op de 
steun voor ons liberale maatschappijmodel 
met een sociale vrijemarkteconomie. Die 
druk komt allereerst van buiten, omdat wij 
steeds minder de rules of the game zul-
len kunnen bepalen, en ook omdat onze 
bedrijven, onderworpen aan alle regulering 
die we hier kennen en die hoort bij ons 
maatschappijmodel, kwetsbaar zijn voor 
kapitaalkrachtiger en minder gehinderde 
spelers van buiten. Maar die druk kan ook 
van binnen komen, als er in de samenleving 
een gevoel van verval ontstaat en mensen 
zien dat anders ingerichte staten het beter 
doen. Voor ons als liberalen is het een som-
ber toekomstbeeld, en dus een toekomst-
beeld dat dwingt tot actie. Een liberaal met 
gevoel voor drama zou kunnen stellen dat 
niets minder dan het voortbestaan van het 
liberalisme zelf op het spel staat. 

Wat ons staat te doen
De vragen die zich dan aan ons opdringen 
zijn: wat kunnen we doen? Of moeten we 
ons bij de onvermijdelijkheid van de ge-
schetste ontwikkeling neerleggen? Ik denk 
het niet. Voor mij staat als een paal boven 

water dat onze liberale democratie ook in de 
21ste eeuw de te verkiezen staatsinrichting 
is. Niet alleen omdat het te enige manier is 
maximale persoonlijke vrijheid te garande-
ren, immers ons hoogste ideaal, maar ook 
omdat het economisch tot de beste uitkom-
sten leidt. Wel moeten we onze vrijemarkt-
economie weerbaarder en robuuster maken 
in wereld die steeds competitiever wordt, 
en waarin die competitie niet altijd verloopt 
op die manier die wij als eerlijk zien. Als 
we dat doen, dan kan het nog steeds zijn 
dat China of een ander blok de dominante 
kracht in de wereld wordt, maar dan zal het 
niet op een manier zijn waarbij het Europa 
onderweg heeft geknecht – dan zal het zijn 
in samenwerking met Europa, als partner, 
op voet van gelijkwaardigheid. 

Ruim baan voor onze bedrijven
Allereerst moeten wij Europeanen ons 
bedrijfsleven beter beschermen, zonder 
te vervallen in protectionisme. In Europa 
bevinden zich talloze ondernemingen, 
groot en klein, oud en jong, waar mooie 
producten worden gemaakt en waar voorop 
wordt gelopen in termen van innovatie en 
technologie. Deze hebben helaas nog altijd 
te maken met 28 markten in plaats van één, 
waardoor snel groeien voor hen vaak lastig 
is. Dat maakt ze kwetsbaar voor de eerder 
aangehaalde ‘koopwoede’. Dit is te meer 
problematisch, omdat China de strategie 
heeft om onder meer door het opkopen 
van Europese techbedrijven, de techno-
logische achterstand die het nog heeft in 
te halen (Van Ammelrooy & De Waard 
2017). De Vlaamse historicus Jonathan 
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Holslag betoogde, in een toelichting op 
zijn boek Vrede en Oorlog (2018) in het 
actualiteitenprogramma Buitenhof, dat een 
strategisch opererend en zelfbewust Europa 
deze praktijk voortvarend aan banden zou 
moeten leggen. Om te beginnen door de 
markttoegang van staatsgesteunde bedrijven 
te beperken en door gelijke toegang tot de 
Chinese markten op te eisen.  

Overigens verdient de rigiditeit waarmee 
wij in Nederland en wellicht ook andere 
landen zelf met de mededingingsregels 
omgaan een kritische blik. Ja, wij geloven 
in een zich beperkende overheid en de 
competitie op de vrije markt, maar dat mag 
snelle noodzakelijke strategische investerin-
gen niet in de weg staan. Andere Europese 
landen vinden binnen de Europese regelge-
ving bijvoorbeeld meer ruimte om snel in 
infrastructuur te investeren. Onderzoek in 
opdracht van het (destijds nog geheten) Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu naar 
concurrentieverstoringen tussen zeehavens, 
laat zien dat Duitsland en Vlaanderen veel 

publiek geld stoppen in hun havens en diens 
infrastructuur (RHV-Erasmus Universi-
teit 2014). En ook zelf hebben we om het 
Europees medisch agentschap EMA binnen 
te halen binnen no time huisvesting uit de 
grond gestampt. Het is belangrijk dat we 
onszelf in de toenemende internationale 
concurrentie dit soort flexibiliteit gunnen. 

Hiernaast hebben Europese bedrijven te 
maken met het hele pallet aan reguleringen 
die op sociaal, milieu- en veiligheidsgebied 
in Europa gelden. Deze kunnen ons be-
drijfsleven op achterstand plaatsen, omdat 
ze hen soms het leven moeilijker maken, 
maar ook op voorsprong, omdat van buiten 
de EU alleen producten die aan de eisen 
voldoen op onze markt mogen komen. De 
balans hiertussen moeten wij goed bewa-
ken. Hoge productstandaarden zijn welkom, 
maar laten we voorkomen dat een behoefte 
in ijdele Brusselse kringen om op tal van 
gebieden voorloper te zijn erin uitmondt 
dat onze bedrijven de concurrentie met één 
hand op de rug gebonden aan moeten. 
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Samen tegen verdeel en heers
Ten tweede moeten de Europese landen, 
naast het op deze manieren versterken van 
de positie van het eigen bedrijfsleven, nog 
beter samenwerken en elkaar nog nauwer 
vasthouden, om regie en autonomie te be-
houden over wat er in onze landen gebeurt. 
Neem de ‘16+1’-overleggen tussen China en 
zestien Midden- en Oost-Europese landen. 
Deze overleggen zijn een slimme vondst om 
Europese landen tegen elkaar uit te spelen 
in de concurrentie om investeringen, onder 
meer in infrastructuur. Na verschillende 
rondes van één-op-één onderhandelingen 
waarin de landen om beurten mogen din-
gen naar het Chinese geld, gaan de inves-
teringen naar de landen die bereid zijn om 
het meest naar de Chinese pijpen te dansen. 
Door op deze manier te concurreren om in-
vesteringen, lopen we het risico om invloed 
en zeggenschap uit handen te geven. En dan 
is er nog niet meegerekend dat door deze 
investeringen überhaupt te aanvaarden, 
strategische infrastructuur in handen komt 
van een geopolitieke concurrent (Fran-
kopan 2018, 198; De Gruyter 2018). Als er 
één terrein is waar we dringend meer Euro-
pa nodig hebben is het dan ook wel hier, om 
grip te krijgen op inkomende investeringen 
en de directe gevolgen die dat heeft voor 
de politieke autonomie van ons continent 
(Tamminga 2018). Net als bij handelsver-
dragen geldt ook hier dat wij Europeanen 
gezamenlijk beter ons eigenbelang kunnen 
behartigen dan alleen. 

Een Europa van de toekomst
Ten derde moeten we van de Europese Unie 

een radicaal toekomstgericht project maken, 
met als doel hier de ideale omstandigheden 
te creëren waarin wetenschap, creativiteit en 
ondernemerschap van vrije mensen kunnen 
floreren. Dat begint met het principe dat we 
investeringsgeld inzetten daar waar we er 
iets mee gaan winnen, en het niet uitsmeren 
als doel op zich. De Unie investeert bijvoor-
beeld in baanbrekend wetenschappelijk 
onderzoek met het programma Horizon 
Europe, en bij de verdeling daarvan bekla-
gen landen zich erover een te klein aandeel 
van de middelen te krijgen. 

“... de Europese begroting is aan een 
ingrijpende herziening toe, weg van 
de eeuwige landbouwsubsidies en 
twijfelachtige met cohesiefondsen 
betaalde projecten, op naar heldere 
toekomstgerichte prioriteiten ...”

Dat is de verkeerde houding: de hele Unie 
wint als het geld wordt ingezet op de plaats 
waar de doorbraken echt verwacht mogen 
worden, en ook alleen dan. Daarnaast moet 
fors meer geïnvesteerd worden in ontwikke-
ling van kunstmatige intelligentie. Met onze 
vier miljard investeringen door bedrijven 
raken we op achterstand ten opzichte van 
de VS (negentien miljard euro aan artificial 
intelligence investeringen door bedrijven) 
en Azië (twaalf miljard) (Van Noort 2018).  
Maar ook in breder perspectief bekeken 
is de Europese begroting aan een ingrij-
pende herziening toe, weg van de eeuwige 
landbouwsubsidies en twijfelachtige met 
cohesiefondsen betaalde projecten, op naar 
heldere toekomstgerichte prioriteiten: inno-
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vatie en onderzoek, klimaat, digitalisering, 
transport, veiligheid en grensbewaking.  

Liberalen aller landen…
Ten slotte doen we er goed aan om in zetten 
op de geleidelijke vorming van een verbond 
van de liberale democratieën, gebaseerd op 
vrijhandelsverdragen die onze bedrijven 
zoveel mogelijk ruimte geven om in vrije-
markteconomieën te opereren en te groeien, 
en die ons gezamenlijk meer gewicht geven 
in het bepalen van de voorwaarden waar-
onder we handelen met de rest. TTIP of een 
variant daarop moet terug op tafel, zodra 
daar in Washington weer ruimte voor ont-
staat. Niets minder dan een vrijhandelszone 
van alle vrijemarkteconomieën is, hoewel 
nu nog ver weg, het einddoel. Vrijhandel 
is altijd de motor geweest van de Neder-
landse welvaartsontwikkeling en het past 
geen enkel land beter dan Nederland om de 
kampioen van dit ambitieuze lange termijn 
project te zijn. 

Conclusie
Concluderend is de aanleiding wellicht wat 
somber, maar wie er nadenkt over wat no-
dig is om ons Europese bastion van vrijheid 
in een steeds grimmiger wereld overeind 
te houden, eindigt eigenlijk heel hoopvol. 
Er is namelijk erg veel wat wij Europeanen 
nog kunnen doen om onszelf te versterken 
en de randvoorwaarden voor onze liberale 
maatschappijen te verbeteren, zeker als we 
in ogenschouw nemen dat uitgesproken 
nationaal beleid, waar eveneens nog veel te 
winnen valt, in dit geval buiten beschou-
wing is gebleven. Als we ertoe in staat 

zullen zijn, dan is die grimmiger wereld zo 
bedreigend nog niet. Dan is dat gewoon een 
nieuwe werkelijkheid waarin wij ook onze 
weg zullen vinden, als vrije, sterke en zelf-
bewuste speler op het wereldtoneel. 
Nee, wij liberalen zijn nog niet uitgespeeld. 
Nog lang niet. 
 

C. Nagtegaal is lid van het Europees Parle-
ment voor de VVD.
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Een Europees antwoord op het vluchtelingen-
vraagstuk  

 Europese verkiezingen 

door Michaël van Basten Batenburg
Het vluchtelingendebat houdt Europa al 
meer dan vijfentwintig jaar in zijn greep. Zelf 
noem ik het liever een migratievraagstuk. 
Het gaat namelijk om veel meer dan vluchte-
lingen. En een mogelijke oplossing kan niet 
beperkt worden tot alleen de vluchtelingen. 
Het is zelfs maar de vraag of er echt een 
antwoord mogelijk is. Dit artikel gaat er van 
uit dat er een probleem is maar de lezer mag 
zich gerust afvragen of dat uitgangspunt juist 
is. 

Ik zal dit artikel beginnen met het belichten 
van mijn eigen relatie tot het onderwerp. 
Daarna ga ik in op de achtergrond van mi-
gratiestromingen, waarna ik een schets maak 
van een gewenste benadering van het on-

derwerp, met als doel een effectief antwoord 
te kunnen geven op de vraag hoe Europa 
– vanuit een liberaal perspectief - om moet 
gaan met vluchtelingen en migranten. 

