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Redactiecolumn

door Bas Steunenberg
De titel van deze redactiecolumn klinkt 
voor mij als vakantie in eigen land. Velen 
van u zullen de vakantie (soms noodge-
dwongen) ook in eigen land doorgebracht 
hebben en daarmee genoten hebben van 
al het moois dat Nederland ons te bie-
den heeft. Van de prachtige bossen op de 
Veluwe, de Noord-Hollandse duinen van 
Bergen, de Friese meren vol watersport, 
de heuvels vol wijnranken in Limburg, of 
Zeeuwse zaligheden op een mosselfeest.

Al met al zijn er in ons mooie vaderland 

genoeg plekken om intens te genieten van 
een mooie omgeving. Een omgeving die 
in grote mate met mensenhand is vormge-
geven. Buitenlandse bezoekers zijn altijd 
verbaasd over hoe wij onze omgeving, naar 
het lijkt, met een meetlat hebben rechtge-
trokken tijdens de verkaveling van polders 
en alles keurig in vakjes hebben ingedeeld. 
Alles netjes onderhouden en bijgehouden, 
zoals in onze volksaard zit, als een verzorg-
de tuin. Bij het CDA hebben ze het dan al 
gauw over het rentmeesterschap. Bij de VVD 
spreken wij van een realistisch natuurbeleid.

Van participatie in Vught, naar de 
omgevingswet, naar Thorbecke
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 Dat brengt mij naar het eerste nieuws deze 
zomer uit Brabant. De coalitie in de Sta-
ten was dit voorjaar gesneuveld, nadat het 
vertrouwen opgezegd was in coalitiepartij 
FvD. De partijen moesten terug naar de te-
kentafel. De coalitie zat net een jaar, nadat 
het eerste college van deze zittingstermijn 
in het najaar van 2019 was gesneuveld door 
de stikstofcrisis toen het CDA partij voor de 
boeren koos. De nieuwe coalitie van zomer 
2021 is misschien proefdraaien voor een 
landelijke coalitie volgens het ‘Kaag-mo-
del’: samenwerking van VVD, D66, CDA 
met GL en PvdA. Wij gaan merken wat 
deze samenwerking oplevert. De stikstofcri-
sis is er intussen niet minder op geworden. 
Een duidelijke bedreiging voor de natuur in 
Noord-Brabant. De natuur verdient ruimte, 
maar de economie ook, zo staat er in ons 
verkiezingsprogramma. Het nieuwe colle-
ge van Gedeputeerde Staten mag in deze 
VVD-wijsheid een balans zien te vinden.

Mijn woonplaats in Brabant is Vught. In no-
vember 2020 waren hier vervroegde gemeen-
teraadsverkiezingen vanwege een gemeente-
lijke herindeling. Groot succes voor de VVD 
bleef helaas uit. D66 werd de grootste en sa-
men met PvdA/GL en het CDA onze colle-
gepartners. D66 binnenboord halen betekent 
dat de woorden ‘bestuurlijke vernieuwing’ 
en ‘burgerparticipatie’ veelvuldig in je colle-
geakkoord terugkomen. Als bestuurslid van 
het VVD-netwerk Vught zit ik met regelmaat 
bij de VVD-fractievergadering. Zo ook hal-
verwege juli toen een commissievergadering 
over ‘participatiebeleid’ werd voorbereid in 
de fractie. Participatie gaat tegenwoordig 

met name via online tools. Groot voordeel is 
dat iedereen met een goede internetverbin-
ding op ieder gewenst moment zijn of haar 
mening over een onderwerp uit het publieke 
domein kan geven. Vrij vertaald staat in ons 
collegeakkoord de volgende passage over 
participatie: “De klassieke verzorgingsstaat 
verandert langzaam maar zeker in een par-
ticipatiesamenleving. Van iedereen die het 
kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te 
nemen voor zijn of haar leven en omgeving”. 

Verdiepend in de stukken rond ‘participa-
tie’ kwam ik erachter dat er een Vereniging 
Projectmanagement Nederlandse Gemeen-
ten (VPNG) bestaat die de krachten van 
103 gemeenten bundelt in kennis en erva-
ringsuitwisseling rond gemeentelijk pro-
ject-, proces- en programmamanagement. 
Zo ook de ontwikkeling van een online tool 
voor participatie, die de gemeente Vught 
naar alle waarschijnlijkheid gaat omarmen. 
De tool ondersteunt de gemeente in de be-
sluitvorming welke vorm van participatie 
in het proces bij projecten met grote maat-
schappelijke of politieke impact gewenst is. 

Online participatie tools passen zeker in 
een maatschappij die sinds covid-19 voor 
een groot deel digitaal is. Nog een groot 
voordeel is dat deze tools de inbreng van 
beroepsparticipeerders (ook wel D66’ers 
met een adviseursbaan – grapje) kan filte-
ren. Maatschappelijke impact wordt gro-
ter wanneer het project in je eigen ach-
tertuin plaatsvindt. Hoe spreken wij de 
burger aan op zijn participatie? Betrokken-
heid en inzet zijn daarin een groot goed.
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De omgevingswet, die naar verwachting 
per 1 juli 2022 in werking treedt, doet ook 
een groot beroep op participatie. Zoekend 
naar informatie over de omgevingswet, 
kwam ik op de website www.aandeslagmet-
deomgevingswet.nl terecht. Een website vol 
praktijkvoorbeelden en foto’s van lachende 
mensen die meewerken in het onderhoud 
van gemeentelijk groen. Op deze website 
staat ook een link naar het spel ‘Buurtje 
Bouwen’. Als toelichting op de game staat 
op de website: “De game leert je om af-
wegingsruimte te benutten, belangen af te 
wegen en natuurlijk om samen te werken. 
Buurtje Bouwen is een inrichtingsgame zo-
als De Sims, maar ook een discussiespel. 
Ruimtelijke vraagstukken staan centraal”. 
De app wordt gebruikt om ambtenaren 
voor te bereiden op deze processen wan-
neer de omgevingswet werkelijkheid wordt. 

Mooie media om in te zetten. Maar mijn 
grote vraag blijft: hoe krijg je langdurige en 
grote betrokkenheid van de burger? Hoeveel 
burgers gaan de omgevingswet omarmen? 
Hun inspraak laten gelden? Afgelopen jaar 
heb ik gemerkt dat de digitalisering van de 
maatschappij het debat heeft aangewakkerd 
en de betrokkenheid van de burger vanuit 
zijn luie stoel thuis heeft doen groeien. We 
hadden immers ook tijd over toen de avond-
klok ons om negen uur in ons huis opsloot. 
Dus ik geloof in de digitalisering van de 
discussie. Maar ook in het stimuleren van 
bewustzijn over het publieke belang, maat-
schappelijke betrokkenheid van onze bur-
gers en het gevoel dat zij gehoord worden 
door de ambtenaren en de lokale politiek.

Dit brengt mij bij Thorbecke. Dit voorjaar 
las ik de biografie over hem geschreven door 
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Remieg Aerts. Een vuistdik boek waar ik zon-
der lockdown ook niet gauw aan begonnen 
was. De omgevingswet is de grootse wettelij-
ke reorganisatie sinds de Grondwet van Thor-
becke in 1848 werd ingevoerd. Een grondwet 
die Thorbecke met een club collegae aan zijn 
bureau uitdacht in minder dan een kwartaal. 
Geen ambtenarenkorps dat hem daarbij hielp. 
Thorbecke was in zijn regeringen in de tweede 
helft van de 19e eeuw uiterst productief met 
een aantal organieke wetten zoals de Gemeen-
tewet en de Provinciewet. En juist die wetten 
worden nu door de Omgevingswet flink op 
de schop genomen. Door de komst van de 
Omgevingswet worden de verhoudingen tus-
sen de drie staatsmachten in Nederland aan-
zienlijk gewijzigd. Deze veranderingen zullen 
ingrijpende gevolgen hebben voor de manier 
waarop de staatsmachten een gezonde en vei-
lige fysieke leefomgeving creëren. Het is om 
die reden onmiskenbaar dat de komst van 
de Omgevingswet zowel staatsrechtelijke als 
planologische consequenties heeft. Het is in-
teressant om te volgen wat de invloed van de 
Omgevingswet is op de horizontale verhou-
dingen tussen de drie staatsmachten vanuit 
een planologisch en staatsrechtelijk perspec-
tief. En zo kom ik dan weer terug bij mijn 
reis van Vught, naar de provincie Brabant, 
naar het huis van Thorbecke in Den Haag. 

Nog even terugkomend op de visie van Thor-
becke op de organisatie van de publieke 
omgeving. Thorbecke bouwde het huis van 
de overheid, dat in verticale structuur sinds 
1848 nauwelijks is veranderd. Wel heb ik in 
mijn hoofd zitten dat Thorbecke een gro-
te voorstander was van particulier initiatief. 
Wat de markt kan oppakken om te organi-

seren en te bouwen moet je de markt zeker 
laten doen en ontwikkelen. Zo was hij lange 
tijd voorstander van spoorwegen in handen 
van particuliere investeerders en niet van de 
staatsspoorwegmaatschappijen. De kosten 
voor het spoornetwerk moesten wel gedra-
gen worden door de overheid als openbaar 
bezit en infrastructuur. Maar daar hadden 
wij in Thorbeckes tijd de baten van onze 
voormalige koloniën voor. Kortom, Thor-
becke bood in zijn plannen veel meer ruim-
te voor particulier initiatief en de markt. 

Participatie in de leefomgeving moet ook 
die ruimte krijgen. Overheid trek je hieruit 
terug en laat marktpartijen zich horizontaal 
verbinden om de Nederlandse leefomgeving 
nog mooier te maken. Voor de VVD, inmid-
dels toch ook een beetje een regentenpartij, 
betekent dit terug naar de basisprincipes van 
verantwoordelijkheid. En samen goed pas-
sen op onze mooie natuur. Een omgeving 
met misschien wat meer standbeelden van 
Thorbecke, want volgens zijn biograaf ver-
dient deze grootste Nederlandse staatsman 
meer erkenning. In het hele land staan slechts 
drie standbeelden voor deze liberale held. In 
Zwolle, zijn geboorteplaats werd het beeld pas 
in 1992 geplaatst. In 2017 werd het recent-
ste beeld ‘geopend’ door minister-president 
Rutte aan de rand van de Haagse Hofvijver. 
Een mooie verrijking van deze leefomgeving.

  
Bas Steunenberg is senior-inspecteur Publieke 
Gezondheid bij de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd en secretaris van het VVD Netwerk 
Vught-Helvoirt-Cromvoirt. 
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door Han ten Broeke
Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de 
Kloosterkerk, op donderdag 6 mei, memo-
reerde minister-president Mark Rutte een 
mooi moment tijdens de campagne voor het 
Europees Parlement, waar Hans van Baalen 
als lijsttrekker voor de VVD fungeerde. 
Hans had zijn beklag gedaan over de gerin-
ge ondersteuning waarmee hij de campag-
ne moest voeren. “De campagneleiding?, 
dat ben ik. Welke bijeenkomsten we doen?, 
dat bepaal ik. En wie mij rijdt?, dat doe ik 
ook zelf!” De premier voegde er vervolgens 
aan toe dat dit in een heel klein autootje ge-

beurde. Een hilarisch beeld, voor wie Hans 
liberale postuur in ogenschouw neemt. 
 
Als zijn campagneleider moet ik erkennen 
dat Hans inderdaad altijd ‘his own man’ was. 
Of het nu om de foto op de campagnepos-
ter ging of een aanvalslijn op politieke te-
genstanders, als Hans zijn zinnen ergens op 
had gezet, dan was hij daarvan niet meer 
af te brengen. En als dat onverhoopt ver-
keerd uitpakte, dan accepteerde hij dat ook 
en kwam er geen klacht meer over zijn lip-
pen. In dat veel te kleine autootje, reed hij 

Hans van Baalen (1960-2021): master 
politician, maverick and man in his own right 

Hans van Baalen | foto: Moritz Kosinsky

In memoriam
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 dan ook zonder klachten naar veel cam-
pagnebijeenkomsten. Overigens deed hij 
dat wel met een medewerker als chauffeur. 
 