In 1994 werd ik, 28 jaar oud, advocaat op 
een klein kantoor in Den Haag. Het kan-
toor voerde een algemene praktijk maar de 
kern van de clientèle bestond uit migranten, 
zowel eerste, tweede als derde generatie. 
Naast echtscheidingen, arbeids- en strafza-
ken en sociale zekerheidskwesties was er een 
asielpraktijk. Daarop kwam bij mij de nadruk 
te liggen. Er was toen ook al een zodanig 
verhoogde instroom van migranten dat het 
werk zich opstapelde. 
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Ik was een paar jaar daarvoor afgestudeerd 
aan de universiteit Leiden en had mij niet 
eerder verdiept in het vluchtelingenrecht. 
Het enige dat ik af en toe in de krant las 
waren de schrijnende relazen van uitge-
procedeerde asielzoekers die moesten 
vertrekken en de werkdruk waaronder de 
immigratiedienst dagelijks gebukt ging. 
Maar nu zat ik dagelijks tegenover mensen 
die gevlucht waren uit hun land en sprak ik 
met ze over hun angsten en vluchtverhalen. 
Ik werd voor hen de rots in de branding in 
hun vastberadenheid in Nederland te mo-
gen blijven. Door de gesprekken raakte ik 
gefascineerd door migranten en leerde over 
bijkomende zaken zoals culturele context, 
bewijsvergaring, taalkunde en psychologie. 
Het asielrecht bleek een uitdaging. Als ik 
de zaak won werd een mensenleven gered. 
Moeilijk draagbaar waren echter de verlo-
ren zaken. Als het tot een uitzetting kwam 
dan leidde dat tot spanningen waar ik niet 
tegen bestand was. In de loop der jaren ben 
ik meer andere zaken gaan doen omdat een 
mens in zijn ontwikkeling niet stil staat. De 
interesse voor het onderwerp is echter niet 
verdwenen. 

Angst voor het vreemde
Het migratievraagstuk is een emotioneel 
beladen onderwerp. De kern ervan be-
staat uit angst. Angst voor verlies van een 
opgebouwde economische positie bij de 
burgers van de ontvangende landen. Die 
angst komt voort uit onbekendheid met de 
nieuwkomers. Het is belangrijk te weten wat 
de factoren zijn die migratie veroorzaken, 
omdat die kennis bijdraagt aan het vermin-

deren van de angst. Als je iemand beter leert 
kennen, voel je spoediger een vorm van 
verbinding met die persoon. Dat is de mens 
eigen. Huidskleur, sekse, geloof of politieke 
overtuiging vervagen als we de mens achter 
de kwalificatie ‘vluchteling’ (of: ‘vreem-
deling’) ontdekken. Xenofobie is volgens 
biologen een menselijke eigenschap die van 
nature beschermend van aard is. Een mens 
leert als kind al snel dat ‘vreemden’ niet 
snel ‘vertrouwen’ mogen krijgen. Dit terwijl 
kinderen vertrouwen geven aan iedereen 
die naar hen lacht. Maar dat wordt ze snel 
afgeleerd. Toch zal iedere volwassene er-
varen dat vreemden rap bekenden kunnen 
worden, en vervolgens sympathiek, waarna 
tenslotte aanvankelijke ‘afwijkingen’ juist 
kenmerkend en kleurrijk worden gevonden. 
Als een mens die lerende eigenschap niet 
bezit, is dat een aberratie. 

Achtergronden van migratie
Een vluchteling zoekt een veilige plek. 
Andere migranten willen een betere kans op 
overleven. Soms gaat het om een combinatie 
van motieven. Het is zelfs voor de migrant 
niet altijd mogelijk aan te geven waarom hij 
vertrokken is uit zijn land van herkomst. 

Omdat er zoveel en in schijnbaar duizeling-
wekkend tempo vluchtelingen en andere 
migranten de Europese grens overkomen 
ontstaat weerstand bij de gevestigde be-
volking. Dat is begrijpelijk. De geschie-
denis laat zien dat intensieve migratie tot 
maatschappelijke strijd leidt. Op termijn 
is migratie echter noodzakelijk om een 
samenleving tot ontwikkeling te brengen. 
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Het antieke Rome, maar ook het huidige 
New York, zijn voorbeelden van dominan-
te centra gevormd door migratiestromen. 
Kortom, in macro-economisch opzicht 
is migratie geen punt van zorg, maar een 
essentieel sluitstuk van een economische 
lange termijn strategie. 

In een rapport van Freedom House uit 2015 
werden 107 van de 195 landen in de we-
reld als ‘onvrij’ gekwalificeerd (Puddington 
2015). Onvrijheid leidt tot emigratie. En ie-
mand die economisch toch al zwak staat zal 
zich mede daardoor sterker beperkt voelen 
in zijn vrijheid. In landen die wel als ‘vrij’ 
worden aangemerkt zijn LHBT-ers deson-
danks vaak in hun rechten beperkt. Vrou-
wen ondervinden in de meest ontwikkelde 
westerse democratieën stelselmatig vormen 
van discriminatie, die nota bene chronisch 
ondergewaardeerd worden. Dergelijke 
‘vrijheidstress’ is een zeer sterke impuls om 
een beter, maar vooral veiliger leven te gaan 

zoeken. Dat de migratiestroom richting 
ontwikkelde landen enkel gedreven wordt 
door economische motieven is dus een 
misvatting. Oorlog, natuurrampen en dic-
tatoriale regimes vormen andere relevante 
oorzaken van de miljoenen ontheemden die 
de wereld rijk is. De manier waarop migran-
ten reageren op een vertrekmotief verschilt 
daarbij nogal. Arbeidsmigranten gebruiken 
asielprocedures weliswaar regelmatig om 
voet aan wal te krijgen, maar begrijpen 
dat zij het uiteindelijk zelf moeten doen. 
Deze categorie is relatief goed voorbereid. 
Zij hebben contact met hun thuisfront en 
gaan ontberingen niet uit de weg. Die zijn 
zij gewend. Politiek vervolgden moeten 
dat contact nogal eens missen, en weten 
meestal niet waar zij terecht zullen komen.  
Daarom zijn zij vaak het slachtoffer van 
mensensmokkelaars. Ook voor hen geldt 
dat ze vooral naar Europese landen vluchten 
omdat ze beseffen dat ze daar een kans ma-
ken vaste grond aan de voeten te krijgen. 

Wachtend op een overtocht bij Calais
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De Europese Unie heeft in de voorbije 
kwart eeuw de randvoorwaarden geformu-
leerd voor de door de lidstaten te volgen 
asielprocedure. Voor de opvang van asiel-
zoekers is een speciale Europese Richtlijn 
geschreven en asielzoekers kunnen door 
dergelijke regelgeving een beroep doen op 
medische hulp en rechtsbijstand. Zelfs bij 
afwijzing van het asielverzoek volgt niet 
altijd uitzetting, maar kan door de asielzoe-
ker een beroep worden gedaan op ‘bed, bad 
en brood’-regelingen. Specifieke kwetsbare 
personen zoals minderjarigen, ouderen en 
zieken worden in het grootste deel van de 
EU lidstaten daarbij niet aan hun lot over-
gelaten.

Dergelijke regelingen vormen het begin van 
het perspectief van de migrant en vluch-
teling. Europa wordt gezien als het hout-
vlot dat redding biedt. Veel verder kijken 
migranten niet. Wat zij voor onmogelijk 
houden is een terugkeer naar het land waar 
ze woonden en daarvoor wijkt doorgaans 
ieder realiteitsbesef.

Inperking en uitzetting
Het beperken of afschaffen van de hiervoor 
kort genoemde verzorgende regelingen zal 
vermoedelijk nauwelijks effect hebben op 
de aanzuigende werking die Europa heeft 
op migranten. Het bouwen van muren, het 
inzetten van de marine of het strikter con-
troleren van vliegverkeer zal er vooral toe 
leiden dat migranten creatiever worden in 
hun zoektocht. Het is voor hen namelijk een 
kwestie van overleven. 

De asielprocedures ingewikkelder maken 
biedt ook geen soelaas, vooral niet als Euro-
pese landen (zonder vooroverleg) besluiten 
bepaalde groepen vluchtelingen toe te laten 
vanwege een  gewapend conflict, zoals met 
Syrië gebeurde. Dit soort ‘categoriaal toela-
tingsbeleid’ draagt niet bij aan het creëren 
van draagvlak voor migratie, en leidt tot een 
onvoorspelbaar hoge instroom. Het spreekt 
eigenlijk vanzelf dat bij dergelijke complexe 
gebeurtenissen alleen een Europees collec-
tief tot besluiten zou moeten mogen komen 
en dat iedere daarvan afwijkende beslissing 
van een lidstaat niet zonder gevolgen voor 
die lidstaat zou mogen blijven. Dat het com-
plex is om dergelijke eensgezinde beslissin-
gen te nemen, maakt niet dat zij niet geno-
men moeten worden. Dat is in het algemeen 
belang van de Europese rechtsorde. Een 
toezichthoudend orgaan ontbreekt helaas 
binnen de Europese Unie en dat is één van 
de redenen waarom migratie de afgelopen 
jaren uit de hand is gelopen. Indirect is de 
Brexit daarvan het gevolg. Een duidelijker 
signaal om tot actie over te gaan is er niet. 

“... Europa wordt gezien als het 
houtvlot dat redding biedt. Veel 
verder kijken migranten niet. Wat 
zij voor onmogelijk houden is een 
terugkeer naar het land waar ze 
woonden en daarvoor wijkt door-
gaans ieder realiteitsbesef ...”

Het sluitstuk van migratiebeleid wordt 
gevormd door de terugkeer van migran-
ten, al dan niet vrijwillig. Uitzetting is aan 
veel regels gebonden, kostbaar en moeilijk 
uitvoerbaar. Nogal wat landen werken niet 
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mee aan remigratie van hun eigen burgers. 
Soms zijn de achtergronden politiek van 
aard, maar het ligt er ook aan dat de betrok-
ken migranten niet voldoende herleidbaar 
zijn tot een bepaalde staat. Een aanzienlijke 
groep migranten blijkt stateloos te zijn en 
kan niet terug naar het land van herkomst. 
Een efficiënter, en daardoor geloofwaardi-
ger terugkeerbeleid zou niet op nationaal 
maar op Europees niveau moeten worden 
ontworpen en uitgevoerd om effectief te 
kunnen zijn. Onvermijdelijk is dat in dat 
kader financiële tegemoetkomingen zullen 
moeten worden gedaan aan de ontvangende 
landen die daaraan moeten meewerken. Het 
behoeft wat mij betreft geen toelichting om 
duidelijk te maken dat dergelijke maatrege-
len op het lagere lidstaatniveau geen zoden 
aan de dijk zetten. 

Politieke instabiliteit
De toename van migratie richting Europa 
heeft sinds de jaren negentig geleid tot op-
komst van politiek populisme, dat inspeelt 
op de hiervoor besproken angsten van veel 
burgers. Een relatief nieuw punt van zorg 
schuilt bovendien in de vermeende radi-
cale denkbeelden van bepaalde migranten. 
En er bestond al een gebrek aan draagvlak 
omdat nieuwkomers van alles in de schoot 
geworpen lijken te krijgen, zoals uitkerin-
gen, huizen en voorzieningen. Deze recente 
ontwikkelingen zijn minstens zo zorgwek-
kend als de migratie zelf, zo niet ernstiger. 
Want als de bevolking in de Europese Unie 
het vertrouwen verliest in zijn leiders, is 
ontwrichting van de Unie niet ver weg. 
Het is daarom opvallend dat er binnen de 

Europese Unie vrijwel geen uitgewerkte 
standpunten te vinden zijn die betrekking 
hebben op het wegnemen van de angsten 
bij de aanwezige bevolking. De aanvaarding 
van migratie door de burgers van de Unie is 
de sleutel tot de politieke oplossing voor het 
probleem. Het bouwen van echte of virtuele 
muren leidt alleen maar tot schijnzekerheid 
en verdere verwijdering. 