Hans van Baalen was niet snel tevreden. Hij 
eiste heel veel van zichzelf, maar ook van 
zijn omgeving en zijn medewerkers en col-
lega’s. Hij kon daarbij kortaangebonden zijn 
en maskeerde zijn irritatie slecht als er was 
geblunderd. Maar diezelfde medewerkers 
gingen wel voor hem door het vuur. En het 
respect dat hij bij politieke vrienden en vij-
anden wist te genereren was unaniem. Met 
Hans van Baalen is een politicus heengegaan 
van on-Nederlandse proporties. Een man 
die een voorbeeld nam aan de Amerikaan-
se senator en oorlogsheld John McCain en 
zich ook tooide met dezelfde geuzennaam; 
‘maverick’. Liberaal in hart en nieren; een 
oer-VVD’er. Tegelijk een volstrekt onafhan-
kelijke denker, zij het geen revolutionair.  
 
Er zijn veel momenten in het politieke le-
ven van Hans van Baalen die het rechtvaar-
digen hier gememoreerd te worden. Maar 
ik wil proberen vooral mijn eigen herinne-
ring te laten spreken in dit in memoriam. 
 
Hans ken ik al ruim 25 jaar. In onze stu-
dentenstad Leiden kwamen wij elkaar niet 
tegen, maar de controverse die ontstond 
rondom zijn lidmaatschap van Pro Patria en 
de malicieuze extreemrechtse ideeën waar-
van hij ten onrechte werd beticht, trokken 
mijn aandacht en wekte mijn sympathie 
voor hem. Ik zag een man die in 1998 net 
gekozen was tot volksvertegenwoordiger, 
maar zijn zetel opgaf om zijn partij niet te 

schaden, en die zichzelf verdedigde. Moe-
derziel alleen, maar met een intense overtui-
ging dat hem onrecht was aangedaan. Hans 
werd vrijgepleit. Wat in mijn ogen overbleef 
was een zeer moedige man, die vocht voor 
zijn integriteit, zonder die van zijn partij 
op het spel te zetten. VVD-leider Frits Bol-
kestein, voor wie Hans de verkiezingscam-
pagne voor de Tweede Kamer zou leiden, 
nam hem een jaar later, sans rancune, terug 
in de boezem van de VVD Tweede Kamer-
fractie. Bolkestein die zelf vertrok naar de 
Europese Commissie maakte de zetel vrij 
voor Hans van Baalen die zich niet alleen 
verwant voelde, maar zich ook spiegelde 
aan de soevereiniteit van deze VVD-leider. 
 
Al snel ontwikkelde Van Baalen zich tot 
het onaantastbare buitenland- en defen-
siegezicht van de VVD. Voor velen maak-
te Hans een gelouterde indruk na alles wat 
hem al zo vroeg in zijn politieke carrière was 
overkomen. Maar Hans werd, zoals hijzelf 
graag grijnzend opmerkte, een ‘comeback 
kid’. De man die bewees dat je een karak-
termoord politiek kunt overleven. De les 
die hij me ooit nadrukkelijk meegaf naar 
aanleiding van deze valse start was; “geloof 
in jezelf als je denkt dat dit gerechtvaardigd 
is, duik nooit voor moeilijke vragen, toon 
moed, houd stand en houd bovenal altijd 
koers”. Daaraan voegde hij toe; “vertrouw 
er niet op dat veel mensen je te hulp schie-
ten. Als het echt moeilijk wordt, sta je er 
alleen voor”. Dit gold natuurlijk niet voor 
zijn vrouw Ineke Sybesma, die hem trouw 
bleef tijdens deze politieke bijna-dooderva-
ring. Nu, na zijn ontijdige overlijden, klinkt 
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die waarschuwing van Hans voor de Haag-
se politieke mores nog wel eens door, al 
sprak hij die woorden nimmer cynisch uit. 
 
Gedurende zijn tien jaar in de Tweede Ka-
mer (1999-2009) werd Hans van Baalen een 
onbetwiste en ongeëvenaarde woordvoerder 
van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken 
en voorzitter van de Vaste Kamercommissie 
Defensie. Alhoewel ik in een aantal van zijn 
grote voetsporen heb mogen treden, was het 
nooit in die samenhang en met die omvat-
tendheid. Met zijn kloeke en heldere state-
ments werd Van Baalen de oogappel van veel 
media, waarmee hij zijn relaties goed onder-
hield. Hans was jarenlang de ‘koning van de 
quotes’ en beschikte over het jaloersmaken-
de vermogen om buitengewoon ingewik-
kelde kwesties of internationale ontwikke-
lingen tot de kern terug te brengen. Daarbij 
onderhield hij een herkenbaar kompas; de 
veiligheid en het bestaansrecht van Israël 
waren boven elke twijfel verheven, ten aan-
zien van Taiwan was meer moed noodza-
kelijk en hetzelfde gold voor andere landen 
of groepen die, in weerwil van autoritaire 
despoten of regimes, hun vrijheid en soeve-
reiniteit bevochten. De NAVO was en blijft 
de ruggengraat van onze vrijheid en hoewel 
verdere Europese integratie onontkoombaar 
is, moeten liberalen waken voor al te naïef 
gejubel of gedweep met de EU en de Euro. 
Het zou Hans van Baalen tekortdoen hem 
als een atlanticus te omschrijven. Hij voer-
de jaren campagne om Afrikaanse landen 
als Ivoorkust en Senegal bij de internationa-
le liberale familie te halen. En veel mensen-
rechtenactivisten van Azië tot Zuid-Ame-

rika hadden zijn telefoonnummer op zak. 
 
In de kern was Hans – niettegenstaande zijn 
conservatieve voorkomen – een activist voor 
mensenrechten en de liberale zaak over de 
hele wereld. Overal waar moedige mensen, 
bewegingen of landen hun kop ophieven te-
gen onderdrukkende machten, was Hans be-
reid om af te reizen en zijn stem voor hen te 
verheffen. Dat deed hij niet alleen vanuit een 
diep gevoel van rechtvaardigheid en voor 
vrijheid, maar ook met een al even diep besef 
voor traditie en de offers die anderen in het 
verleden voor de vrijheid hebben gebracht. 
Met de latere Eurocommissaris Frans Tim-
mermans (PvdA) en Kamerlid Mat Herben 
(LPF) zorgde Hans van Baalen ervoor dat de 
vergeten Poolse soldaten die voor de vrijheid 
van Nederland hun leven hadden gewaagd 
eindelijk werden geëerd en onderscheiden 
op het Binnenhof. Tijdens een bezoek aan 
Nicaragua in 2009, al in zijn capaciteit als 
voorzitter van de Liberale Internationale 
(waarvan hij later ere-president werd), bekri-
tiseerde hij openlijk de tweede termijn van 
de sandinistische president Ortega. Hij ver-
liet het land net voordat hij eruit zou worden 
gezet. Later sprak hij ook ‘truth to power’ in 
het Thaise parlement en zat hij naast de Bul-
gaarse mensenrechtenrechtenstrijder Ah-
med Dogan toen deze ternauwernood aan 
een aanslag op zijn leven ontsnapte in Sofia.  
 
Maar het meest zal Hans van Baalen worden 
herinnerd aan zijn even moedige als omstre-
den optreden op het Maidan-plein in Kiev 
in 2014. Vlak voor zijn vertrek belde hij mij 
met wat voor hem niet meer dan een mede-
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deling was; hij zou zijn steun betuigen aan 
de moedige betogers die zich al weken met 
gevaar voor eigen leven voor een Europese 
toekomst van Oekraïne en tegen de corruptie 
uitspraken. Hij had dit met niemand over-
legd en als campagneleider kwam mij dit zeer 
slecht uit. De suggestie dat Oekraïne wel even 
lid zou kunnen worden van de EU zou mo-
gelijk kunnen postvatten bij het Nederlandse 
electoraat en daarmee de campagne bemoei-
lijken. Hans had geen enkel geduld met mijn 
electorale afwegingen, zijn besluit stond vast.  
En hij was er rotsvast van overtuigd daarmee 
de juiste keuze te hebben gemaakt. Dat is hij 
blijven vinden tot aan zijn dood. We hebben 
er nooit meer over gesproken. Mijn schame-
le, opportunistische afweging van dat mo-
ment steekt nu schril af bij zijn grote gelijk. 
Overal op de wereld, maar in het bijzonder in 
Europa vatten autoritaire en antiliberale ten-
densen weer vlam en Hans van Baalen voelde 
die geschiedenis haarfijn aan. Zoals hij voor 
alle politieke omwentelingen in binnen- en 
buitenland een vlijmscherpe intuïtie paar-
de aan de moed er direct ongezouten kritiek 
en stoutmoedige standpunten bij te leveren.  
 
Na zijn tien jaar in de Tweede Kamer volgden 
tien jaar als delegatieleider in het Europees 
Parlement, die hij wel eens heeft omschreven 
als “corvee”. Tijdens een copieuze en rijk be-
sprenkelde maaltijd in het toenmalige restau-
rant Julien vroeg ik hem of hij eventueel be-
reid was die taak op zich te nemen. De VVD 
stond er in die dagen niet bijster goed voor en 
we hadden een lijsttrekker nodig die bekend-
heid verbond aan duidelijkheid bij deze onge-
liefde verkiezingen. Na ruggenspraak met In-

eke besloot Hans deze tocht naar het politiek 
onherbergzame Straatsburg te ondernemen. 
Naast de afkeer van de onkritische en eens-
gezinde eurogelovigheid van zijn honderden 
medeparlementariërs, genoot hij daar ook 
van de internationale reikwijdte. Zijn rap-
porteurschappen weerspiegelden zijn eigen 
armslag die zowel Taiwan als de VS omvatte. 
In de ALDE-fractie ontwikkelde hij een dua-
listische relatie met de federalist Guy Verhof-
stadt, maar genoot hij groot gezag en respect 
bij deze en andere coryfeeën van de Europese 
politiek. Achter de schermen beraamde Hans 
zeer vaak de compromissen die de liberale 
derde fractie in dit grote parlement invloed-
rijker maakten dan hun getalsverhouding 
zou vermoeden. Hans maakte echter nooit de 
fout in de Europese bubbel te blijven hangen. 
Hij realiseerde zich dat de echte machtspoli-
tiek in de hoofdsteden werd bedreven en dus 
koos hij steevast voor het Haagse bewindslie-
denoverleg van de VVD om zijn invloed aan 
te wenden. Kritiek daarop deerde hem niet. 
Hans was waar de macht was. Maar ondanks 
de vele versierselen die hij kreeg uitgereikt uit 
alle windhoeken van de wereld – van Duits-
land tot Taiwan, van Indonesië tot Oekraïne 
– formele staatsmacht in de vorm van een mi-
nisterschap bleef hem onthouden. Dat speet 
hem. En dat spijt mij. Maar we kunnen Hans 
van Baalen daardoor wel beter onthouden 
voor wat hij was: a master politician, sometimes 
a maverick, but always a man in his own right.    
 
Han ten Broeke was lid van de VVD-Tweede 
Kamerfractie tussen 2006 en 2018 en is nu di-
recteur Politieke Zaken bij denktank HCSS en 
voorzitter van de branchevereniging BOVAG.
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In memoriam

Eric,
Het was zo’n 40 jaar geleden dat we elkaar 
vonden in het liberalisme,
en nu sta ik hier door jouw ontijdige vertrek, 
verbonden door de jaren heen 
als dierbare vriend. 

Vol verdriet, maar zonder de tranen,
zoals die over ons beider wangen biggelden, 
toen je me belde en zei dat je niet lang meer 
had. 

Wat zou ik je zeggen bij ons eerste weerzien 
daarna? Het hield me dagen bezig. 
Moeilijk hoor, 
maar een half uur voordat ik naar je vertrok 
voelde ik wat ik wilde doen.

Ondanks de gastvrijheid en de heerlijke 
frambozen op tafel, waren de eerste 
ogenblikken wat ongemakkelijk.

Ik laat het maar gewoon gebeuren, dacht ik, 
en jij dacht gelukkig hetzelfde.

Eric, begon ik, ik wil je heel graag iets geven 
Het is iets van mezelf, maar het gaat over
jou.

Ik heb Eric een zeer oude gedroogde vrucht 
met een harde gladde buitenkant gegeven; 
zo een waarop iemand uit het Oosten, met 
veel geduld en precisie, een inkttekening van 
een oude Chinese filosoof heeft aangebracht.

Deze Chinese filosoof, zei ik tegen Eric, reikt 
met gestrekte arm een bierpul aan. Niet aan 
zijn vriend, maar aan eenieder.

En dat laatste, Eric, doet me zo aan jou 
denken. Ook jij rijkt de vrijheid aan

Aan je gezin, om echt hun eigen keuzes te 
maken, om daadwerkelijk hun eigen 
levenspad te bewandelen

Aan je vrienden, om een vriendschap met 
jou te hebben, die bij ze past.

Aan iedereen. 

Als bestuurder en politicus focus je op echt 
verschil maken voor mensen. 

Alle mensen, vind je, moeten vrij zijn:
Om eigen keuzes te maken, 
Om hun eigen levenspad te bewandelen, Om 
hun eigen kansen in het leven te pakken en 
die ook zelf te creëren

Daar zet jij je voor in.

Eric Balemans (1961-2021)
“Ieder mens heeft de vrijheid” 
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 Ik merkte dat mijn woorden je raakten.
Met ietwat vochtige ogen ging ik door.

Jij bent, vind ik, Eric, een ethisch liberaal, 
liberalisme is voor jou een levenshouding, 
een kompas bij wat je doet, je leidraad om het 
goede te doen.

Met een gul gebaar reik je elke dag weer 
anderen een stuk vrijheid aan, 
zoals deze Chinese filosoof eenieder zijn bier-
pul aanreikt. 

Aangeslagen en gelukkig namen we 
bij de voordeur afscheid. 

Weet je, Annette, zei je opeens, 
in ons laatste gesprek, buiten op jullie terras. 
Het klinkt misschien heel gek, en ik heb hem 
nooit meegemaakt, maar John F. Kennedy is 
mijn held, mijn voorbeeld, als liberaal.

Ik heb toch maar even opgezocht wat Eric zo 
aangesproken kan hebben in JFK.En daardoor 
begrijp ik beter waarom Eric me dat zei:

“Wanneer men met een liberaal iemand
 bedoelt, die vooruitkijkt en niet achteruit; 
iemand, die nieuwe ideeën omarmt zonder een 
starre houding; iemand, die betrokken is bij het 
welzijn van mensen – hun gezondheid, hoe ze 
wonen, naar welke school ze gaan, welke baan 
ze hebben, hun rechten en vrijheden –; iemand 
die gelooft dat we onze wantrouwende 
benadering in het buitenlands beleid kunnen 
doorbreken; Wanneer ze dat bedoelen met een 
liberaal dan ben ik er trots op om een liberaal te 
zijn”; aldus JFK.

“Liberalisme is niet zozeer een partij-
ideologie. Het is een houding, een houding 
van je hart en je hoofd. Het is een geloof ”, al-
dus JFK, “in de kracht van mensen om meer 
rechtvaardigheid, vrijheid en broederschap te 
geven niet alleen aan zichzelf, juist ook aan 
anderen, omdat iedereen in onze wereld dat 
verdient.” 

Voor mij Eric, had en toonde jij die kracht.

Dit is een vrije bewerking van Annette Nijs’ 
voordracht tijdens de viering van Erics leven 
op 11 juli 2021. 

Annette Nijs is president van Business School 
Netherlands, oprichter van The China Agenda, 
toezichthouder, en voormalig staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 
de VVD.
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Voor iedereen via de VVD
*  Scoutingscommissie VVD stad Utrecht en 
VVD regio Midden-Nederland
(provincies Utrecht en Flevoland)
*  VVD kandidaatstellingscommissie 
verkiezingen voor Provinciale Staten & 
Waterschappen Utrecht en Flevoland;
*  VVD kandidaatstellingscommissie 
gemeenteraad Utrecht
*  VVD kandidaatstellingscommissie 
gemeenteraad Amersfoort
*  Campagneleider verkiezingen Provinciale 
Staten Utrecht
*  Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur VVD 
provincie Utrecht
*  Kernredactie 'Liberaal Reveil', nu
'Liberale Reflecties'
*  Voorzitter VVD stad Utrecht
*  Algemeen Bestuur VVD provincie Utrecht
*  Algemeen Secretaris en vervolgens 
Landelijk Voorzitter JOVD.

Eric hield vooral veel van 
*  Paardrijden (dressuur en springen)
*  Schilderen
*  Denemarken
*  Zijn vrouw Anne-Else Højberg 
*  En zijn kinderen Cecilie en Sam. 

Over Eric Balemans

Voor Eric zelf
Lid in de Orde van Oranje Nassau (2014)
VVD Stikker Plaquette (2021)

Voor iedereen als bestuurder 
*  Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs Zuid Utrecht, Nieuwegein
*  Stichting Alumni International Visitors 
Leadership Program State Department USA, 
US Ambassade in Den Haag
*  Raad van Advies/Ambassadeur Centraal 
Museum, Utrecht
*  Raad van Toezicht Stichtingen BSOIJ en 
Filios (kinder- en buitenschoolse opvang) 
IJsselstein e.o.
*  Voorzitter Raad van Commissarissen De 
Flint, Theater, Congres- en Evenementen- 
centrum, Amersfoort
*  RvT College Houtens (VMBO), Houten
*  Vz RvT Anna van Rijn College, 
Nieuwegein
*  Raad van Advies European Institute 
Interim Management, Nijenrode
*  Vice-voorzittwer RvT Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO)
*  Vice-voorzitter Utrechtse Schoolvereniging 
(USV), Utrecht.

Voor iedereen als politicus
*  Wethouder & eerste loco-burgemeester in 
Wijk bij Duurstede en in Stichtse Vecht
*  Lid en later plaatsvervangend voorzitter 
Provinciale Staten van Utrecht
*  Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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Natuur en leefomgeving

door Boudewijn Revis
De leefomgeving van mensen beïnvloedt de 
kwaliteit van leven. Onder meer de nabijheid 
van voorzieningen, een gezond (leef)milieu 
en ook de natuur maken daar deel van uit. 
Liberalen streven grote individuele vrijheid 
na en vertrouwen meestal op kapitalistische 
marktprincipes als ordeningsinstrument om 
belangen van waarde te voorzien en onder-
ling te prioriteren. Daarvoor is het eigen-
domsbegrip een noodzakelijke voorwaarde. 
Maar hoe zit dat met de natuur? Van wie is 
de natuur, hoe bepalen we de waarde van de 
natuur voor de leefomgeving (van het collec-
tief) en perkt verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de natuur de individuele vrijheid in? 

Politiek filosoof Marcel Wissenburg stelt dat 
het liberalisme het idee van absolute eigen-
domsrechten moet verwerpen en beperkin-
gen moet accepteren die de vrijheid om de 
natuur en natuurlijke hulpbronnen te mis-
bruiken limiteert (Wissenburg 2007). Heeft 
hij een punt, waarmee ook de VVD een toon-
aangevend liberaal geluid kan laten horen? 

Dit artikel gaat over het belang van natuur 
in onze leefomgeving. Het gaat niet over 
duurzaamheid, klimaatverandering, ener-
gietransitie en andere ‘groene’ onderwer-
pen, die met natuur te maken (kunnen) 
hebben, maar over de ecologische waarde 

Natuur in onze leefomgeving. Een liberale 
keuze vóór de natuur 
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van een groene leefomgeving en hoe een 
liberaal daar tegen aan zou kunnen kijken.

Wat is natuur?
Laten we de vraag wat natuur is, niet begin-
nen met een abstracte definitie, maar met 
een specifiek voorbeeld; een ‘pars pro toto’: 
In sommige van onze kwetsbaarste natuur-
gebieden komt een vlindertje voor: het 
gentiaanblauwtje.

Met een beetje geluk kun je dit vlindertje 
nog tegenkomen in de Nederlandse na-
tuur. Maar het gentiaanblauwtje wordt be-
dreigd. De vlinder is afhankelijk van een 
heel systeem: een open landschap, waar zijn 
favoriete plantje, de klokjesgentiaan, kan 
groeien en waar mieren voorkomen. Ter-
reinbeheerders als Staatsbosbeheer steken 
veel energie en geld in het beschermen van 
de geschikte leefomstandigheden. Het leven 
van dit insectje is dan ook heel bijzonder:

Op de bloemknoppen van de klokjesgenti-
aan zet het vrouwtje gentiaanblauwtje haar 
eitjes af. Andere plantjes vindt ze onge-
schikt. De rupsen eten zich vanuit het eitje 
direct de bloem in. Na tien dagen volgt er 
een bijzondere stap: de rupsjes laten zich 
op de grond vallen en wachten tot bos- of 
moerasmieren ze meenemen naar hun nest. 
Dankzij een listige vermomming met geur 
en geluid worden de rupsen behandeld als 
een mierenlarve. In het mierennest voedt 
de rups zich met mierenlarven en verpopt 
het zich in dit nest het volgende voorjaar.
 
Nadat de volwassen vlinder uit de pop is ge-
kropen moet hij zo snel mogelijk het mieren-

nest verlaten, voordat de mieren het bedrog 
ontdekken en de indringer alsnog aanvallen. 
Daarom doet hij dat vroeg in de ochtend, 
voordat de mieren actief worden. De vlinder 
klimt in een takje of grasspriet en pompt daar 
zijn vleugels pas op. De volwassen dieren 
zoeken elkaar op voor de paring en zo begint 
in juli de cyclus vervolgens weer opnieuw.

Het verhaal van de gentiaanvlinder is het 
verhaal van de natuur, of nauwkeuriger: van 
een ecosysteem. Velen zullen zich verbazen 
of verwonderen over de schoonheid en het 
vernuft van de natuur. We kunnen de natuur 
definiëren als leefgemeenschappen of eco-
systemen die geheel of grotendeels spontaan 
ontstaan, waarbij de ‘cultuurdruk’ laag is. 
Daarbij kan overigens wel sprake zijn van eni-
ge menselijke beïnvloeding, doordat natuur-
beheerders de vegetatie bijsturen met het doel 
een bepaald habitattype in stand te houden 
of na te streven. Een akker, cultuurgrasland, 
gazon, siertuin of plantage valt echter bui-
ten deze definitie, omdat de cultuurdruk en 
mate van menselijke beïnvloeding hoog is.

Natuur is essentieel in onze 
leefomgeving
In een druk land als Nederland is de ruim-
tevraag groot. Woningbouw, infrastructuur, 
bedrijvigheid, agrarische functies, recreatie, 
energietransitie: alles neemt een plek in be-
slag in de beperkte fysieke ruimte die we met 
elkaar moeten verdelen. Natuur kan hierbij 
geen sluitstuk (plant maar een bosje op ieder 
plekje dat overblijft) zijn, maar vormt inhe-
rent een uitgangspunt: kijkend naar de hy-
drologische en geofysische ondergrond, zijn 
specifieke plekken in ons landschap aan te 
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wijzen waar (zeldzame) natuur in goede con-
ditie kan voorkomen. Op die bepaalde plek-
ken is het logisch natuurtypen te beschermen 
en daaromheen een buffer aan te brengen. 
Het stikstofvraagstuk laat zien dat we in ie-
der geval niet kunnen doen alsof het een uit-
gangspunt is, om vervolgens onze natuur als 
sluitstuk te behandelen. Daarbij komt dat de 
klimaatverandering (zowel opwarming als 
langere periodes met droogte en heftigere re-
genval) effect heeft op de staat van de natuur, 
evenals de bodemdaling in delen van Neder-
land, de landbouwtransitie én de ervaring 
van het belang van (recreatie in) de natuur. 
Dankzij corona is dit temeer duidelijk ge-
worden. De drukte in de fysieke ruimte en de 
druk op die fysieke ruimte vragen om keuzes, 
ook van de overheid (Rijksoverheid 2021).