De voortschrijdende globalisering speelt 
in dit proces een beslissende rol, want die 
draagt niet alleen bij aan de toename van 
migratie, maar ook aan de kennis van zowel 
de migranten als de bevreesde burger. De 
creativiteit van de migrant wordt op sociale 
media aangewakkerd, evenals de actiebe-
reidheid bij de tegenstanders van migratie. 
De Europese landen hebben behoefte aan 
kennismigranten, maar aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt wordt geen aanbod 
gestimuleerd en zo ontstaan sociale con-
frontaties. Dergelijke spanningen vormen 
een groter gevaar voor de rechtsorde dan 
het migrantenvraagstuk zelf. 

Als er geen werk te vinden is voor migran-
ten, kan de bestaande scherpe sociale en 
psychologische breuklijn tussen autochtoon 
en allochtoon verder toenemen. Ook het 
gewenste begrip voor elkaar is daarmee niet 
gediend. Ik ben van mening dat daarom 
binnen de Europese Unie een macro-econo-
mische benadering moet worden aangelegd 
als het om migrantenstromen gaat. 
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Een open en meer individuele 
benadering
Het imago van ‘de migrant’ moet worden 
verbeterd. Dat kan alleen als die migrant 
niet door het publiek wordt gezien als een 
gelukzoeker, profiteur of potentiële terrorist. 
De migrant moet juist worden beschouwd 
als een nuttige aanwinst voor de samenle-
ving, een economische kans. Het opvangen, 
verzorgen en ‘vertroetelen’ van migranten 
kan daarom geen beleidslijn meer zijn. Dat 
is primair in het belang van migranten, 
omdat het van vertrouwen betuigt in de 
potentie dat zij met vrijheid zullen kunnen 
omgaan om zich een positie in de samen-
leving te kunnen verwerven. Een positie 
die gebaseerd is op wederzijds respect en 
gelijkwaardigheid. Uiteraard zijn er uitzon-
deringen te bedenken op deze regel, zoals 
kinderen en ouderen, maar kern van de 
Europese boodschap aan vluchtelingen en 
overige migranten moet zijn dat zij zichzelf 

na hun toelating moeten redden. Dat daar-
bij hun meest basale mensenrechten niet 
met voeten worden getreden spreekt voor 
zich, maar enig risico is onvermijdelijk. Het 
is een risico dat de meeste migranten en 
vluchtelingen zullen willen omarmen, want 
ze zijn niet anders gewend. 

Deze op het individu gerichte visie sluit 
goed aan bij het uitgangspunt van individu-
ele zelfredzaamheid van de mens, zoals dat 
kenmerkend is voor het liberalisme. Helaas 
is een dergelijk standpunt in het huidige 
Nederlandse, noch in het Europese poli-
tieke landschap terug te vinden. Dat is een 
gemiste kans, omdat juist vanuit een liberaal 
perspectief de migratieproblematiek tot een 
oplossing kan leiden die vrij is van xenofo-
bie én een gelijk speelveld biedt voor zowel 
migranten als aanwezige bevolking. Wie 
denkt dat een dergelijk systeem niet realis-
tisch is moet de inburgeringshistorie van de 

Europees Parlement in Brussel
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Verenigde Staten van Amerika bestuderen. 
Daar is meer dan honderd jaar een margi-
naal immigratiebeleid gevoerd. De toegela-
ten immigrant was zeker van zijn verblijf na 
een stempel in zijn paspoort, maar daarmee 
was het ook klaar. Er moest meteen gewerkt 
worden. Geen inburgeringscursussen, 
gefinancierde opleidingen, uitkeringen of 
sociale woonprojecten. Dat leverde een hard 
bestaan op, maar de acceptatie van migran-
ten door de Amerikanen is door de arbeids-
druk en competitiviteit van de Amerikaanse 
samenleving altijd hoog gebleven. Interraci-
ale confrontaties tussen migrantengroepen 
zijn zeldzaam, ook al wil president Trump 
anders doen geloven. In het Amerikaanse 
Congres zit geen PVV of een politieke partij 
met een naam als ‘Amerikaans Belang’. Er 
zijn meer landen in de wereld waar nau-
welijks een serieus migratiebeleid bestaat, 
deels omdat die landen niet aantrekkelijk 
zijn voor migratie. Puur noodgedwongen 
wordt daar gewerkt met een ‘survival of the 
fittest’-systeem, waarbij slechts die migran-
ten vaste grond onder de voet krijgt die 
economisch bestaansrecht weten te verwer-
ven. De massale stroom ‘vluchtelingen’ die 
in 2019 uit Venezuela wegtrekt naar omrin-
gende landen doet daarom geen moeite asiel 
te vragen. Maar deze ontheemde migranten 
kunnen worden toegelaten tot buurlan-
den als Colombia of Brazilië als zij in hun 
bestaan kunnen voorzien. Lukt het ze niet, 
dan vertrekken ze. Wat geen oplossing is, is 
om dergelijke vluchtelingen actief te voor-
zien in hun behoeften. Want daarmee ver-
andert de migrant in een bewoner van het 
land waar hij of zij is aangekomen, terwijl 

daar geen arbeidsprestatie tegenover staat. 
Dat kan niet de visie zijn van een economi-
sche grootmacht zoals de Europese Unie. 

Aangezien wereldwijd de meeste migranten 
jonge mensen zijn, in de kracht van hun 
leven, is het nadruk leggen op zelfredzaam-
heid een voor de hand liggende keuze. De 
hardheid van de eventuele mislukking is 
bij jongeren makkelijker draagbaar dan bij 
ouderen en draagt dus bij aan een economi-
sche benadering van het vraagstuk. 

“... Het topzware en regelintensieve 
toelatingsmodel zoals dat nu in veel 
landen is gekopieerd, heeft gefaald. 
Een ander geluid verdient het ge-
hoord te worden. Het is nu de vraag 
welke politieke stroming deze stap 
zal durven te wagen ...”

Zij die geen werk vinden zullen worden 
geconfronteerd met een mogelijke uitzetting 
uit het Uniegebied. Die uitzetting moet een 
serieuze dreiging zijn en geen papieren tij-
ger. Zonder een goed georganiseerde vorm 
van toezicht zal ook een liberaal toelatings-
systeem vastlopen. Essentieel voor succes 
zijn constructieve relaties met de landen 
waarnaar wordt verwijderd. Zonder enige 
twijfel zal dit de Europese Unie behoorlijk 
wat middelen gaan kosten. Maar de waar-
dering van die uitgaven op de eindbalans 
is niet in geld uit te drukken, omdat de 
gevreesde ontwrichting van de maatschappij 
niet op een koopje mag worden ingeschat. 
Ook de erkende vluchteling zal na toelating 
aan het werk moeten gaan en zich moe-



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 89

ten redden in de maatschappij. Het enige 
verschil met de economische migrant is dan 
dat een vluchteling niet kan worden uitgezet 
als hij zijn baan kwijtraakt. 
Hoewel ik mij realiseer dat een open toela-
tingssysteem beslist niet foutloos is, biedt 
deze benadering realistische kansen voor 
de migrant en voorkomt het een verder 
oplopen van maatschappelijke spannin-
gen. De kans op terreur en verzet neemt af 
omdat groepen kansarme migranten die 
zich buitengesloten voelen beperkter zullen 
voorkomen. Het loslaten van het model van 
de verzorgingsstaat zal een onrustbarende 
gedachte zijn voor sociaaldemocratische 
denkers. Maar de wereld is groter dan Euro-
pa en darwinistische principes zullen het in 
dit debat winnen van ideologische wensdro-
men. Een meer realistische benadering van 
de rol tussen overheid en burger die verder 
strekt dan alleen het vluchtelingenvraagstuk 

is wat mij betreft als gevolg van het mi-
gratievraagstuk gewenst. Het topzware en 
regelintensieve toelatingsmodel zoals dat nu 
in veel landen is gekopieerd, heeft gefaald. 
Een ander geluid verdient het gehoord te 
worden. Het is nu de vraag welke politieke 
stroming deze stap zal durven te wagen. 

Een meer Europese aanpak
De Europese Unie biedt voldoende mo-
gelijkheden het vluchtelingenvraagstuk 
hanteerbaar te maken. De verdeeldheid 
binnen de Unie is er de oorzaak van dat er 
nog steeds sprake is van een ‘probleem’ en 
kansen op hervorming en stroomlijning 
niet worden benut. Het draagvlak van de 
aanvaarding van migratie door de Europese 
burger is op dit moment een topprioriteit. 
Daarom moeten zichtbare en effectieve 
maatregelen worden getroffen waaraan 
niet getornd kan worden door individuele 

Prikkeldraad langs de grenzen van Hongarije
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lidstaten. Dat is realiseerbaar zonder dat 
individuele mensenrechten in het gedrag 
behoeven te komen. 

De verwachting is dat migratie de komende 
decennia niet zal verminderen. De bevol-
kingsgroei in veel Afrikaanse landen zal 
namelijk toenemen en nog meer kansarme 
mensen zullen besluiten naar Europa te 
vertrekken. Geen enkel politiek systeem 
is bestand tegen een verdere toename van 
economische migratie. Zonder een Euro-
pese politieke visie op het vermijden van 
de naderende bevolkingstoename in Afrika 
is ieder restrictief beleid gedoemd te falen. 
De Europese Unie zal moeten inzetten op 
economische initiatieven in Afrika die de 
bevolking daar een kans geeft zelf te over-
leven. Dat hoeft geen eenzijdige vorm van 
ontwikkelingswerk te zijn. Het creëren 
van een gelijk economisch speelveld met 
Afrikaanse landen dient het uitgangspunt 
van de Unie te worden. Importbeperkingen 
op Afrikaanse voedselproducten moeten 
bijvoorbeeld worden vermeden. Europese 
landbouwsubsidies zouden moeten worden 
afgebouwd. En er moet worden ingezet 
op scholing en toegang tot internet in de 
migratielanden. 

Op korte termijn zullen fundamentele 
keuzes moeten worden gemaakt. Dat kan 
in mei van dit jaar. Als er geen duidelijke 
electorale opties aan de burger worden 
voorgehouden, zal de kiezer zijn angst laten 
meestemmen. Laten liberale Europese par-
tijen daarom in een krachtig geformuleerd 
manifest het leiderschap tonen dat niet 

alleen het migratievraagstuk aanpakt, maar 
tevens een solide basis legt voor een positief 
geladen toekomst. Een systeem waarbij suc-
cesvolle migranten mogen blijven en zij die 
dat niet zijn dienen te gaan. Het mes snijdt 
dan aan twee kanten: er zal meer politieke 
stabiliteit zijn en de migrant maakt deel uit 
van de samenleving in plaats van dat hij er 
naast staat. Geef de kiezer een echt alterna-
tief, dat past bij het liberale gedachtengoed. 

Mr. M.J. van Basten Batenburg is advocaat 
in Den Haag. Dit artikel is geschreven op 
persoonlijke titel.
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Europese verkiezingen

door Frans Osinga

Naar Europese Strategische 
Autonomie
De Franse president Macron deed in zijn 
openbare brief op 4 maart jongstleden een 
oproep tot een ‘Europese renaissance’; een 
appel om de Europese waarden, ons bescha-
vingsmodel en rijke cultuur, te omarmen 
en de belangen gezamenlijk te beschermen. 
Angela Merkel deed een soortgelijke oproep 
tijdens de recente Security Conference 
in München. Beide roepen op tot grotere 
Europese strategische autonomie. In 2016 
wees de Hoge Vertegenwoordiger van de 
EU, Mogherini, ook op deze noodzaak voor 
Europa om op veiligheidspolitiek en mili-
tair vlak meer de eigen broek op te houden. 