Voordat ik inga op de vraag of er vanuit een 
liberale visie op de samenleving een stand-
punt te formuleren is voor ‘de’ natuur, sta ik 
eerst stil bij wat de natuur in onze leefomge-
ving aan waarde brengt.

De waarde van natuur
De waarde van natuur kan uitdrukt worden 
in economische waarde. De basis daarvan ligt 
in de marktwaarde van de grond. Een stuk 
bos kost bijvoorbeeld (prijzen verschillen per 
locatie en conditie) een euro per vierkante 
meter (10.000 euro per hectare). Maar drukt 
die prijs ook daadwerkelijk de gehele econo-
mische waarde uit? Landbouwgrond is soms 
zeven tot vijftien keer zo duur en grond be-
stemd voor woningbouw kan wel 150 tot 300 
keer zo duur zijn. Is er sprake van marktfalen 
omdat maatschappelijke waarden – kenne-
lijk – niet in de marktprijs terugkomen? Na-

genoeg ieder ander gebruik, zoals landbouw 
of woningbouw, heeft een waardevermeer-
derend effect, terwijl er maatschappelijk toch 
vaak anders over gedacht wordt, namelijk 
dat natuur onterecht opgeofferd wordt (en 
dus belangrijker is) voor andere functies.

Dit laat zich verklaren doordat de maat-
schappelijke meerwaarde van natuur niet 
direct in de (grond)prijs zit die een eigenaar 
ervoor betaalt. Het CBS denkt in samen-
werking met de Wageningen Universiteit na 
over het becijferen van ecosysteemdiensten: 
de natuur kan iets produceren (hout), iets re-
guleren (koolstof vastleggen, water zuiveren) 
of als nutsfunctie dienen (recreatie, wonen 
‘in het groen’, inclusief hogere woningwaar-
den nabij groen of verbetering van het vesti-
gingsklimaat voor bedrijven en werknemers 
in een groene omgeving) (CBS). Daarmee 
hangt samen dat de natuur onze gezondheid 
fysiek en mentaal positief beïnvloedt en dus 
zorgkosten kan besparen (IVN 2014; KPMG 
2012). Deze aspecten zijn min of meer te be-
cijferen (bijvoorbeeld via de EU-Emission 
Trading Scheme (ETS)-prijs voor CO2-op-
slag). Moeilijker becijferbare waarden zijn ‘de 
schoonheid van het landschap’, dierenwelzijn 
of de ‘intrinsieke waarde van de natuur’. Bij 
elkaar opgeteld is de natuur veel meer waard 
dan in het economische verkeer tot uitdruk-
king komt en leidt natuur tot positieve (eco-
nomische) effecten in de leefomgeving of 
negatieve economische effecten als we slecht 
voor de natuur zorgen (Van Raaij 2021).

Kortom: het is verdedigbaar te stellen dat de 
grondprijs van natuur onvoldoende uitdrukt 
welke waarde zij voor de samenleving heeft. 
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Er is sprake van marktfalen, omdat het ver-
delingsvraagstuk van schaarse grond niet tot 
een optimale oplossing leidt via marktwer-
king. Het collectief van de samenleving heeft 
meer baat bij natuur dan in marktprijzen tot 
uitdrukking komt en dat rechtvaardigt over-
heidsbemoeienis. Natuur heeft, zogezegd, 
een groene nutsfunctie voor de samenleving.

Het lijkt ook voor een liberaal terecht de na-
tuur als een groene nutsfunctie te zien, waar 
de samenleving meer waarde aan hecht dan 
alleen uitgedrukt wordt in de grondprijs. 
Daarmee dient de vraag zich aan of libera-
len hier regulering van de overheid verde-
digbaar vinden om natuur te beschermen 
of een groene, gezondere leefomgeving bij 
bijvoorbeeld nieuwbouw of herinrichtingen 
van stedelijk gebied of landschap te borgen. 
Dit lijkt gegrond, omdat het algemeen be-
lang van natuur voor de samenleving groot 
is en een principe van marktordening niet 
leidt tot waardering van deze waarden. Ook 
private initiatieven (waarbij Natuurmonu-
menten als vereniging met leden die samen 
natuurgebieden verwerven en beschermen) 
zijn onvoldoende, omdat voor natuurbehoud 
systeemherstel en samenhang tussen diverse 
functies nodig zijn; een (ruimtelijke) orde-
ningstaak die bij de overheid ligt. Daarnaast 
kan de overheid in algemene zin eisen stellen 
aan herinrichtingen op het gebied van land-
schappelijke kwaliteit of een gezonde leef-
omgeving, waardoor er een gelijk speelveld 
ontstaat. Alle becijferbare facetten van de 
positieve effecten van natuur en een gezonde 
leefomgeving op ons leven geven daar vol-
doende aanleiding voor. De eerder genoemde 
moeilijker becijferbare waarden, waaronder 

de ‘intrinsieke waarde’ van natuur, vergroten 
dit belang alleen maar, ook al kan de waarde 
van dit element van individu tot individu en 
van samenleving tot samenleving verschillen. 

Gaat het nou heel goed met de 
natuur, of juist niet?
Zeker in liberale (VVD-)kring willen we 
wel eens geloven dat het eigenlijk best goed 
met de natuur gaat (Rozendaal 2021). We 
kunnen dan vanuit die positie voor ‘realis-
tisch’ natuurbeleid pleiten. Laten we eens kij-
ken of de optimisten hier een punt hebben.

Het is voor de aanhangers van de hypothese 
‘het gaat goed met de natuur’ een voordeel 
dat natuur en natuurinformatie bijna on-
eindig lijkt: tienduizenden soorten en nog 
veel meer relaties onderling en met het leef-
milieu. Sommige soorten(groepen) en eco-
systeemtypen gaan inderdaad vooruit. Dat 
is echter vooral de natuur van voedselrijke 
plekken. Ecosystemen zijn zo sterk als hun 
zwakste schakel. Qua dieren zijn het vaak 
grote, mobiele soorten, die ook zonder na-
tuurverbindingen hun weg wel vinden in 
het landschap, zoals bevers en zeearenden. 
Hun vooruitgang is bovendien mede het ge-
volg van hardwerkende mensen die nieuwe 
leefomgevingen voor deze soorten hebben 
gecreëerd en ecosystemen hebben hersteld. 

Hier tegenover staat de natuur die hoge eisen 
stelt aan het milieu: schoon en voldoende 
water, schone lucht en ecologische uitwisse-
ling met het omringende landschap dat de-
zelfde hoge milieukwaliteit vereist. Met deze 
natuur gaat het onveranderd slecht. Je ziet dit 
bijvoorbeeld terug in de soortenrijkdom aan 
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plantensoorten, bij uitstek een niet mobiele 
en milieu-kritische soortengroep: zie de af-
beelding van Utrecht. In 30 jaar tijd is het 
aantal plekken waar de diversiteit van plan-
tensoorten is afgenomen (gele, oranje, rode 
vakjes) overweldigend meer ten opzichte 
van de enkele groene vakjes waar in die pe-
riode het aantal plantensoorten is toegeno-
men. En met die toenemende armoede aan 
plantensoorten nemen ook insectensoorten 
af en langs de hele voedselketen vervolgens 
ook vogelsoorten, zoogdieren, enzovoorts. 

De natuur met hoge milieu-eisen komt van 
oorsprong het meest voor in Nederland: bij 
ons valt er meer neerslag dan er verdampt, 
waardoor bodems licht ‘uitlogen’ en er veel 
kletsnatte plekken in het landschap zijn waar 

water stagneert, veelal met veenecosystemen.1 
Daar komt bij dat de gevoeligheid van deze 
natuurtypen voor bepaalde stoffen erg groot 
is. Voor oer-Hollandse bodems maakt het 
dus vaak niet uit als je van een overschrijding 
met een factor 1000 teruggaat naar een factor 
50. Het is nog steeds te veel. Bovendien zijn 
de voorraden (sulfieten, stikstof en fosfaat) 
in de bodem toegenomen door de (histori-
sche) vervuiling. De natuur heeft er dus nog 
steeds last van, ook als de uitstoot snel daalt. 

In de wetenschappelijke rapportages over het 
reilen en zeilen van de Natura 2000-gebieden 
wordt dan ook stelselmatig onderbouwd dat 
er geen sprake van verbetering is. Van onze 
Europese habitats is 11 procent in een ‘gun-
stige staat van instandhouding’. Er zijn daar-

Verschil in aantal waargenomen plantensoorten per km-hok tussen de periode 1975-1988 en 
2004-2016. Bron: Provincie Utrecht, 2017
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naast overduidelijke aanwijzingen dat het op 
het platteland zeer slecht gaat met soorten. 
Dat is nog steeds het grootste deel van het op-
pervlak van Nederland. Vooruitgang met aan-
tallen soorten is er wel in de steden, waar de 
milieudruk van de landbouw afwezig is en be-
woners een groen leefmilieu vragen. In de na-
tuurgebieden is de situatie ongeveer constant. 

De VVD en natuur: “een koe in de 
wei is ook natuur”?
Binnen de VVD lijkt het debat over natuur 
minder prominent aanwezig dan wellicht bij 
het electoraat het geval is. En toonaangevende 
leden, zoals de directeur van de TeldersStich-
ting, hebben er moeite mee het belang van de 
natuur voor de samenleving te omarmen (Van 
Schie 2018). Het verkiezingsprogramma van 
de VVD heeft als risico in zich dat de beleids-
lijn lijkt op het stikstofbeleid van voor de stik-
stofcrisis: we zeggen het één en doen het ander. 
Na een (terechte) inleiding over het belang van 
natuur, stelt het programma: “De komende 
jaren moet worden ingezet op een realistisch 
en haalbaar natuurbeleid”. Een ‘haalbaar’ na-
tuurbeleid kun je op vele manieren uitleggen. 

Ecologisch gezien is het haalbaar vele natuur-
types in ons land te beschermen en versterken. 
Slechts in enkele gevallen leidt klimaatveran-
dering tot onvermijdelijke veranderingen in 
de biodiversiteit (het debat over die gebieden 
en het wijzigen van het natuurdoeltype naar 
een realistischer en klimaatbestendiger type 
kan overigens zeer nuttig zijn). De noodza-
kelijke aanpassing van grondwaterstanden, 
het beperken van stikstofdepositie op die 
gebieden en het creëren van effectieve buf-
ferzones rond die natuur zijn een voorwaar-

de die niet zonder overheidssturing kan en 
ingrijpen vereist in onder meer de agrarische 
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld door de over-
gang naar natuurinclusieve extensieve land-
bouw te stimuleren) rond kwetsbare natuur.
 
Dát is een ‘realistisch en haalbaar’ natuurbe-
leid, maar wordt dat bedoeld in het VVD-pro-
gramma, of is dit een opmaat tot bagatelliseren? 
De inzet van de VVD volgens het verkie-
zingsprogramma lijkt die kant op te wijzen:

“Een herijking van de aangewezen Natu-
ra 2000-gebieden waarbij we kritisch kijken 
naar de regels en soorten die niet voortvloeien 
uit EU-regels of door Nederland zelf zijn toe-
gevoegd. Europese richtlijnen voeren we niet 
strenger in dan de EU voorschrijft. Zo kunnen 
we nog steeds genieten van de natuur en hou-
den we ons natuurbeleid realistisch.”

Uit deze passage blijkt weinig urgentie en lijkt 
de verwachting dat een herijking leidt tot min-
der ingewikkelde keuzes. Vanuit ecologisch 
perspectief is een kritische evaluatie verdedig-
baar: in de Natura 2000-systematiek zitten hier 
en daar onrealistische eisen voor doelsoorten 
die onmogelijk te realiseren zijn. Maar van-
uit een breder perspectief is dat een bijzaak. 
Het beschermen van Natura 2000-gebieden 
kan alleen lukken door te kiezen vóór natuur.

“Er worden geen nieuwe Natura 2000-gebie-
den aangemeld of aangewezen. Daar waar 
mogelijk voegen we (beschermde) natuurge-
bieden samen.”

Deze ‘uitwerking’ van de goede bedoelingen 
lijkt er rechtstreeks mee in tegenspraak. We 
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willen niet méér natuur! En de ambitie natuur-
gebieden samen te voegen staat wel erg ver af 
van de praktijk, waarbij ondergrond en jaren-
lange processen nodig zijn om een bepaald 
natuurtype in een goede conditie te krijgen. 
Je verplaatst makkelijker een bedrijf of zelfs 
een woonwijk dan een ecologisch systeem.

“Aanplanten van nieuwe hectares bos binnen 
natuurnetwerken dat niet ten koste gaat van 
het areaal kostbare landbouwgrond. Daarbij 
voorkomen we dat deze gebieden direct een 
beschermde status krijgen en activiteiten als 
wonen, ondernemen en recreatie beperken.”

Ook hier lijkt het nieuwe bos een ‘moetje’ 
waarvan we vooral moeten voorkomen dat 
het ten koste gaat van andere functies of een 
beschermde status krijgt die beperkingen met 
zich meebrengt. Ondertussen is meer bos in 
Nederland écht nodig voor recreatie, CO2-op-
slag, duurzame houtproductie, verkoeling, 
het vasthouden van water, enzovoorts. 

Kortom: de VVD laadt de verdenking op zich 
in 2021 niet veel verder te zijn in het denken 
over groen dan tien jaar geleden, toen de 
campagneposters met stellingen ook in een 
lokale variant uitmondde in “een koe in de 
wei is ook natuur”. 

Deels zal dit ingegeven zijn door de enorme 
impact die kiezen vóór de natuur heeft op de 
ruimtelijke inrichting. Een deel van de ach-
terban ziet agrarische functies en natuur als 
concurrenten. Natuurlijk heeft de landbouw 
een economisch belangrijke functie in ons 
land. Daarnaast kent de sector een grote in-
novatiekracht. Net als voor de natuur, zijn er 

ook plekken aan te wijzen waar ook voor deze 
sector ruimte te vinden is (bijvoorbeeld aan 
de andere kant van een bufferzone). De inno-
vatiekracht van Nederland kan ook bijdragen 
aan meer perspectief voor natuurinclusieve 
landbouw, ook ín de bufferzones om natuur-
gebieden heen. En de natuursector zelf kan 
ook kritisch blijven kijken naar de mogelijk-
heden om gebieden waar aantoonbaar onhaal-
bare natuurdoelen voor gelden om te vormen 
naar meer klimaatrobuuste habitattypen die 
vervolgens wél tot meer biodiversiteit leiden. 
Maar dat alles is volstrekt onvoldoende om te 
kunnen denken dat er géén scherpere keuzes 
gemaakt moeten worden en/of dat je met de 
huidige koers in het verkiezingsprogramma 
de Nederlandse natuur voldoende beschermt. 

Naast inhoudelijke, ecologische en wette-
lijke argumenten om er anders over te den-
ken, brengt dit ook een electoraal risico met 
zich mee. Zeker nu de samenleving door de 
stikstofcrisis en corona nog eens extra met 
de neus op de feiten is geduwd. Ik denk dat 
veel liberalen de natuur juist een warm hart 
toedragen. Met bijna een miljoen leden van 
bijvoorbeeld Natuurmonumenten, lijkt het 
logisch te veronderstellen dat daar ook veel 
VVD-leden en -kiezers tussen zitten. Pas 
op dus wie je allemaal van je vervreemdt.

Liberale kijk op de natuur 
Terug naar het gentiaanblauwtje, fladderend 
naar het gentiaanklokje, opgegroeid in een 
mierennest. Wat mag dit vlindertje verwach-
ten van een liberaal? Wordt het vrijheidsideaal 
van een liberaal beperkt door verantwoorde-
lijkheid te vragen voor de (intrinsieke) waar-
de van de natuur? Ervaren wij een zorgplicht, 
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zoals confessionele partijen spreken van rent-
meesterschap? Politiek filosoof Marcel Wis-
senburg introduceert de term ‘groen libera-
lisme’ (Wissenburg 1998). Een stukje groen 
liberalisme mag inderdaad best ten grondslag 
liggen aan de verantwoordelijkheid die de 
VVD als grootste partij in de Tweede Kamer 
gaat nemen bij het maken van keuzes ten aan-
zien van stikstofbeleid en natuurherstel. We 
moeten ervan doordrongen raken dat ecosys-
temen essentieel zijn voor ons bestaan. Dat 
waar de vrijheid van de een ophoudt, die van 
de ander begint; en dat dit ook van toepassing 
kan zijn tussen individu versus flora en fauna. 
We houden er een mooie, schonere en gezon-
dere leefomgeving aan over. En een leefkli-
maat én vestigingsklimaat waarin ook de vol-
gende generatie perspectief heeft om aan een 
welvarend Nederland door te bouwen. Én zich 
te verwonderen over een vlindertje, de nacht-
zwaluw, de hazelmuis, de otter en al het moois 
dat de Nederlandse natuur te bieden heeft. 

Boudewijn Revis is directeur Terreinbeheer 
& Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer en was 
tussen 2012-2020 wethouder voor de VVD in 
Den Haag.
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Natuur en leefomgeving

door Rudy Rabbinge en Joost van 
Kasteren 
De Europese ‘Green Deal’ pleit expliciet voor 
een landbouw die productief en milieuvrien-
delijk is, die bijdraagt aan een gezond en 
betaalbaar voedselpakket en de boeren de 
mogelijkheid geeft om een redelijk inkomen 
te verdienen. Er worden echter diverse maat-
regelen aangekondigd die niet bijdragen aan 
het realiseren van de doelstellingen en soms 
zelfs het tegengestelde resultaat bereiken. 

Veel van die maatregelen zijn middelvoor-
schriften en daarmee gaat de Europese Com-
missie heel nadrukkelijk op de stoel van de 
ondernemer zitten. De Amerikaanse presi-

dent Dwight Eisenhower stelde indertijd al 
vast dat “farming is easy when your plow is 
a pencil”. Indachtig die wijsheid pleiten we 
hier voor een Europees landbouwbeleid dat 
het enorme innovatievermogen van de agra-
rische sector weet uit te dagen door niet te 
sturen op middelen, maar op resultaten. 

Landbouwcrisis
Alvorens daarop in te gaan, gaan we terug 
in de tijd. Zo’n anderhalve eeuw geleden 
verkeerde de landbouw – en daarmee ook 
de voedselvoorziening – in een crisis. Eu-
ropa produceerde te weinig voedsel voor de 

Ecologisering van de landbouw
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groeiende bevolking, terwijl de opkomende 
industrie en de bijbehorende trek naar de 
stad, leidden tot een tekort aan arbeidskracht 
op het platteland. 

Ongeveer tegelijkertijd werden de vrucht-
bare vlaktes in de Amerikaanse MidWest 
opengelegd voor een, voor die tijd vergaand 
gemechaniseerde vorm van landbouw. 
Stoomtreinen en -schepen zorgden voor 
goedkoop transport naar de willige afzet-
markt in Europa. Gevolg was dat niet alleen 
de prijzen van graan, maar ook van legio 
andere producten van landbouw en veeteelt 
daalden.

Landen reageerden verschillend op wat de 
landbouwcrisis van de jaren 1870 is gaan he-
ten. Groot-Brittannië zette in op een beleid 
van laissez faire, de markt lost het wel op. 
Mede als gevolg van een reeks slechte oogst-
jaren zorgde het goedkope graan (en later 
ook vlees) uit Noord-Amerika voor een te-
loorgang van het Britse platteland, waarvan 
de gevolgen nu nog merkbaar zijn. 

Frankrijk en Duitsland sloten hun grenzen 
en kozen voor het beschermen van hun veel-
al kleinschalige bedrijven. Gevolg was een 
France profonde waar veel kleine bedrijven 
niet of nauwelijks het hoofd boven water 
weten te houden, zelfs met subsidie en bij-
banen. Ook Duitsland telt nog veel relatief 
kleinschalige bedrijven die vooral voor loka-
le markten produceren.

Staatscommissie
Nederland was ook toen al een handelsland 
en kon het zich niet permitteren om de gren-

zen te sluiten. Een beleid van laissez faire 
was ook geen optie. De industrie had zich 
hier nog niet zo ver ontwikkeld als in om-
liggende landen, waardoor er – anders dan 
in Groot-Brittannië – weinig alternatieve 
vormen van werkgelegenheid waren voor 
landarbeiders en (kleine) boeren. 

Op aandringen van de landbouworganisaties 
stelde de mede door de liberalen gesteunde 
regering-Heemskerk in 1886 een Staatscom-
missie voor den Landbouw in om de crisis 
het hoofd te bieden. Anders dan de buurlan-
den zette deze in op het versterken van de 
concurrentiekracht door middel van drie 
instrumenten: het optimaliseren van de in-
frastructuur en verkaveling onder meer door 
het verbeteren van de waterhuishouding en 
de aanleg van wegen, het bevorderen van de 
marktmacht van boeren door de oprichting 
van coöperaties te stimuleren, en vooral ook 
het bevorderen van innovatie. 

Bij dat laatste gaat het om het maximaal be-
nutten van de nieuwe inzichten en technie-
ken op het gebied van veredeling, bemesting, 
plaagbestrijding en mechanisatie om de Ne-
derlandse landbouw op te stoten in de vaart 
der volkeren. Opvallend is dat deze respons 
de laatste 150 jaar altijd heeft plaatsgevon-
den in tijden van crisis. Bovendien is de wij-
ze waarop innovatie werd gestimuleerd type-
rend voor ons land.

Gouden driehoek
Het was het begin van ‘Wageningen’, niet al-
leen als opleidingsinstituut voor onderzoe-
kers, voorlichters, ambtenaren en onderne-
mers, maar ook als locatie van een groeiend 
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aantal onderzoeksinstituten. De ‘driepoot’ 
van onderwijs, onderzoek en voorlichting 
staat ook aan de basis van wat wel de gouden 
driehoek wordt genoemd, de pragmatische 
samenwerking tussen onderzoek, overheid 
en bedrijfsleven. De driepoot en de gouden 
driehoek hebben Nederland geen windeie-
ren gelegd. Zo staat ons land bekend als de 
op een na grootste exporteur van agrarische 
producten en diensten. 

Daar valt overigens wel wat op af te dingen, 
omdat het maar zeer ten dele gaat om fysie-
ke producten. Bijna een kwart van die export 
bestaat bovendien uit doorvoer van door-
gaans iets bewerkte producten met een gro-
tere toegevoegde waarde. Rotterdam geldt 
immers als de poort van Europa. Van wat 
hier wordt geproduceerd of bewerkt gaat nog 
eens 80 procent naar de buurlanden. Is dat 
export? Of is het productie voor de Europese 
thuismarkt?