Zoals zij stelt: een ‘appropriate level of 
ambition and strategic autonomy is impor-
tant for Europe’s ability to promote peace 
and security within and beyond its borders’ 
(High Representative 2017, 5). 

Nederland laat zich niet onbetuigd in deze. 
In tegendeel. In december stuurde de mi-
nister van Defensie aan het parlement haar 
visie over de Nederlandse krijgsmacht in de 
context van de NAVO in de brief nationaal 
plan defensie-uitgaven ten behoeve van de 
NAVO, een plan waarin direct de koppeling 
met Europese veiligheid wordt gemaakt. 

Europese militaire samenwerking: 
de dynamische stagnatie voorbij?
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Ze stelt: ‘Europese landen moeten meer ver-
antwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
veiligheid en parallel daaraan blijven inves-
teren in een sterke trans-Atlantische band. 
We moeten, ook als Nederland, de bakens 
verzetten en actie ondernemen. De nieu-
we veiligheidscontext vereist een herijking 
waarbij Europa en het Westen in bredere zin 
zichzelf beter uitrusten om de internatio-
nale rechtsorde te kunnen beschermen met 
(politieke, financiële, militaire en econo-
mische) machts- en drukmiddelen’ (Bijle-
veld-Schouten & Blok 2018, 14).

Dat verbetering van de militaire capacitei-
ten essentieel is voor Europese veiligheid 
staat buiten kijf, zeker sinds 2014. Europa 
kent een forse ‘capability gap’; een gebrek 
aan specifieke capaciteiten die vereist zijn 
niet alleen om invulling te geven aan de 
brede veiligheidspolitieke ambities van 
de EU, de NAVO en ad-hoc coalities van 
Europese landen, maar sinds 2014 ook om 
een effectief antwoord te kunnen bieden ten 
opzichte van de dreigingen dicht bij huis. 
Het WRR rapport Veiligheid in een Wereld 
van Verbindingen uit 2017, het rapport 
Geopolitiek en Defensie van de Teldersstich-
ting, eerdere AIV-rapporten in 2015 en 
2016 (AIV 2017; AIV 2015), de strategische 
monitors die HCSS en Clingendael jaarlijks 
publiceren: allen zijn eensluidend over de 
verslechterende veiligheidspolitieke context 
sinds 2014 en die inzichten klinken door 
in de brief van de minister wanneer ze stelt 
dat ‘Nederland en Europa worden gecon-
fronteerd met een snel veranderende en 
verslechterende veiligheidsomgeving. Niet 

alleen nemen de dreigingen toe, maar ze 
veranderen ook van aard. De huidige insta-
biliteit en onvoorspelbaarheid zijn uitingen 
van veranderende machtsverhoudingen in 
de wereld. Het initiatief en de macht ver-
schuiven deels naar landen die met een an-
dere blik naar de wereld kijken. Als gevolg 
hiervan, zijn de democratische rechtsorde, 
ons huidige economisch verdienvermogen, 
de vitale infrastructuur en internationale 
organisaties onder druk komen te staan. 
In deze veiligheidscontext wordt Europa 
steeds kwetsbaarder. We hebben te maken 
met potentiele tegenstanders die beschikken 
over technologisch hoogwaardig materieel, 
kennis, informatie en communicatiemidde-
len’. Aldus de kamerbrief.

De noodzakelijke verbetering van de Euro-
pese slagkracht vereist niet alleen verhoging 
van de uitgaven voor defensie – bewegen 
richting de befaamde twee procent norm 
– maar ook intensievere militaire samen-
werking tussen Europese landen. Zoals de 
minister stelt: ‘Nederland kan dreigingen 
alleen tegengaan door effectieve samenwer-
kingen, met bondgenoten in de NAVO en 
partners in de EU. Nederland is groot voor-
stander van betere defensiesamenwerking 
in Europa, aangezien een sterker Europa 
ook de NAVO ten goede komt.’ Of militaire 
samenwerking dat ook daadwerkelijk kan 
bewerkstelligen is echter de vraag.

‘Burdensharing’ en de ‘capability 
gap’
Al sinds de NAVO-operatie boven Kosovo 
in 1999 is het evident dat Europa zonder 
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de VS niet in staat is een operatie van enige 
omvang tegen een tegenstander met zelfs 
maar beperkte defensieve middelen effec-
tief op te zetten, te leiden en uit te voeren, 
althans niet onder de stringente rand-
voorwaarden die maatschappelijk worden 
gesteld voor wat betreft het inperken van 
risico’s op ‘collateral damage’, burgerslacht-
offers en slachtoffers onder eigen militai-
ren. De lijstjes met militaire tekorten – de 
‘capability gap’ – die binnen de EU en de 
NAVO sindsdien regelmatig worden gepu-
bliceerd zijn vrij constant. De VS leverde 
tijdens de Kosovo campagne zeventig tot 
tachtig procent van de cruciale militaire 
systemen zoals middelen voor moderne 
commandovoering, kruisvluchtwapens, 
middelen om vijandelijke luchtafweersys-
temen te onderdrukken of uit te schakelen, 
precisiewapens, ISR-middelen (surveillance 
en verkenningssystemen), Combat Search 
and Rescue-helikopters, strategisch lucht-
transport, air-to-air-refuelling-vliegtuigen, 
stealth-gevechtsvliegtuigen, et cetera. 

“... Zonder de investeringen van de 
Amerikanen in de jaren negentig 
was het ook nauwelijks mogelijk 
geweest om ISIS effectief aan te pak-
ken in Syrië en Irak ...”

Waar Europese landen tijdens de jaren 
negentig vooral bezuinigd hebben op de-
fensie-uitgaven, heeft de VS geïnvesteerd in 
dit soort middelen, die hun grote waarde – 
militaire superioriteit gekoppeld aan relatief 
gering risico voor burgerslachtoffers en 
eigen militairen – hadden bewezen tijdens 

de Golfoorlog in 1991, Operatie Deliberate 
Force (de succesvolle NAVO-vergeldingsac-
tie die volgde op Srebrenica), boven Kosovo 
en daarna tijdens Operatie Enduring Free-
dom in 2001 (de omverwerping van de Tali-
ban) en Iraqi Freedom (de omstreden maar 
militair gezien indrukwekkende invasie in 
Irak in 2003), tijdens de stabilisatie missie 
ISAF (International Security Assistance 
Force) in Afghanistan en de humanitaire in-
terventie in Libië in 2011. Zonder dit soort 
capaciteiten was het ook nauwelijks moge-
lijk geweest om ISIS effectief aan te pakken 
in Syrië en Irak. 

De ‘capability gap’ was ten dele een erfenis 
van de taakverdeling binnen de NAVO 
gedurende de Koude Oorlog waarin Euro-
pese strijdkrachten zich vooral richtten op 
de collectieve verdediging van met name 
Duitsland met tactische middelen en de VS 
het merendeel van de strategische middelen 
zou leveren. Slinkende defensie-uitgaven 
speelden natuurlijk een rol maar toch kende 
Europa rond 2000 nog steeds iets meer 
dan anderhalf miljoen militairen en werd 
collectief rond de tweehonderd miljard euro 
aan defensie uitgegeven. Zeker in de jaren 
negentig, waarin geen sprake was van direc-
te dreigingen in en rond Europa en vredes-
operaties van beperkte omvang de toekomst 
voor Europese legers leek te worden, was 
dat afdoende. Er was geen stimulans tot 
verregaande herstructurering van krijgs-
machten (Nederland was wat dat betreft, 
met het opschorten van de dienstplicht en 
de oriëntatie op out of area operaties, een 
uitzondering). Eind jaren negentig kenden 
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vele Europese landen geen snel uitzendbare 
professionele eenheden maar nog steeds 
grote landlegers met bij elkaar tot achtdui-
zend tanks en massa’s dienstplichtigen. In 
sommige landen ging tot tachtig procent 
van dit budget op aan personeelskosten. Dit 
verklaart waarom Europese landen on-
danks de forse omvang van hun legers toch 
gezamenlijk moeite hadden om meer dan 
vijftigduizend militaire personeelsleden uit 
te kunnen zenden voor humanitaire missies. 
Dit verklaarde ook waarom weinig landen 
in staat waren om een investeringspercen-
tage van twintig procent te handhaven, een 
niveau dat nodig is om militair materieel 
te moderniseren en tijdig te vervangen (zie 
voor een uitgebreidere analyse onder meer: 
Ferril, Terriff & Osinga 2010).

De dynamiek: een waaier aan 
initiatieven
Vanaf 1999 heeft de NAVO een scala aan 
initiatieven gelanceerd om de ‘capability 

gap’ ten opzichte van de VS te dichten. Dit 
vooral in het kader van ‘burden sharing’ 
en behoud van interoperabiliteit. Tijdens 
iedere jaarlijkse NAVO-top werden nieu-
we initiatieven afgekondigd om Europese 
militaire capaciteiten te versterken. Na de 
Kosovo campagne zag het NAVO Defence 
Capabilities Initiative het licht teneinde de 
geconstateerde tekortkomingen van ope-
ratie Allied Force aan te pakken. In 2002 
volgde het Prague Capability Commitment 
en in 2003 werd in de VS zelfs een nieuw 
strategisch NAVO-hoofdkwartier opgericht: 
Allied Command Transformation. Van-
uit dit hoofdkwartier moesten ideeën en 
plannen worden gelanceerd om Europese 
hoofdsteden te bewegen hun krijgsmachten 
versneld te moderniseren en daarmee de 
stap naar een expeditionaire oriëntatie te 
maken waarin genetwerkte eenheden met 
precisiewapens snel over grote afstanden 
konden opereren. Met andere woorden: ook 
Europa moest ‘in kunnen pluggen’ in het 
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Amerikaanse hightech model van oorlog-
voeren, een model dat rond de eeuwwisse-
ling al ‘The New Western Way of War’ werd 
genoemd. Het vehikel om dit te bewerk-
stelligen werd het NRF concept (NATO 
Response Forces) – snel inzetbare eenheden 
samengesteld uit multinationale bijdragen 
die door gezamenlijke oefening ook daad-
werkelijk ‘ready’ zouden zijn. 

“... Zelfs voor een organisatie als de 
NAVO is het uitermate moeilijk om 
daadwerkelijk invloed uit te oefenen 
op nationale besluitvorming van 
lidstaten over de omvang en oriën-
tatie van hun strijdkrachten ...”

Dit werd in 2011 gevolgd door het Smart 
Defence Initiative, dat trachtte landen te be-
wegen investeringsplannen beter op elkaar 
en de behoeftes van de NAVO af te stem-
men en zo onnodige duplicatie te vermijden 
of afstoting van voor de NAVO belangrijke 
capaciteiten te voorkomen. ‘Pool it or loose 
it’ was het leidmotief. Het soortgelijke ‘Con-
nected Forces Initiative’ uit 2012 beoogde 
om, te midden van de economische crisis en 
bezuinigingen, de in Afghanistan bereikte 
mate van interoperabiliteit te borgen door 
intensievere samenwerking in opleiding, 
training, het opzetten van een intensief 
NAVO-programma van multinationale 
oefeningen en het bevorderen van de inter-
operabiliteit van operationele hoofdkwar-
tieren door deze te voorzien van modernere 
ICT (Deni 2016). 

Militaire samenwerking in 
EU-verband 
Ook in de EU werden dergelijke initiatieven 
genomen, dit ook vanwege de snel expan-
derende geopolitieke ambities. In 1998 
kwamen Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk in Sint Malo overeen om het Europese 
Veiligheids- en Defensie Beleid (EVDB) een 
impuls te geven. Meer dan voorheen moest 
Europa in staat zijn ook zonder de VS 
robuuste vredesoperaties uit te voeren (lees 
‘peace enforcement’ à la operatie Allied 
Force). Het betrof hier niet zozeer strategi-
sche autonomie maar ‘autonomy of action’ 
(Arteaga 2017, 1). De noodzaak daartoe was 
ook een van de lessen van de frustrerende 
vredesoperaties in de Balkan in de jaren 
negentig. 

In reactie op de wereld van na de aanslag 
op het World Trade Center op 11 septem-
ber 2001 publiceerde de EU in 2003 een 
ambitieuze veiligheidsstrategie. Europese 
veiligheid vereiste het inperken van risico’s 
– georganiseerde criminaliteit, vluchtelin-
genstromen, humanitaire noodtoestanden 
en grensoverschrijdend terrorisme – door 
deze ver van Europa dichtbij de bron aan 
te pakken, ook met militaire middelen. Dit 
betrof de zogenaamde gordel van instabili-
teit: Midden- en Noord-Afrika, het Mid-
den-Oosten en de regio rond Afghanistan. 
De problemen in deze gebieden hingen 
nauw samen met falend, corrupt, afwezig, 
ineffectief of afbrokkelend staatsbestuur, 
ofwel ‘failing states’. De EU-strategie stelde 
dat Europa moest streven naar een ‘ring 
of well-governed countries’ en daartoe 
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een meer interventionistische koers moest 
varen. Veiligheidspolitieke belangen en 
humanitaire waarden overlapten elkaar. 

Deze strategie vereiste versterking van het 
vermogen om op strategische afstanden 
militair vermogen te kunnen projecteren 
(ofwel expeditionaire capaciteiten), een 
capaciteit waarin Europa juist in grote mate 
afhankelijk was van de VS. 

Al In 1999 kwamen de lidstaten de Helsin-
ki Headline Goals overeen, een ambitieus 
streven om in staat te zijn om binnen zestig 
dagen voor een periode van een jaar een 
eenheid van legerkorpsgrootte (vijftig- tot 
zestigduizend troepen) uit te kunnen zen-
den met bijbehorende logistiek, offensieve 
airpower-middelen en maritieme eenhe-
den. De vorming van deze omvangrijke EU 
Rapid Reaction Force bleek een stap te ver. 
Daarna zag een lijst van initiatieven het 
licht die realistischere want kleinschaligere 
doelstellingen nastreefde zoals de Headline 
Goal 2010 uit 2004 met daarin het EU-Bat-
tlegroup concept – eenheden van brigade-
grootte. Het idee hierachter was dat samen-
voeging van nationale eenheden tot een 
multinationale eenheid tot standaardisatie 
zou leiden, het delen van ‘best practices’ en 
tot modernisering van die nationale modu-
les die nog niet aan de vereiste standaard 
voldeden.

Samenwerkingsvormen
Deze samenwerkingsinitiatieven kenden 
diverse modaliteiten en mate van integratie. 
Samenwerking kon bestaan uit het opzetten 

van multinationale eenheden, gezamenlij-
ke ontwikkeling of aanschaf van militaire 
systemen, efficiënte collaboratie in het 
onderhoud van vliegtuigen of opleiden van 
personeel, ‘pooling’ van schaarse midde-
len zoals luchttransport (bijvoorbeeld het 
succesvolle European Air Transport Com-
mand in Eindhoven), het aanmoedigen van 
industriële innovatie en samenwerking (zie 
bijvoorbeeld het Europese Defensie Agent-
schap) en standaardisatie in Europa zodat 
niet elk land bijvoorbeeld een eigen type 
pantserwagen ontwikkelt. Tot slot kon er 
sprake zijn van de meest verregaande vorm 
van samenwerking: taakspecialisatie, waarin 
landen onderling afspreken om een specifie-
ke taak af te stoten en zich te specialiseren 
op een andere belangrijke taak. 

Naast samenwerkingsconstructies waartoe 
alle Europese lidstaten zich moesten com-
mitteren, werden multilaterale verbanden 
ook steeds meer geaccepteerd; zogenaamde 
‘framework nations’ of ‘coalitions of lead na-
tions’ die elkaar konden vinden vanwege ge-
lijksoortige militaire vervangingsprojecten, 
industriële relaties of overeenkomsten in 
strategische oriëntatie zouden gezamenlijk 
het voortouw kunnen nemen om capacitei-
ten te genereren die Europa ontbeerde en 
die het financiële draagvermogen dan wel 
de ambitie van andere landen ontstegen. 

Nederland voorop
Nederland heeft zich van meet af aan sterk 
ingezet voor dergelijke samenwerking. 
Enerzijds werd deze gezien als middel om 
zowel de Europese defensie-identiteit te 
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versterken als om de trans-Atlantische band 
te verstevigen. Anderzijds lagen hier effi-
ciency en partijpolitieke motieven aan ten 
grondslag. Het werd gezien als een middel 
om capaciteiten in stand te kunnen hou-
den ondanks verdergaande bezuinigingen. 
Diverse partijen, met name aan linkerzijde 
van het politieke spectrum, benadrukten 
dat Europese landen erg inefficiënt om-
sprongen met defensie-uitgaven doordat zij 
ieder een eigen land-, lucht- en zeemacht 
in standhouden. Verdere integratie van 
eenheden, ‘pooling and sharing’, taakspeci-
alisatie en zelfs het idee van een Europees 
leger zou een oplossing kunnen bieden. Dat 
mantra was voor Nederland een vrij logi-
sche doortrekking van bestaande praktijk. 
Immers, er bestonden al diverse intensie-
ve vormen van samenwerking in de drie 
krijgsmachtdelen. De Koninklijke Marine 
werkte nauw samen met de Belgische (BE-
NESAM), leidde personeel op en trainde 
intensief met de Britse Royal Navy, het 

Korps Mariniers kende al intensieve banden 
met de Britse tegenhanger, de Koninklijke 
Luchtmacht leidde alle jachtvliegers op 
in de NAVO-jachtvliegopleiding in Texas 
en had een nauwe samenwerking met alle 
Europese F-16 gebruikers. Met de Belgische 
luchtmacht werd tijdens operaties boven de 
Balkan en meer recent tegen ISIS ook op 
onderdeelsniveau nauw samengewerkt en 
de verdediging van het Benelux luchtruim 
doet de Koninklijke Luchtmacht samen met 
de Belgische luchtmacht. De commando-
voering van luchtoperaties was, op luchtver-
dediging van het Nederlandse luchtruim na, 
volledig gedelegeerd aan het NAVO-hoofd-
kwartier in Ramstein en iedere oefening van 
enig niveau was altijd een internationale 
aangelegenheid. De landmacht, tot slot, 
had midden jaren negentig de ingrijpende 
structurele transitie gemaakt naar het eerste 
Duits-Nederlandse Legerkorps. Afgelopen 
jaren zijn daar de samenwerking met Duits-
land op het gebied van Patrioteenheden, 
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tanks en de Luchtmobiele Brigade bijge-
komen, evenals de kartrekkersrol die heeft 
geleid tot de multinationale verwerving van 
nieuwe luchttransport en tankervliegtui-
gen. Voor Nederland was en is bilaterale en 
multilaterale inbedding van operationele 
eenheden simpelweg de norm.

Dynamische stagnatie
Ondanks al deze initiatieven waren de con-
crete uitkomsten veel geringer dan beoogd 
en de kost gaat voor de baat, zo stelde een 
AIV-rapport droogjes (AIV 2005). Resulta-
ten lieten ook langer op zich wachten dan 
voorzien en samenwerking bleek toch kost-
baarder dan gehoopt. De dynamiek van het 
lanceren van nieuwe plannen kan boven-
dien niet verhullen dat diverse initiatieven 
werden opgevolgd door soortgelijke maar 
minder ambitieuze plannen. Het optuigen 
van nieuwe plannen, processen en orga-
nisatiestructuren bleek eenvoudiger dan 
het daadwerkelijk genereren van nieuwe 
capaciteiten.

Deze stagnatie heeft diverse oorzaken. Ten 
eerste het ontbreken van urgentie. Voor veel 
lidstaten was het niet zonder meer evident 
dat de lessen van een interstatelijk conflict 
zoals Desert Storm relevant was voor hen-
zelf in de zich positief ontwikkelde veilig-
heidspolitieke context net na afloop van 
de Koude Oorlog en te midden van peace-
keeping operaties in de Balkan. Operaties 
hoog in het geweldspectrum leken niet erg 
waarschijnlijk meer. 

Ten tweede waren diverse initiatieven een 
stap te ver. Het daadwerkelijk samenvoegen 
van eenheden tot een nieuwe organieke 
multinationale eenheid ter grootte van een 
legerkorps of zelfs een ‘battlegroup’ met 
brigade-omvang veronderstelt de bereid-
heid om ook deels afstand te doen van 
beslissingsbevoegdheid over de inzet. Ook 
in Nederland is, met name na Srebrenica, 
een te grote mate van afhankelijkheid van 
de bijdragen van andere landen bij missies 
een heikel punt gebleken. Samenwerking in 
logistiek, transport, onderhoud, et cetera, 
met andere woorden ondersteunende func-
ties en processen, is haalbaarder gebleken 
dan samenwerking door samenvoeging van 
operationele eenheden en heeft ook limie-
ten gesteld aan het principe van nationale 
taakspecialisatie.

Dat brengt ons op de factor soevereiniteit 
en nationale belangen. Op soevereiniteit 
zijn veel initiatieven gestrand. Deelname 
aan, en concreet invulling geven aan inter-
nationale samenwerking kan niet worden 
afgedwongen, zeker niet door de NAVO 
waar besluitvorming via consensus vereist 
is en lidstaten, niet de NAVO-organisatie, 
bepalen wat er daadwerkelijk van de grond 
komt. De hoogte en inrichting van het de-
fensiebudget en beslissingen rond aanschaf, 
prioriteit voor wat betreft investeringen en 
inzet van eenheden worden binnen alle Eu-
ropese landen tot de kerntaak van de staat 
gerekend. 

Zelfs voor een gevestigde organisatie met 
een goed gestructureerd defensieplan-
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ningsproces als de NAVO is het uitermate 
moeilijk om daadwerkelijk invloed uit te 
oefenen op nationale besluitvorming van 
lidstaten over de omvang en oriëntatie van 
hun strijdkrachten. Waar Nederland van na-
ture leunt op internationale organisaties en 
niet overmatig sensitief is als het gaat over 
soevereiniteit, en internationale militaire 
samenwerking mede vanuit een kostenbe-
sparingsperspectief heeft benaderd, is de 
krijgsmacht voor diverse landen een sym-
bool van nationale eenheid. 

Vele landen hebben ook niet al hun eenhe-
den ter beschikking van de NAVO gesteld. 
Grote landen als Frankrijk en het VK 
hebben expliciet ook nationale operaties en 
ambities op het oog, ook uit hoofde van hun 
lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad. 
De EU werd daarnaast niet door alle landen 
als belangrijke hoeksteen van hun natio-

nale veiligheidsbeleid gezien. Het EVDB is 
een vrij recent toegevoegde pilaar aan het 
EU-beleidsgebouw. Dat verklaart waarom 
EU-initiatieven op militair vlak minder 
gewicht werden toegekend dan NAVO-af-
spraken.

Ten derde, en daarmee samenhangend, 
is gebleken dat NAVO- en EU-lidstaten 
uiteenlopende visies en prioriteiten hebben 
als het gaat over internationale veiligheid, 
defensie en de functie van de krijgsmacht. 
Er bleek een verschil tussen kleine en grote 
landen (gerelateerd aan draagvermogen), 
tussen trans-Atlantisch versus Europees 
georiënteerde landen, en tussen enerzijds 
Noord- en Oost-Europese landen die vooral 
kijken naar het oosten en het Arctisch 
gebied en anderzijds Zuid-Europese landen 
die vooral geïnteresseerd zijn in ontwik-
kelingen in Noord-Afrika en migratiestro-

NAVO lidstaten
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men. Voor die landen met een aanzienlijke 
defensie-industrie waren industriële parti-
cipatiemogelijkheden en zeggenschap over 
een project eveneens een factor die enthou-
siasme voor samenwerking beïnvloedde.