Illustratiever dan de discutabele positie als 
een na grootste exporteur, is het innovatieve 
vermogen van de Nederlandse landbouw. Al-
vorens daarop in te gaan moeten we een mis-
verstand uit de weg ruimen. In vrijwel alle 
artikelen over landbouw en in de hoogop-
lopende maatschappelijke discussies erover, 
gaat het over ‘de landbouw’ en de mestpro-
blematiek, diervriendelijkheid, enzovoorts.

De achterliggende veronderstelling is dat we 
hier te maken hebben met een homogene 
sector, maar dat geeft een volstrekt verkeerd 
beeld van de agrarische sector. Zo zijn er gro-
te verschillen tussen de 20 bedrijfstakken die 
samen de agrarische sector vormen. Er zijn 

weinig overeenkomsten tussen bijvoorbeeld 
de bollenteelt en de pluimveehouderij, be-
halve dan dat ze werken met levende orga-
nismen en natuurlijke processen. Dat geldt 
in het bijzonder voor de mestproblematiek. 
De problemen met mineralenoverschotten 
zijn niet nieuw. De oplossing werd al in het 
eerste kabinet-Kok gevonden in de zeer ef-
fectieve mineralenbalans, die vervolgens 
door CDA-bewindslieden helaas weer werd 
afgeschaft.

Dynamiek en vernieuwing
Het overgrote deel van de agrarische be-
drijfstakken loopt voorop als het gaat om 
innovatie en duurzame ontwikkeling. Bij 
een vergelijking op basis van de zogenaam-
de Porter-criteria voor concurrentiekracht 
en innovatie blijken acht agrarische be-
drijfstakken in de top tien te staan van de 
300 bedrijfstakken die Nederland telt. Dan 
moeten we denken aan de leveranciers van 
zaaizaad en pootgoed, de sierteelt onder glas 
(indertijd door Porter genoemd als een van 
de sterkste clusters ter wereld), de teelt van 
bomen en heesters en de teelt van groenten 
onder glas, waaronder tomaten, komkom-
mers en paprika’s. 

Uit deze analyse blijkt verder dat alle agrari-
sche bedrijfstakken in de top 50 staan als het 
gaat om concurrentiekracht en innovatief 
vermogen. Ook wat duurzame ontwikkeling 
betreft behoren de Nederlandse agrarische 
bedrijfstakken tot de voorhoede in de wereld 
als we kijken naar de externe effecten, zoals 
het gebruik van grond- en hulpstoffen, emis-
sies en dierenwelzijn.
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Voortdurende dynamiek en vernieuwing 
maken van Nederland een nog steeds eco-
logisch en technologisch mondiaal leidende 
landbouwnatie met een agrarische sector 
die een substantiële bijdrage levert aan de 
handelsbalans. Kenmerkend daarbij is nog 
steeds de privaat-publieke samenwerking 
in alle drie de interventies: infrastructuur, 
marktmacht en innovatie.

Mondiale uitdagingen
De geschiedenis herhaalt zich niet, maar we 
kunnen er wel het een en ander van leren. Net 
als anderhalve eeuw geleden staan landbouw 
en voedselvoorziening voor enorme uitda-
gingen. Een groeiende wereldbevolking die 
een eveneens groeiende behoefte heeft aan 
hoogwaardig en betaalbaar voedsel. Voedsel 
dat voorziet in de fysiologische behoefte aan 
nutriënten en de sociale en psychologische 
behoefte aan smakelijke maaltijden. 

Klimaatverandering en verlies aan biodiver-

siteit dwingen ook de landbouw tot het ver-
der terugdringen van de milieubelasting en 
tot verkleining van het areaal. Tegelijkertijd 
groeit ook de behoefte aan bouwmaterialen 
en aan agrarische grondstoffen voor de che-
mische industrie als alternatief voor fossie-
le grondstoffen. Aan het eind van dit artikel 
schetsen we een aantal megatrends, die be-
palend zijn voor de toekomst van de 20 be-
drijfstakken die gezamenlijk de agrarische 
sector vormen.

Een trend willen we hier alvast uitlichten. Net 
als anderhalve eeuw geleden dient zich ook 
nu weer een aantal nieuwe ontwikkelingen 
aan op het gebied van veredeling, bemesting, 
plaagbestrijding en mechanisering. Daarbij 
moeten we denken aan nieuwe inzichten op 
het gebied van bodembiologie, agrobiodiver-
siteit, nieuwe genetica en ontwikkelingen op 
het gebied van sensoren, robotica en data-
verwerking. 
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Gereedschapskist
De combinatie van ecologische inzichten en 
nieuwe technieken biedt de agrariër een bij-
na geheel gemoderniseerde gereedschapskist 
aan, waaruit hij een keuze kan maken, afhan-
kelijk van de fysische, ecologische, economi-
sche en sociaal-culturele omstandigheden 
waar hij mee te maken heeft. Er is immers 
geen one size fits all, een universele wijze van 
boeren, die geldt onder alle omstandighe-
den. Daarvoor is de diversiteit aan boerenbe-
drijven te groot, evenals de complexiteit van 
de werkelijkheid waar boeren mee te maken 
hebben. 

Er liggen dus legio kansen voor de agrarische 
sector om via de beproefde publiek-private 
samenwerking antwoorden te vinden op de 
nieuwe uitdagingen. De rol van de overheid 
daarbij is enerzijds zorgen voor een goede 
infrastructuur voor onderwijs, onderzoek en 
voorlichting. Anderzijds voor het stellen van 
duidelijke doelen en randvoorwaarden op 
het gebied van voedselveiligheid en -gezond-
heid, milieu en natuur.

In plaats daarvan zien we de laatste tijd een 
overheid – zowel op nationaal als op Euro-
pees niveau – die steeds op de stoel van de 
ondernemer gaat zitten. Daardoor wordt het 
ondernemerschap ondermijnd en worden 
elementaire liberale beginselen tenietgedaan. 
Veelvuldig kiest men voor een route waarin 
niet doelen en randvoorwaarden centraal 
staan, maar waarin tot op stal- en perceels-
niveau wordt voorgeschreven wat er moet 
gebeuren om die doelen te halen. 

Aan de ene kant laat diezelfde overheid zich 
daarbij leiden door modellen waarvan keer 
op keer blijkt dat ze geen recht doen aan de 
werkelijkheid. Zie bijvoorbeeld het stikstof-
dossier. Aan de andere kant wordt zelfs de 
schijn van een evidence-based beleid opgehe-
ven als maatschappelijke onrust over bepaal-
de bestrijdingsmiddelen leidt tot een plomp-
verloren verbod op het gebruik ervan. Ook 
kiest men vaak voor het gebruik van dwan-
ginstrumenten in plaats van ruim beproefde 
marktmechanismen.

Green Deal
Illustratief voor het beleid is de ‘van-boer-tot-
bord-strategie’ die de Europese Commissie 
heeft ontwikkeld in het kader van de Green 
Deal. Eind dit jaar moeten de uitgangspun-
ten van die strategie gestalte krijgen in het 
Nationaal Strategisch Plan. Kernpunten van 
de Europese strategie zijn een vermindering 
van het gebruik van kunstmest met 20 pro-
cent en van synthetische bestrijdingsmidde-
len met 50 procent. Dat is blijkens een ver-
kennende studie van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit 
1991 zeker mogelijk. Niet door voorschrif-
ten, maar door politieke keuzes waarin het 
honoreren van resultaten centraal staat.

Ook zou een kwart van het landbouwareaal 
gereserveerd moeten worden voor biologi-
sche landbouw. In Nederland is dat nu on-
geveer drie procent. Los daarvan zouden er 
in het kader van het klimaatbeleid nog eens 
drie miljard bomen geplant moeten worden 
en moet 30 procent van het landoppervlak 
worden gereserveerd voor natuur.
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De vraag is wat de Europese Commissie wil 
bereiken met het voorschrijven van biologi-
sche landbouw op een kwart van het areaal. 
Deze manier van boeren is niet beter voor 
het milieu en zeker niet beter voor de biodi-
versiteit. Ook zijn biologische producten niet 
gezonder of smakelijker dan die zijn gepro-
duceerd in de gangbare landbouw. 

Bovendien – en dat maakt het beleid van 
de Europese Commissie nog wat wonder-
lijker – gaat het hierbij om een ideologisch 
geïnspireerde manier van boeren, waarbij 
het gebruik van kunstmest, synthetische 
bestrijdingsmiddelen en nieuwe genetische 
technieken a priori wordt uitgesloten. Dat 
gaat zelfs zo ver dat oogstverliezen van 50 tot 
75 procent als gevolg van de aardappelziekte 
Phytophtera infestans voor lief worden geno-
men. 

Op zich is het bewonderenswaardig dat boe-
ren die uitdaging aan willen gaan om onder 
de weliswaar irrationele, maar sterk gekoes-
terde randvoorwaarden en taboes kwalitatief 
hoogwaardig voedsel te produceren. Het 
dient immers een maatschappelijke vraag, 
omdat een groep burgers gelukkig wordt van 
de consumptie van hun producten. Boeren 
onder extreme voorwaarden kan zelfs nut-
tige informatie opleveren, bijvoorbeeld over 
optimale combinaties van gewassen in stro-
kenteelt.

Afwentelen
De beoogde verplichting om een kwart van 
het areaal te bestemmen voor biologische 
landbouw dient kortom geen milieudoel, 

stelt de voedselzekerheid in de waagschaal 
en draagt niet bij aan de volksgezondheid. 
Uit onderzoek van onder meer het Karlsruhe 
Institut fur Technologie en – nota bene – 
het Amerikaanse ministerie van Landbouw 
blijkt verder dat de voedselimporten toe zul-
len nemen bij uitvoering van de plannen van 
de Europese Commissie. Daardoor worden 
milieu- en andere kosten afgewenteld op de 
handelspartners en wordt de voedselzeker-
heid in de wereld bedreigd.

Niet alleen worden de duurzame ontwikke-
lingsdoelen no poverty en zero hunger niet 
gehaald als de EU een groot deel van het 
landbouwareaal bestemt voor biologische 
landbouw. Ook wordt het halen van de kli-
maatdoelen, zoals vastgelegd in de akkoor-
den van Parijs en in de Green Deal zelf, 
hoogst onwaarschijnlijk evenals de ambitie 
om natuur en biodiversiteit te behouden en 
te versterken. Voor biologische landbouw is 
immers meer grond nodig, grond die niet ge-
bruikt kan worden voor natuur.

Wat zeker voor een liberale partij onverteer-
baar is of zou moeten zijn, is dat de overheid 
op de stoel van de ondernemer gaat zitten en 
voorschrijft hoe hij of zij moet gaan boeren. 
Dat gaat voorbij aan onze eerdere vaststelling 
dat boeren op hun bedrijf te maken hebben 
met een complexe werkelijkheid die zich niet 
laat sturen door het uitvaardigen van mid-
delvoorschriften. 

De agrarische sector heeft inmiddels bewe-
zen over een groot innovatief vermogen te 
beschikken. Om dat te benutten voor het re-
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aliseren van maatschappelijke doelen (voed-
selzekerheid met een minimale voetafdruk), 
moet de boer de ruimte krijgen om die com-
plexe en dynamische werkelijkheid te sturen 
op basis van eigen inzicht en ervaring. 

Best ecological means
Zoals gezegd biedt de combinatie van ecolo-
gische inzichten en nieuwe technologie boe-
ren nieuwe mogelijkheden om maatschap-
pelijke doelen te verwezenlijken. De aanzet 
voor de ecologisering van de landbouw da-
teert overigens al van bijna 70 jaar geleden. 
In 1954 richtte een aantal ‘verlichte’ biologen 
de werkgemeenschap voor harmonische be-
strijding op. Het was een reactie op het pre-
ventief – en dus overmatig – gebruik van 
synthetische bestrijdingsmiddelen.

Jan de Wilde (1916-1983), hoogleraar Ento-
mologie aan de toenmalige Landbouwhoge-
school, is een naam die daar onlosmakelijk 
mee verbonden is. Hij stond aan de wieg van 
wat later geïntegreerde gewasbescherming is 
gaan heten. Daarbij gaat het om het combi-
neren van verschillende methoden, waaron-
der veredeling, ruimere vruchtwisseling en 
de gecombineerde inzet van biologische en 
synthetische bestrijding om het gewas ge-
zond te houden. 

In de jaren 90 werd de geïntegreerde gewas-
bescherming gecombineerd met het werk 
van een andere grote Wageninger, Kees de 
Wit. In de jaren 50 begon hij met het ont-
wikkelen van modellen voor gewasgroei, wat 
later theoretische teeltkunde genoemd zou 
worden. Al in 1953 voorspelde hij dat tarwe 

10.000 kilogram droge stof per hectare kon 
opbrengen, meer dan het dubbele van wat 
toen gebruikelijk was. Hij werd toen voor 
gek verklaard, maar nog tijdens zijn leven 
werd zijn gelijk bewezen met opbrengsten 
van 12.000 kilogram meer droge stof per 
hectare. Overigens met beperkte inzet van 
hulpmiddelen en een grotere doelmatigheid 
en doeltreffendheid van de ingezette hulp-
middelen dan in de laagproductieve land-
bouw van eertijds.

De integratie van verschillende vakgebieden 
onder de koepel van productie-ecologie leid-
de tot de ontwikkeling van zogeheten ‘best 
ecological means’. Op basis van klimaat en 
genetica kun je theoretisch vaststellen wat 
de potentiële opbrengst per hectare is. Die 
wordt nergens gerealiseerd, want er zijn al-
tijd beperkende factoren, met name de be-
schikbaarheid van water en voedingsstoffen 
voor de plant. Door daaraan te sleutelen, bij-
voorbeeld door gericht toedienen van kunst-
mest (precisiebemesting) en water (druppel)
bevloeiing kun je wel proberen om die the-
oretische opbrengst zo dicht mogelijk te be-
naderen. 

Dan nog krijg je te maken met factoren die 
je haalbare productie reduceren, zoals ziek-
ten en plagen, onkruid en milieuvervuiling. 
Daar komt de geïntegreerde gewasbescher-
ming in beeld, waarbij preventief spuiten zo 
veel mogelijk wordt vermeden ten gunste 
van biologische bestrijding en, waar nodig, 
heel gericht gebruik van bestrijdingsmidde-
len. 
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Ecologische geletterdheid
Deze op kennis en inzicht gebaseerde benade-
ring blijkt zowel voor de productie als voor de 
belasting van het milieu het meest doelmatig. 
In veel experimenten op gewas- en bedrijfsni-
veau is dat inmiddels aangetoond. Door een 
combinatie van dierlijke, organische (com-
post) en kunstmest kan het gewas optimaal 
worden gevoed afhankelijk van weersomstan-
digheden en de groeifase waarin het verkeert. 
Daardoor neemt de benutting van meststof-
fen toe en kunnen verliezen naar grond- en 
oppervlaktewater en naar de atmosfeer dras-
tisch worden verminderd. 

Hoewel optimale voeding een belangrijk bij-
drage levert aan de gezondheid van het ge-
was, blijft bescherming tegen ziekten, plagen 
en onkruid noodzakelijk. Bij biologische be-
strijding gaat het niet alleen om sluipwespen, 
gaasvliegen en lieveheersbeestjes, maar ook 
om het inzetten van ‘goede’ micro-organis-
men zoals bacteriën, gisten en schimmels. 
In kassen wordt biologische bestrijding al op 
grote schaal toegepast, maar de laatste jaren 
wordt het ook steeds vaker toegepast in de 
volle grond en in de fruitteelt. 

De inzet van best ecological means is een be-
hoorlijke uitdaging voor de boer. Het vergt 
veel ecologische kennis, niet alleen theore-
tisch, maar ook praktische kennis van het 
boven- en ondergrondse agro-ecosysteem op 
de eigen akkers en weiden en de bijbehorende 
dynamiek. Het vakgebied is bovendien volop 
in ontwikkeling en ook dat vraagt het nodige 
van de ecologische geletterdheid van boer en 
voorlichter. Daar ligt een uitdaging voor het 

onderwijs op alle niveaus, van avondschool 
tot en met universitair en daarmee ook voor 
de overheid om het onderwijs in staat te stel-
len die uitdaging op te pakken.

Ruimtelijk beleid
Een andere uitdaging voor de overheid is het 
ruimtelijk beleid. Een goed landbouwbeleid 
kan niet van de grond komen zonder duide-
lijke criteria voor grondgebruik. De toepas-
sing van best ecological means op de meest 
geschikte gronden voor landbouw levert de 
hoogste opbrengsten en de laagste milieube-
lasting op. 

Al in 1991 toonde de WRR in scenariostudies 
aan dat met de inzet van best ecological me-
ans op de betere gronden in Europa minimaal 
dezelfde opbrengsten kunnen worden ge-
haald op de helft van het landbouwareaal. Te-
gelijkertijd kan het gebruik van bestrijdings-
middelen met zo’n 80 procent dalen, neemt 
de vervuiling af met 70 procent en dalen de 
productiekosten met 40 procent. 

Het WRR-rapport was getiteld Grond voor 
keuzen en dat maakt duidelijk dat er gekozen 
moet worden. Bij een goed ruimtelijk beleid 
kunnen minder goede gronden worden benut 
voor meer extensieve vormen van landbouw 
in combinatie met zorg, recreatie en het be-
houd van natuur- en cultuurhistorische waar-
den. 

Daardoor kan zich een scala aan verdienmo-
dellen ontwikkelen voor een agrarische sector 
die niet alleen voedsel en materialen levert, 
maar ook medicijnen, geur- en smaakstoffen 
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en andere chemische specialiteiten. En na-
tuur- en cultuurhistorische ‘producten’, zoals 
grutto’s, patrijs en veldleeuwerik en heggen, 
hagen en boerengeriefbosjes.

Ingrijpende keuzes
Duurzame ontwikkeling van landbouw en 
voedselvoorziening met inzet van best ecolo-
gical means op de meest geschikte gronden 
vraagt dus om ingrijpende keuzes van de 
overheid. Keuzes die grote gevolgen hebben 
voor boeren, maar hen ook grote mogelijkhe-
den bieden. Vooropgesteld dat ze niet steeds 
verder ingesnoerd worden door een opeen-
stapeling van middelvoorschriften, maar de 
ruimte krijgen om binnen randvoorwaarden 
maatschappelijke en persoonlijke doelstellin-
gen te verwezenlijken.

Met een dergelijke aanpak kan Nederland een 
voorbeeld blijven voor de wereld als het gaat 
om landbouw en voedselvoorziening. Ook 
en vooral op mondiaal niveau biedt de inzet 
van best ecological means een uitgelezen kans 
om de productiviteit te verbeteren, de mili-
eubelasting te verminderen en de uitbreiding 
van de landbouw naar marginale gronden te 
voorkomen. De sterke groei van de bevolking 
in met name Azië en Afrika en de betekenis 
van een bloeiende agrarische sector als start-
motor voor economische ontwikkeling ma-
ken dat tot een urgente opgave. 

Concluderend kunnen we stellen dat de 
Green Deal qua uitvoeringsmaatregelen niet 
goed in elkaar zit en de beoogde doelen ook 
niet dichterbij zal brengen. Het is een typisch 
voorbeeld van ‘blauwdruk’-denken, waarbij 

geen rekening wordt gehouden met de grote 
fysische, economische en sociale randvoor-
waarden waaronder boeren hun bedrijf uit-
oefenen. Daarmee wordt geen recht gedaan 
aan het ondernemerschap van de boer, noch 
aan het enorme innovatieve vermogen van 
de sector, dat stoelt op anderhalve eeuw pu-
bliek-private kennisontwikkeling. 

De komende jaren moet het Europese land-
bouwbeleid worden geïntegreerd met de uit-
gangspunten van de Green Deal in een zo-
geheten Nationaal Strategisch Plan. Het is te 
hopen dat de nieuwe minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit oog heeft voor het 
unieke karakter van de Nederlandse agrarisch 
sector met zijn rijke geschiedenis. Nederland 
kan de wereld voeden. Niet zozeer met agra-
rische producten, maar met kennis en praxis 
van de combinatie van ecologische inzichten 
en nieuwe technologieën: gereedschappen die 
boeren elders in de wereld naar eigen inzicht 
en ervaring kunnen gebruiken. De liberale 
invalshoek die Nederland steeds heeft gehan-
teerd moet weer worden benadrukt. Prestaties 
van goed ondernemerschap moeten worden 
gehonoreerd. Niet saneren, maar innoveren.

Rudy Rabbinge is emeritus universiteitshoog-
leraar Duurzame Ontwikkeling en Voedsel-
zekerheid, en voormalig Special Envoy Food 
Security bij het ministerie van Economische 
Zaken en het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. 

Joost van Kasteren is landbouwkundig 
ingenieur, hoofdredacteur van Vork en initia-
tiefnemer van de Stichting Ecomodernisme. 
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Zes megatrends 
Op het gebied van landbouw en voedsel-
voorziening doet zich een aantal ontwik-
kelingen voor. Ze zijn kortweg samen te 
vatten in zes megatrends:

Ten eerste, sterke groei van de produc-
tiviteit, in termen van opbrengsten per 
hectare en per arbeidsuur en – voor veel 
mensen contra-intuïtief – per liter water, 
kilogram mest en gram bestrijdingsmid-
del. Per kilo opbrengst heb je dus minder 
water, minder (kunst)mest en minder 
bestrijdingsmiddelen nodig;

Ten tweede, verbreding van de doelstel-
lingen. Naast het produceren van voed-
sel en materialen speelt de primaire sec-
tor een belangrijke rol bij het tegengaan 
van c.q. anticiperen op klimaatverande-
ring en het behoud en de versterking van 
natuur- en cultuurhistorische waarden; 

Ten derde, de primaire productie is niet 
meer puur ambachtelijk, waarbij ge-
stuurd wordt op ervaring, maar is steeds 
meer gebaseerd op kennis van fysische, 
chemische, fysiologische en ecologische 
basisprocessen en de ‘vertaling’ ervan 
naar de praktijk in de vorm van best eco-
logical means. 

Ten vierde, het optimaliseren van de ke-
ten van de primaire producent naar de 
eindgebruiker, de consument, dankzij 
uitwisseling van de groeiende hoeveel-
heid data. Daardoor neemt niet alleen de 
uitstoot af van vervuilende stoffen, maar 
wordt ook verspilling voorkomen.

Ten vijfde, wereldwijd treedt er een ver-
schuiving op van het produceren van 
calorieën naar het produceren van voe-
dingswaarde, ofwel de koppeling van de 
primaire productie aan (preventieve) ge-
zondheidszorg, het ‘one-health-principe’. 
Veilige en voedzame producten die ook 
op een voor milieu en gezondheid veili-
ge manier zijn geproduceerd.

En tot slot, ten zesde, de sterke groei 
van de biobased economy, de plant als 
fabriek van hoogwaardige moleculen 
voor de farmaceutische industrie, de 
geur- en smaakstoffenindustrie en an-
dere fijnchemicaliën, zoals kleurstoffen, 
en als leverancier van materialen voor de 
bouw, de automobielindustrie en andere 
sectoren.
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Binnenland

door Robin Fransman
Economisch heeft de coronacrisis, zeker in 
Nederland, nauwelijks grote schade aange-
richt. Zeker op korte termijn niet. En juist 
omdat er zo weinig economische schade is, 
is de sociale en politieke schade op lange ter-
mijn potentieel zeer groot. Wat is die schade 
en wat zijn de consequenties?