Voorts bleek bijvoorbeeld tijdens het tot 
stand komen van het NATO Strategic 
Concept van 2010 dat er en driedeling 
gemaakt kon worden in de visie over de 
rol en toekomst van de NAVO die lidstaten 
hadden. Sommige landen zagen een rol 
voor de NAVO als een soort ‘globocop’ en 
ambieerden verdere uitbreiding met nieuwe 
lidstaten en interventies zoals ISAF, anderen 
vonden de omvang van de NAVO in orde 
en weer anderen participeerden weliswaar 
in operaties zoals ISAF maar waren toege-
treden tot het bondgenootschap vanwege de 
veiligheidsgarantie van artikel 5. Wat hen 
betreft concentreerde de NAVO zich vooral 
op risico’s en dreigingen direct rond het ver-
dragsgebied. Voor hen was er dan ook geen 
rationale om al te veel te investeren in stra-
tegische capaciteiten en kostbare herstruc-
tureringen van hun strijdkrachten richting 
expeditionaire eenheden te ondernemen. 

Financiële overwegingen speelden overigens 
voor vrijwel alle landen een rol. Sinds 1990 
daalden de defensie-uitgaven terwijl tegelij-
kertijd kostbare interventies moesten wor-
den bekostigd. Niet zelden ging dit ten koste 
van het beschikbare investeringsbudget. 
Daar kwam de economische en financiële 
crisis vanaf 2008 bovenop. De combinatie 
van beiden vertaalde zich in de meeste lan-
den in problemen om de bestaande capaci-

teiten in stand te houden en noodzakelijke 
vervanging en modernisering te financieren. 
Verdere krimp was het gevolg. In een derge-
lijke context is investeren in nieuwe soorten 
capaciteiten of verhoging van budgetten 
voor NAVO- of EU-initiatieven niet voor de 
hand liggend.

Verslaafd aan Amerikaanse militaire 
bijdragen
Een hoge NAVO-functionaris constateerde 
na afloop van operatie Unified Protec-
tor – de actie tegen de Libische president 
Gadaffi (2011) – dat voor wat betreft de 
afhankelijkheid van de VS er de facto niet 
wezenlijk veel was verbeterd (Shea 2013). 
Die afhankelijkheid is de VS al sinds de 
Kosovo campagne van 1999 een doorn in 
het oog. Men stelde: voortaan geen ‘war by 
committee’ meer. De VS vond het moeilijk 
te verkroppen dat alle lidstaten tijdens de 
operatie mee mochten beslissen over de 
inzet van militaire middelen terwijl de VS 
het merendeel van de essentiële middelen 
bijdroeg. Sindsdien hebben elkaar opvol-
gende Amerikaanse presidenten en defen-
sieministers Europa fijntjes en soms minder 
diplomatiek gewezen op de onbalans in 
defensie-inspanningen binnen de NAVO. In 
2011 ging een kleine schok door de NAVO 
toen de regering van Obama expliciet aangaf 
dat haar geopolitieke prioriteit niet meer bij 
Europa maar bij ontwikkelingen in de Stille 
Oceaan lag. Desalniettemin kan worden 
gesteld dat tot de jaren 2014-2016 de ‘capa-
bility gap’ slechts een spanning opleverde op 
ten opzichte van de expanderende geopo-
litieke ambities van de EU en de NAVO. 
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Simpel gesteld, het kostte weliswaar moeite 
om de zogenaamde ‘wars of choice’ (huma-
nitaire interventies) succesvol ten uitvoer 
te brengen, maar afgezien van politieke en 
diplomatieke wrevel raakte de voortduren-
de ‘capability gap’ en de zich voortslepende 
‘burden-sharing’ discussie niet de directe 
veiligheidspolitieke belangen, zolang er geen 
dreiging was vanuit een ‘peer-competitor’ 
aan de Europese grenzen en de VS alsnog 
garant stond wanneer daadwerkelijk hoog in 
het geweldspectrum moest worden opgetre-
den.

Veiligheid post-2014: Rusland en 
Trump
En die randvoorwaarden gaan niet meer 
op. Waar de waarde van de trans-Atlan-
tische band nog aan beide zijden van de 
oceaan evident was, is dit met het aantre-
den van president Trump drastisch gewij-
zigd.1 Weliswaar heeft de VS in de praktijk 
de investeringen in militaire capaciteiten 
voor de NAVO verhoogd via het European 
Deterrence Initiative, minister Bijleveld 
wijst terecht op de kentering in de Ameri-
kaanse grondhouding wanneer zij in haar 
brief stelt: ‘We kunnen daarbij niet zonder 
meer uitgaan van een militair overwicht, 
zeker niet in sommige regio’s. Tegelijkertijd 
kunnen we niet blindelings meer rekenen 
op de veiligheidsgarantie van de VS […] De 
VS hebben duidelijk gemaakt dat, indien de 
Europese NAVO-partners niet de politie-
ke wil hebben om hun deel van de last ten 
behoeve van de eigen Europese veiligheid te 
dragen, het niet realistisch is dat de VS die 
last wel blijven dragen. In de veranderende 

veiligheidscontext krijgen ook voor de VS 
belangen elders in de wereld meer gewicht 
– zoals in Oost-Azië en rondom de Indische 
Oceaan.’

Ten tweede is daar Rusland. Zoals de 
minister constateert: ‘Er is sprake van een 
veranderende geopolitieke situatie […] Met 
de inzet van (des)informatie, cyber, speciale 
eenheden en operaties in het elektromagne-
tisch spectrum […] zijn de dreigingen meer 
hybride geworden. Ook nieuwe technologie-
en zoals drones, autonome wapensystemen 
en hypersone raketten vergroten mogelijk 
de wereldwijde dreigingen tegen de NAVO. 
De grootste dreiging gaat momenteel uit van 
Rusland. Er is nu vaak sprake van dreigin-
gen onder het niveau waarbij bijvoorbeeld 
artikel 5 van de NAVO kan worden ingeroe-
pen. Deze dreigingen strekken zich ook uit 
tot landen waarmee de NAVO een nauwe 
samenwerkingsrelatie heeft, zoals Zweden 
en Finland [.…] Er zijn dus nieuwe dreigin-
gen bij gekomen, terwijl de conventionele 
dreigingen niet zijn afgenomen. In de huidi-
ge situatie kunnen er zich situaties voordoen 
waarin bijvoorbeeld Rusland tijdelijk het 
regionaal militair overwicht kan verkrijgen. 
De diversiteit en complexiteit van dreigin-
gen waarmee Europa wordt geconfronteerd, 
maakt dat het nodig is dat Europa de bakens 
verzet, om ook in de toekomst onze vei-
ligheid te kunnen blijven beschermen. We 
kunnen het ons niet veroorloven om naïef 
te zijn.’ 

De capability gaps raken nu dus direct 
Europese veiligheid, zeker wanneer, hoe 
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onwaarschijnlijk ook, de VS minder mid-
delen ter beschikking kan of wil stellen ten 
tijde van een crisis. In de huidige situatie 
heeft de NAVO, en daarmee ook de EU, een 
probleem voor wat betreft de geloofwaar-
digheid van de ‘deterrence posture’ vis-a-
vis Rusland. Dit is ook een gevolg van de 
modernisering die Russische strijdkrachten 
sinds 2008 hebben doorgemaakt. Of zoals 
de minister van Defensie zegt: ‘De NAVO 
heeft in een potentieel conflict met Rusland 
niet automatisch de overhand. Daarom 
is het nodig dat de NAVO-leden met een 
dergelijk scenario rekening houden en in 
staat zijn om, in NAVO-verband, effectief te 
reageren’. 

Dit duidt op een scala aan problemen. 
De NAVO als militaire organisatie en de 
eenheden van de lidstaten waren expertise 

in grootschalige oorlogvoering verloren. 
De focus lag vanaf midden jaren negentig 
op humanitaire interventies. De comman-
dostructuur van de NAVO was drastisch 
geslonken. Grootschalige oefeningen op 
legerkorpsniveau stonden niet meer op de 
NAVO-kalender. In het Arctisch gebied 
worden toenemende maritieme en luchtac-
tiviteiten waargenomen, tot zorg van de 
Scandinavische landen (Olsen 2017). Voorts 
kan Rusland vanuit Kaliningrad (en ook 
elders langs de Europese oostgrens), met 
een arsenaal aan moderne luchtafweersys-
temen en grond-grond raketten de gegaran-
deerde toegang tot bijvoorbeeld de Baltische 
staten verhinderen. Deze zogenaamde Anti 
Access/Area Denial (A2AD) mogelijkhe-
den maken het daarmee erg moeilijk om 
NAVO-troepen in de Baltische staten te 
versterken en te verdedigen in een geval 
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van escalerende crises (Zapfe 2017; Rings-
mose 7 Rynning 2017). Zoals het recent 
AIV-rapport concludeert, de NAVO is wel 
in staat om een strategie van ‘deterrence by 
punishment’ te handhaven maar beschikt 
niet over defensieve en offensieve capaci-
teiten voor een geloofwaardige ‘deterrence 
by denial’ strategie (AIV 2017). Een Franse 
analist betitelde de Enhanced Forward Pre-
sence eenheden dan ook als ‘sitting ducks’ 
in plaats van ‘trip wires’ (Pothier 2017). De 
VS intussen lanceert nieuwe technologieën 
om de Russische modernisering en militaire 
strategie het hoofd te kunnen bieden. De 
‘gap’ zal groter worden (Fiott 2016; Louth & 
Taylor 2016).

Recente initiatieven
In reactie op de annexatie van de Krim heeft 
de NAVO direct actie ondernomen in de 
vorm van het verhogen van de gereedheid 
van troepen (het ‘Readiness Action Plan’), 
versterking van de commandostructuur, de 
positionering van multinationale eenhe-
den in de Baltische staten – de Enhanced 
Forward Presence – en het intensiveren van 
oefeningen gericht op grootschalig gevecht. 
De verloren gegane expertise om snel een-
heden naar het oosten te verplaatsen vanuit 
West-Europa heeft een impuls gekregen met 
het onder meer door Nederland geïnitieerde 
Military Mobility Initiative (Koster 2018). 
Het belang van collectieve verdediging met 
conventionele en nucleaire afschrikking is 
herontdekt. Tekenend voor de ernst van de 
geopolitieke schok van 2014 is dat na de top 
in Wales in 2014 alle Europese landen zich 
ook hebben gecommitteerd aan het verho-

gen van de defensie-uitgaven waarmee de 
dalende trend van de afgelopen 25 jaar is 
omgebogen.

Sinds de publicatie van de EU Global Stra-
tegy in 2016, waarin de nieuwe geopolitieke 
situatie is geduid als niet minder dan een 
existentiële crisis voor Europa, heeft ook de 
EU diverse nieuwe initiatieven genomen. 
Na jaren van weerstand (want duplicatie 
met de NAVO) heeft de EU een permanent 
militair hoofdkwartier opgericht (doch van 
zeer beperkte omvang). Belangrijker dan dat 
is dat de Europese Commissie het European 
Defence Fund (EDF) heeft geformeerd met 
een niet triviaal budget van dertien mil-
jard euro (jaarlijks anderhalf miljard euro), 
waarvan bijna negen miljard voor ‘capability 
development’ is bestemd. 

Wellicht de belangrijkste aanwinst is PeSCo, 
dat staat voor Permanent Structured Coope-
ration. Hieraan nemen 25 EU-lidstaten deel. 
Het oogmerk is een stimulans te creëren die 
lidstaten aanzet tot meer samenwerking en 
investeringen. Gebaseerd op twee lijsten met 
elk zeventien specifieke projecten commit-
teren landen zich aan één of meer projecten 
in samenwerking met één of meer landen 
(Drent, Wilms & Zandee 2017; Drent & 
Zandee 2018). Hieraan gekoppeld is een 
review proces CARD (Coordinated Annual 
Review on Defence) dat beoogt de defensie 
en investeringsplannen van EU-lidstaten te 
harmoniseren (op vrijwillige basis), waar-
mee ook mogelijkheden tot samenwerking 
kunnen worden geïdentificeerd. Een ander 
initiatief is het Franse European Interven-
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tion Initiative (E2I) waaraan negen landen, 
waaronder Nederland, deelnemen. Dit initi-
atief staat los van de EU en NAVO.

Ze verhogen ook de binding tussen lid-
staten, verbeteren interoperabiliteit door 
technische en trainingsstandaarden neer 
te zetten, en bevorderen industriële sa-
menwerking waarmee in beginsel de 
kostenvoordelen van schaalgrootte kunnen 
worden bereikt en schaarse kennis behou-
den blijft en verder wordt ontwikkeld. Ten 
tweede kan de intensivering van Europese 
defensie-inspanningen helpen de huidige 
trans-Atlantische spanningen te verlichten, 
mits de capaciteiten niet alleen benut mogen 
worden voor inzet door de EU. Argumenten 
die ook Nederland aanvoert.

De stagnatie voorbij?
Vanuit de NAVO bestond in het verleden 
wel eens zorg dat EU-initiatieven niet per 
se ten gunste van de NAVO zouden zijn. 
Enerzijds kunnen deze initiatieven gezien 
kunnen worden als een versterking van de 
Europese pilaar binnen de NAVO. Aan de 
andere kant vulden landen veelal initiatie-
ven van de EU in door het ‘double-hatten’ 
van eenheden: ze werden toegewezen aan de 
NAVO en de EU. Daarmee werd op papier 
de EU sterker maar schoot Europa er de 
facto niets mee op voor wat betreft vergro-
ting van capaciteiten. En juist in tijden van 
schaarste leek het niet zinvol om nieuwe 
hoofdkwartieren en separate eenheden te 
formeren buiten de NAVO-structuur om. 
Ontkoppeling van Europese defensie-in-
spanning en duplicatie van middelen was 

ongewenst. Deze argumenten werden in 
München tijdens de veiligheidsconferentie 
in 2018 door de huidige NAVO-secreta-
ris-generaal Jens Stoltenberg wederom geuit 
(Stoltenberg 2018). 

“... Steun voor Europese strategische 
autonomie staat voor de meeste 
lidstaten niet gelijk aan de wens om 
de EU te positioneren als alternatief 
voor de NAVO ...”

Die kans is echter niet zo groot. De capaci-
teiten die worden ontwikkeld langs de band 
van PeSCo blijven nationale capaciteiten 
die zowel voor de EU, de NAVO of een 
andere coalitie kunnen worden ingezet. Het 
Franse E2I is niet aan een specifieke organi-
satie verbonden. Voorts blijft de Europese 
planningscapaciteit van het nieuwe hoofd-
kwartier bijzonder gering. Bovendien, zo 
is gebleken, zijn de meeste missies afgelo-
pen jaren niet onder de vlag van de EU (of 
NAVO overigens) uitgevoerd maar door 
een ad-hoc coalitie. EU-constructies zoals 
de EU-Battlegroup zijn nooit als organieke 
eenheid ingezet. De meeste staten die zowel 
lid zijn van de NAVO als de EU beschouwen 
de NAVO als het primaire instituut als het 
op daadwerkelijke bescherming van natio-
nale en bondgenootschappelijke veiligheid 
aankomt. Steun voor Europese strategische 
autonomie staat voor hen dan ook niet 
gelijk aan de wens om de EU te positioneren 
als alternatief voor de NAVO (Tardy 2018, 4; 
Mauro 2018, 27). 
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Ook de verwachtingen voor wat betreft PeS-
Co en CARD mogen niet hooggespannen 
zijn. Het zal überhaupt nog een tijd duren 
voordat dit soort nieuwe initiatieven tot 
resultaat leiden. En net als voorheen lijken 
landen defensieplanning en investeringspri-
oriteiten vooral een nationale aangelegen-
heid te vinden en gaat de voorkeur uit naar 
bilaterale en regionale samenwerkingsvor-
men. Een al te groot verbondenheid aan het 
PeSCo-raamwerk zou extra bureaucratie 
en verlies aan nationale controle kunnen 
betekenen. De ervaring is dat het multinati-
onale samenwerking ook tot een verhoging 
van complexiteit leidt wat vertragingen in 
de hand kan werken (Schmitt 2017). Frank-
rijk en Duitsland, twee landen met grote 
nationale defensie-industrie, hebben zich 
vrij afzijdig gehouden in PeSCo. Nationale 
industriebelangen spelen nog steeds een rol. 
De besteding van de EDF gelden is voorts 

afhankelijk van besluitvorming in het Euro-
pese Parlement.Vergeleken met de VS waar 
de Defence Innovation Strategy zeventig 
miljard dollar bedraagt, is het ook maar de 
vraag of EDF een verschil kan maken. De 
eerste projecten binnen PeSCo betreffen 
bovendien middelen zoals pantserwagens 
en medische capaciteiten en niet grootscha-
lige complexe systemen die prijken op de 
lijstjes van militaire tekortkomingen. Daar 
ligt ook een dilemma voor de EU: substanti-
ele projecten opzetten via PeSCo kan landen 
afschrikken terwijl landen tevens kritisch 
kijken naar PeSCo om te zien of dit nieuwe 
initiatief wel kans van slagen heeft (Fabry, 
Koenig & Pellerin-Carlin 2017).

Enerzijds hebben Europese EU- en 
NAVO-lidstaten na de jaren 2014-2016 dus 
politieke wil getoond om nieuwe initiatieven 
te lanceren en de defensie-inspanningen te 

NAVO top 2018
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verhogen. Hierachter liggen nieuwe dreigin-
gen, een verslechterende trans-Atlantische 
relatie, Brexit en een sterke Frans-Duitse 
as (Mills 2018, 33 e.v.). Aan de andere kant 
zijn ook recente initiatieven niet wezenlijk 
nieuw en lijden ze aan dezelfde kwalen als 
voorgaande. Strategische autonomie blijft 
dan ook voorlopig een stip op de horizon. 
Het zal, net als afgelopen 25 jaar, geruime 
tijd duren voordat projecten waaraan veel 
landen deelnemen tot tastbare resultaten 
leiden. 

En dat is zorgwekkend gezien de veilig-
heidspolitieke problemen waar Europa voor 
staat, ook en wellicht juist vanuit een Neder-
lands en liberaal perspectief. Nederland ziet 
internationale organisaties zoals de EU en 
de NAVO als essentiële hoekstenen. Maar de 
economische crisis van 2008, gekoppeld aan 
de migratiecrisis die in 2014 begon hebben 
tot een felle anti-Europese reactie geleid in 
veel Europese landen en in diverse landen 
tot de opkomst van populisme, nationalis-
me en autoritaire regimes (vgl. Kagan 2019; 
Luce 2017). 

Het liberaal-democratische model zelf staat 
ter discussie. Deze ontwikkelingen knagen 
aan het waardenfundament dat ten grond-
slag ligt aan de NAVO en de EU en leiden 
tot erosie van de cohesie, zoals ook de recent 
gepubliceerde Strategische Monitor conclu-
deert (Sweijs & Pronk 2019). Een intern en 
dieperliggend probleem dat wellicht moei-
lijker te pareren is dan de externe Russische 
dreiging (vgl. Galeotti 2017; Biscop 2018; 
Tardy 2018; Wallander 2018).

cdre. Prof.dr. F.P.B. Osinga is hoogleraar 
militair operationele wetenschappen aan de 
Nederlandse Defensie Academie en curator 
van de TeldersStichting.
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1. Voor een forse kritiek richting Trump wat 
dit betreft, zie bijvoorbeeld Gordon en Shapiro 
(2019) of de analyses van Cohen (2019).

De helpende hand op militaire missie
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Boekrecensie

door Pieter de Jonge
Bespreking van Boudewijn Bouckaert, 
Professorale belevenissen van Boudewijn 
Bouckaert. 50 jaar eigen kijk op Universiteit 
Gent, uitgeverij Acco, Leuven, 2017 
ISBN 978 94 6344 122 3, € 25,-.

Emeritus-hoogleraar rechten aan de Uni-
versiteit Gent Boudewijn Bouckaert is in 
Nederland weinig bekend, maar in Vlaan-
deren des te meer. Hij is samen met Mark 
van Hoecke auteur van een inleidend boek 
over het recht, geschreven voor niet-ju-
risten. Academische juristen kennen hem 
als degene die in Nederland en België de 
rechtseconomie – wetenschappelijke econo-
mische begrippen toegepast op het recht – 

als onderzoekdiscipline introduceerde. Het 
Vlaamse publiek kent hem als een profes-
sor die zijn politieke voorkeur niet onder 
stoelen of banken schuift. Hij is mogelijk 
de laatst overgebleven klassiek liberaal in 
Vlaanderen.

Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig 
bestaan van de Universiteit Gent zette hij 
zijn herinneringen op papier. In het boek 

De professorale belevenissen van 
Boudewijn Bouckaert 

Boudewijn Bouckaert
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Professorale belevenissen van Boudewijn 
Bouckaert worden drie verschillende werken 
gebundeld. Het boek beschrijft de gebeur-
tenissen aan de Universiteit Gent van de 
afgelopen vijftig jaar, het toont inzicht in 
de werkzaamheden van een academisch 
jurist en het is tegelijk een politieke ge-
schiedschrijving. Bouckaert was namelijk 
vanaf begin jaren tachtig verbonden aan de 
Vlaamse liberale partij, de Partij voor Vrij-
heid en Vooruitgang (PVV), in 1992 omge-
vormd tot Vlaamse Liberalen en Democra-
ten (VLD). Deze recensie gaat vooral over 
de politieke geschiedenis.

Student in de jaren zestig
In 1966 startte Bouckaert als rechtenstu-
dent in Gent. Zoals veel studenten uit die 
tijd raakte hij gecharmeerd van de marxis-
tisch-linkse idealen van de ‘protestgeneratie’ 
van de jaren zestig en zeventig. Halverwege 
de jaren zeventig stelde het socialisme hem 
echter teleur, zowel door internationale 
ontwikkelingen (de regimes die in 1975 
gevestigd werden in Vietnam en door de 
Rode Khmer in Cambodja) als door interne 
verdeeldheid binnen de Belgische Socia-
listische Partij (BSP, de zusterpartij van de 
Nederlandse PvdA). Hij begon in die tijd 
aan een proefschrift, dus hij besloot zich 
voorlopig alleen te richten op wetenschap 
en niet op politiek. In 1976 genas het boek 
The Poverty of Historicism van Karl Popper 
hem definitief van de marxistische kijk op 
de geschiedenis en zou Law, Legislation and 
Liberty – Volume I: Rules and Order van 
Friedrich von Hayek hem op het spoor van 
het klassiek liberalisme zetten.

Met één voetje in de politiek
Na zijn promotie volgde in 1981 een vaste 
benoeming voor Bouckaert aan de Universi-
teit Gent. Nu kon hij zich ook meer uitspre-
ken over politiek (ten tijde van zijn promo-
tie was dat lastiger: zijn promotor was actief 
socialist). Eind jaren zeventig had hij kennis 
gemaakt met een jonge politicus die ook 
uit Gent kwam en eveneens tot het klassiek 
liberalisme bekeerd was: Guy Verhofstadt. 
Deze wist de liberale jongerenvereniging 
achter zijn standpunten te krijgen en begin 
jaren tachtig wilde Verhofstadt, als jonge 
partijvoorzitter, de PVV voorzien van een 
stevig ideologisch fundament.

Nederlandse lezers moeten in het achter-
hoofd houden dat de VVD een unieke weg 
heeft bewandeld. Onder Wiegel koos de 
partij ervoor om tegen de tijdgeest en het 
kabinet-Den Uyl (1973-1977) in te gaan, 
als electoraal alternatief voor de zwijgen-
de meerderheid. In de buurlanden waren 
de liberalen vanaf eind jaren zestig juist 
meegegaan met de tijdgeest. Het sociaal-li-
beralisme werd omarmd, met nadruk op 
individuele vrijheden en bescherming tegen 
staatsmacht. Pas begin jaren tachtig zou-
den de Belgische en de Duitse liberalen als 
juniorpartners in coalities met christende-
mocraten weer inzetten op de vrije markt, 
een beperkte overheid en ruimte voor het 
bedrijfsleven. 

Wiegel en de Duitse FDP-leider Hans-Die-
trich Genscher deden dit uit praktische 
overwegingen, Verhofstadt uit ideologische 
overtuiging. Bouckaert en andere academici 



LIBERALE REFLECTIES  | mei 2019 111

die zich herkenden in de ‘nieuwe’ liberale 
ideeën van de Chicago School over markt-
werking (waaronder econoom Paul De 
Grauwe, ook bekend in Nederland) leverden 
hiervoor een wetenschappelijke grondslag. 
Bouckaert werd daarnaast actief lid van 
de Mont Pèlerin Society, een internatio-
nale vereniging van liberale onderzoekers. 
Verhofstadt vroeg Bouckaert in 1984 een 
liberale denktank op te richten. Die kreeg 
de naam van Ludwig von Mises en werd zo 
het Von Mises Instituut. Tegenwoordig telt 
België drie liberale denktanks: het links-li-
berale Liberales (geconcentreerd rond Dirk 
Verhofstadt, jongere broer van Guy), het 
conservatief-liberale Libera! (waarvan Bouc-
kaert voorzitter is; het trekt ook mensen van 
N-VA en rechtse confessionelen) en het niet 
aan een partij gebonden Itinera. 

Scheiding der geesten na de 
millenniumwisseling
In 1999 werd Guy Verhofstadt premier van 
het eerste ‘Paarse’ kabinet van België, een 
coalitie van liberalen, socialisten en groe-
nen. Als gevolg van de dioxinecrisis waren 
de Belgische christendemocraten voor het 
eerst in decennia in de oppositie beland. 
Bouckaert hoopte nu een actievere politieke 
rol te kunnen vervullen door zich als sena-
tor verkiesbaar te stellen. Ondanks 13.000 
voorkeursstemmen op de senaatslijst, kwam 
hij niet in de Senaat, ook niet door coöpta-
tie.1 Wel werd hij bestuurslid.

Verhofstadt had zich tot halverwege de jaren 
negentig afgezet tegen de socialisten. Dat 
ging niet meer nu hij met hen regeerde. Vol-
gens Bouckaert koos Verhofstadt nu voor 
een nieuwe tegenstander, waar alle coalitie-
partners tegen gekant waren: het nationa-

Universiteit van Gent
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lisme. Van 1991 tot 2006 zou het extreem-
rechtse Vlaams Blok, sinds 2004 Vlaams 
Belang, bij iedere verkiezing groter worden, 
ondanks het cordon sanitaire. Als klassiek 
liberaal en als jurist hield Bouckaert vast aan 
het principe dat zolang mensen zich aan de 
wet hielden, ieder standpunt in een demo-
cratie mag worden verkondigd en enkel met 
argumenten op de inhoud bestreden mag 
worden. In een land waar er geen politicus 
was zoals Frits Bolkestein of Paul Scheffer, 
die immigratie ter discussie hadden gesteld, 
en waar de Waalse socialisten vasthielden 
aan multiculturalisme en discriminatiebe-
strijding, was dit geen populair standpunt. 

De groenen maakten geen deel uit van het 
tweede Belgische Paarse kabinet (2003-
2007). De Paarse kabinetten lieten in 
Bouckaerts ogen de economische principes 
van het liberalisme vallen. Die ideologische 
verwijdering begon in 2004. De partijleiding 
nomineerde Bart Somers als partijvoorzitter. 
Somers had drie tegenkandidaten, alle drie 
uit de rechtervleugel. Toch won hij met een 
minieme 46 procent van de stemmen. De 
rechtse Jean-Marie Dedecker kreeg meer 
dan veertig procent van de stemmen.

De Lijst Dedecker
In oktober 2006 werd Dedecker uit de VLD 
gezet. De parallel met het conflict tussen 
Mark Rutte en Rita Verdonk, een jaar later, 
gaat slechts gedeeltelijk op. In Nederland 
zijn links- en rechts-liberalen feitelijk 
verdeeld over twee partijen, D66 en VVD. 
In onze buurlanden is er maar één liberale 
partij.  Dat is op zichzelf genomen geen 

probleem, zolang er instemming bestaat 
over de koers. De Britse Liberal Democrats 
zijn links-liberaal, de Duitse FDP is (sinds 
1982) overwegend rechts-liberaal. In Vlaan-
deren was de PVV/VLD sinds begin jaren 
tachtig zeer uitgesproken klassiek liberaal, 
maar omhelsde omstreeks 1997 het soci-
aal-liberalisme. De scheuring in België was 
eerder een principiële scheiding der wegen 
dan een botsing van ego’s. Bouckaert en 
econoom Lode Vereeck sloten zich aan bij 
de rechts-liberale Lijst Dedecker (LDD), die 
in 2007 vijf zetels behaalde in het federale 
parlement en van 2009 tot 2014 Derk Jan 
Eppink afvaardigde naar het Europese parle-
ment. 
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Bouckaert zou van 2009 tot 2014 zetelen in 
het Vlaamse parlement. De centrumrecht-
sen lijken vanaf 2010 overgestapt te zijn naar 
de N-VA, de rechts-conservatieve erfge-
naam van de links-progressieve Volksunie. 
N-VA kon voortbouwen op de achterban 
en het partijkader van de Volksunie, terwijl 
LDD een nieuwe partij was. Bouckaert is 
niet overgestapt naar de N-VA, omdat die 
eerder uitgaat van de gemeenschap dan van 
het individu.

Leesbaarheid
Het boek is zeer leesbaar. Bouckaert richt 
zich op een breed publiek. Zelfs de hoofd-
stukken over zijn wetenschappelijke werk 
zijn begrijpelijk voor leken, al zullen som-
mige beschrijvingen van rechtsfilosofische 
begrippen lastig te volgen zijn voor niet-ju-
risten. Soms zullen Nederlandse lezers een 
opmerking of bijzin niet meteen kunnen 
plaatsen, omdat de auteur schreef voor een 
Vlaams publiek dat verwijzingen naar de 
Vlaamse populaire cultuur wel snapt. 

Na Bouckaerts studententijd gaat het boek 
hoofdzakelijk over zijn werkzame leven: zijn 
academische loopbaan en maatschappelijke 
en politieke nevenfuncties. Een uitzonde-
ring vormt het onverwachte overlijden van 
zijn tweede echtgenote in 2007. 

Kanttekeningen
Memoires zijn persoonlijk en dus per de-
finitie subjectief. De hoofdstukken over de 
jaren tachtig en negentig gaan hoofdzakelijk 
over zijn wetenschappelijke arbeid. Hier-
door blijven een aantal politiek-historische 

aspecten onderbelicht, zoals de eerste keer 
dat Guy Verhofstadt minister werd (1985-
1987), diens fanatieke oppositie en voorkeur 
voor Vlaamse autonomie (1987-1995) en de 
Belgische voorbereidingen op de invoering 
van de euro in de jaren negentig.

Bij mij bleven twee vragen onbeantwoord. 
Bouckaert en Verhofstadt kennen elkaar 
sinds eind jaren zeventig. Wat vond Bouc-
kaert van de wijze waarop de jonge liberalen 
rond 1980 hun opvattingen opdrongen aan 
de PVV? Hun werkwijze was gelijk aan die 
van Nieuw Links twintig jaar daarvoor: bij 
de PvdA en de VPRO hielden studenten 
met procedurele vragen de vergaderingen 
net zolang op totdat werkende mensen naar 
huis moesten, waarna de fanatieke minder-
heid haar standpunten aangenomen kreeg. 
Procedureel geoorloofd, maar was het ook 
in de geest democratisch? En waarom situ-
eert de auteur de ‘verlinksing’ van de VLD 
in de Paarse periode, terwijl Verhofstadt 
dat al in 1997 in zijn geschrift De Belgische 
ziekte deed. Diagnose en remedies zijn 
bewondering uitsprak voor Tony Blair en 
Wim Kok – zonder de namen van liberale 
politici als Bolkestein en Hans van Mierlo 
zelfs maar te noemen?

Het antwoord kan liggen in het biogra-
fische gegeven dat Bouckaert pas op de 
achtergrond actief werd bij de PVV toen de 
PVV-jongeren de ‘nieuwe’ liberale opvat-
tingen al leidraad van de partij hadden 
gemaakt en pas tot het partijbestuur toetrad 
toen de overgang richting een D66-achtige 
koers al in gang was gezet. 
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Terwijl Bouckaert klassiek liberaal bleef, had 
Verhofstadt een tweede bekering meege-
maakt, nu in omgekeerde richting. 

Waalse liberalen blijven buiten beschou-
wing. Begrijpelijk, omdat België tussen 1970 
en 2012, via zes staatshervormingen evolu-
eerde van eenheidsstaat naar federatie. In 
België zijn de gewesten (deelstaten) inmid-
dels zo belangrijk geworden dat Vlamingen 
nog wel de ontwikkelingen binnen het 
tweetalige Brussel volgen, maar niet langer 
die in Wallonië. Vanuit Bouckaerts oogpunt 
misschien jammer, want terwijl de Vlaamse 
liberalen de afgelopen twintig jaar meer 
naar links opschoven, werden de Waalse 
geestverwanten juist de rechtse uitdager van 
de almachtige Waalse socialisten.

Om twee redenen is dit boek een aanrader. 
Het is allereerst een leesbare introductie in 
de geschiedenis van de Vlaamse liberalen 
sinds begin jaren tachtig. Ten tweede zet het 
tot denken over het belang van ideologie 
voor een partij. Bij een te sterke nadruk op 
ideologie is geen ruimte voor afwijkende 
meningen. Bij te weinig aandacht kan een 
partij juist kiezers verliezen.

Liet Open Vld, zoals de VLD heet sinds 
2007, met de nieuwe linkse koers oorspron-
kelijke kiezers in de steek of was Bouckaert 
te inflexibel om zich neer te leggen bij de 
nieuwe situatie? Inflexibel of niet, Bouckaert 
maakt een goed punt. Onterecht vreesde de 
VLD geen verlies van centrumrechtse stem-
men, want het enige alternatief was Vlaams 
Belang. Toen de liberalen rechts-liberalisme 

inruilden voor links-liberalisme, bleken kie-
zers echter wel degelijk over te stappen naar 
LDD en N-VA. De LDD legde het weliswaar 
af tegen de N-VA. N-VA is sinds 2010 de 
grootse Vlaamse en Belgische partij. In de 
landelijke regering-Michel (sinds 2014) is 
Open Vld kleinste partij.

P. de Jonge is politiek historicus. Hij publi-
ceert geregeld op www.historiek.net en www.
jongehistorici.nl.

___________________________________
1. In België wordt een aantal Senaatszetels niet 
verdeeld via verkiezingen, maar kunnen partijen 
mensen op basis van geschiktheid benoemen, 
‘coöpteren’. Paul de Grauwe is gecoöpteerd sena-
tor geweest voor VLD.

2. Er is maar één Vlaamse liberale partij. De 
verschillende Waalse liberale partijen zijn sinds 
2002 gefedereerd in de Mouvement Réforma-
teur, MR.
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