Schrijven over de gevolgschade van het co-
ronabeleid van herhaaldelijke lockdowns is 
geen gemakkelijke opgave. Lockdowns raken 
alles en iedereen, elke sector, elk huishouden, 
elke generatie. In binnen- en buitenland. 
De effecten zijn alomvattend; er zijn eerste, 

tweede en derde orde effecten op korte, mid-
dellange, en lange termijn. Uitputtend zijn is 
onmogelijk. 

Het hoogst haalbare in deze fase is daarom 
om de belangrijkste gevolgschade in kaart 
te brengen. Een overzicht daarvan ordent de 
gedachten en verkent de toekomst. Ik beperk 
me daarbij tot de economische en politieke 
gevolgen van het coronabeleid. 

Economie op korte termijn
Op korte termijn is de schade van de pande-
mie beperkt. En de ramingen van het Cen-

Hoe gaan we coronabeleid evalueren?
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traal Planbureau (CPB) en De Nederland-
sche Bank (DNB) laten ook al weer een snel 
herstel zien. De lockdown creëerde wel forse 
economische dynamiek en in sommige sec-
toren aanzienlijke schade. De lockdown zo-
als we die in Nederland hebben meegemaakt 
is vooral de lockdown van de ‘Vrijetijdseco-
nomie’, de ‘Lockdown of Leasure’. Sluiting of 
beperking van sport, winkels, reizen, horeca, 
feesten en partijen, theater, bioscopen, mu-
sea, dierentuinen, enzovoorts. Geen onaan-
zienlijke sectoren, maar toch slechts een be-
perkt deel van de economie. Daartegenover 
stonden uiteraard sectoren als software, te-
lecom, internet en zorg, die profiteerden van 
de lockdown en daardoor extra hard groei-
den. Daarbij komt dat de steunpakketten 
voor een aanzienlijke economische stimu-
lans zorgden: het gaat om bijna 80 miljard 
euro in twee jaar. Dat is tien procent van wat 
we met z’n allen verdienen, het bruto bin-
nenlands product (bbp). Per saldo vallen de 
gevolgen daardoor heel erg mee: een lichte 
stijging van de werkloosheid, een lichte da-
ling van consumptie en investeringen, maar 
die dalingen zijn voor een groot deel uitstel, 
een inhaaleffect is zeker te verwachten.

De beperkte schade die er was, zat wel ge-
concentreerd op bepaalde plekken, maar de 
meeste mensen bleken veerkrachtig. Ze ver-
loren hun baan, maar vonden snel een nieu-
we. Ze verloren hun bedrijf, maar startten 
snel een nieuwe. Of ze hadden een partner 
met inkomen waardoor de schade te dragen 
viel. 

Toch is er ook een groep waar gevolgscha-

de ontstaat doordat deze mensen al het in-
komen verliezen en in de problemen komen 
met schulden of gedwongen huisverkoop. 
Hoeveel huishoudens dat zijn weten we 
nog niet, maar voorzichtige schattingen van 
mensen die werken aan de hypothekenkant 
van de bankensector spreken van maximaal 
enkele tienduizenden. Potentieel een flink 
aantal, maar niet genoeg om een grote im-
pact te hebben op de macrocijfers van groei 
of werkgelegenheid en ook niet genoeg om 
een bedreiging te vormen voor de huizen-
markt of financiële stabiliteit. Het gaat im-
mers slechts om maximaal een procent van 
de huishoudens. De schade die daarvan uit-
gaat wordt gecompenseerd door de inhaal-
consumptie die losbarst zodra het leven weer 
in volle omvang hervat wordt.

Economie op langere termijn
Op de iets langere termijn kan de forse 
vraag- en aanbodschok die het gevolg is van 
de lockdown wereldwijd en de grote inhaal-
vraag die te verwachten is in de loop van 
2021 en 2022 tot fors hogere inflatie leiden 
(Dumoncel e.a. 2021). Die hogere inflatie 
kan via een hogere rente ook van grotere in-
vloed zijn op de economie op de middellan-
ge termijn. Vooral als de verwachting post-
vat dat de hogere inflatie blijvend zal zijn. 
Maar zelfs als die inflatie komt en blijvend 
blijkt is het maar de vraag of de pandemie 
er de directe of enige oorzaak van is. Decen-
nialang ruim monetair beleid en een ruimer 
begrotingsbeleid draagt immers ook bij. 

Eveneens op de lange termijn kan het effect 
van de schoolsluitingen tot economische 
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schade leiden. De schoolsluitingen leidden 
tot te lage schooladviezen en leerachter-
standen. Het CPB beraamde 14.000 te lage 
schooladviezen als resultaat van de eerste 
lockdown (Van den Berge e.a. 2020). Op lan-
ge termijn leidt dat tot levenslang lagere in-
komens en lagere productiviteit voor enkele 
tienduizenden mensen. Opnieuw, individue-
le drama’s, maar macro-economisch nauwe-
lijks relevant. 

Ten slotte kan de economie op langere ter-
mijn ook profiteren van de lockdown. Een 
verdere verschuiving van werk en consump-
tie naar online kan tot versnelde productivi-
teitsstijging leiden en de inkomens en win-
sten meenemen. Ook kan de toegenomen 
waardering voor de economische stimulans 
die de overheid deed tijdens de pandemie en 
de geringere weerstand tegen een ruim be-
grotingsbeleid, indien deze blijvend blijkt, 
via ruimere begrotingsnormen positief uit-
werken op economische groei.

Precedentwerking lockdown
De echte schade die de coronacrisis heeft 
aangericht is daarom ook niet economisch, 
maar maatschappelijk van aard. Juist omdat 
de economische schade relatief beperkt lijkt 
en een snel herstel het meest voor de hand 
ligt, dreigt het meest besproken instrument 
van de pandemie, de lockdown, als geslaagd 
de boeken in te gaan. En daar begint de soci-
ale en politieke schade. Want waarschijnlijk 
zijn we nu voorbestemd om de lockdowns te 
herhalen. Elke paar jaar weer. Of vaker.

Terwijl lockdowns een zwarte rand hebben. 
Ze overtreden op vele terreinen normenka-

ders die we al jaren hanteren. Sommige van 
die normenkaders zijn echt formeel bij wet 
vastgelegd in een internationaal verdrag, 
grondwet of lagere wetgeving, maar bij veel 
van die geschonden normenkaders gaat het 
ook om algemeen aanvaarde maatschappelij-
ke normen. Ik beperk me tot een selectie van 
de belangrijkste of de meest evidente. 

Precedenten in de overheidssfeer
Angst aanjagen, dat was het doel van over-
heidscommunicatie in de eerste maanden 
van de epidemie in maart 2020. Angst zou de 
naleving van de maatregelen verhogen, dat 
was het idee in de vroege fase van de crisis. 
Angst aanjagen vergt het verzwijgen van po-
sitieve elementen van de situatie en het ver-
sterken van negatieve elementen. Het gevaar 
werd benadrukt, de relatieve veiligheid voor 
iedereen onder de 60 werd verzwegen. 

Een overheid die angst inzet als beleidsin-
strument, een totalitair machtsmiddel, is 
het eerste precedent. Een middel dat door 
Joost Meerlo is omschreven als ‘menticide’, 
de moord op het brein, in zijn studies van 
totalitaire regimes (Marks 2018). Leidend tot 
wat in de sociale psychologie een ‘moral pa-
nic’ heet (Bonn 2015). Een dynamiek waarbij 
politiek, de media en de massa elkaar steeds 
verder ophitsen tot steeds extremer beleid. 
De onredelijke angst die daardoor ontstond 
heeft sterk bijgedragen aan het sluiten van 
het onderwijs onder druk van angstige do-
centen en ouders. Daardoor ontstond forse 
schade bij een deel van de kinderen en jong-
volwassenen in termen van leerachterstan-
den en mentale gezondheid.
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Maar er waren meer normoverschrijding in 
de overheidssfeer: het ministerie van Volks-
gezondheid Welzijn en Sport (VWS) koos 
er voor om WOB-verzoeken niet meer te 
honoreren, een directe overtreding van de 
wet. Journalisten spanden rechtszaken aan, 
wonnen die, waarop VWS besloot om de 
dwangsommen te betalen in plaats van de 
gevraagde informatie alsnog te verstrekken. 
Daarmee werd effectief het gezag van de 
rechter en de trias politica buiten werking 
gesteld. Een publiek bestuursorgaan dat uit-
spraken van de rechter niet naleeft levert een 
overheid op zonder enige begrenzing van de 
macht. Was er werkelijk geen enkel alterna-
tief beschikbaar?

De sluiting van specifieke sectoren zoals 
horeca en evenementen heeft geleid tot de 
facto onteigening van burgers zonder rede-
lijke vergoeding. Dat is verboden op grond 
van artikel 14 van de Grondwet. De komen-
de jaren zullen procedures worden gevoerd 
om alsnog een vergoeding te krijgen voor 
deze onteigening. Dat de overheid niet zelf 
gekozen heeft voor de formele route van 
spoedonteigening op grond van lid 2 van 
deze Grondwetsbepaling is op zijn minst 
onbehoorlijk bestuur. De fokkers van nert-
sen wiens bedrijven zijn geruimd vanwege 
de coronabesmettingen hebben namelijk 
wel volledige schadevergoeding gekregen. 
Logischerwijs zou je verwachten dat onder-
nemers die failliet zijn gegaan of anderszins 
schade hebben geleden hun verliezen op de 
overheid zullen trachten te verhalen de ko-
mende jaren. 

Ten slotte is door de overheid vrijheid ontno-
men. De vrijheid van vergadering, het recht 
op demonstratie en de bewegingsvrijheid zijn 
allemaal langdurig ontnomen. Uitzonderlijk 
geweld werd gebruikt om demonstraties te 
onderdrukken. Waren er geen alternatieven?

Precedenten in de zorg
In de langdurige geriatrische zorg waren 
mensen gedurende lange periodes geïsoleerd 
van familie. In de gehandicaptenzorg waren 
cliënten langdurig opgesloten in hun kamer. 
Eenzaamheid, angst en verdriet waren het 
resultaat. 

De achterstanden in de curatieve zorg die 
het resultaat zijn van de voorrang van CO-
VID-19-patiënten zullen de komende jaren 
voor extra morbiditeit en mortaliteit zorgen 
waarvan de omvang nog in kaart moet wor-
den gebracht. Een deel van die achterstanden 
is niet alleen aan de IC-bezetting gekoppeld, 
maar ook aan de beschermings- en quaran-
taineprotocollen die in ziekenhuizen werden 
toegepast, waardoor de capaciteit kromp. 
Hier is schade gedaan aan derden. 

De kosten van de COVID-19-maatregelen 
gaan de tot nog toe gebruikelijke norm van 
80.000 euro per levensjaar in goede gezond-
heid (Quality Adjusted Life Year; QALY) ver 
te boven (Algemene Rekenkamer 2021; Let-
selschadeSlachtoffer). De QALY wordt ge-
bruikt om te bepalen of zorg zinvol is, maar 
ook bijvoorbeeld om vergoeding voor letsel-
schade mee te berekenen of investeringen in 
veiligere wegen of kruispunten. 
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Nederland heeft inmiddels 80 miljard uit-
gegeven en daar volgens eerste schattingen 
30.000 levens mee verlengd. Maar de gemid-
delde overledene is oud, circa 81 jaar, en 60 
procent van de overledenen zit in de lang-
durige zorg en heeft een korte resterende le-
vensverwachting van een lage kwaliteit. Wie 
dat meeneemt, komt op 90.000 tot 150.000 
‘geredde’ QALY’s voor 600.000 tot 900.000 
euro per stuk. Dat is het veelvoudige van wat 
we normaal gesproken willen uitgeven voor 
de zorg. Daarmee komt ook de proportiona-
liteitsvraag in beeld. 

Van artsen werd hierbij gehoorzaamheid 
verlangd. Artsen die tijdens de eerste golf 
off-label-medicijnen als ivermectine of hy-
droxychloroquine voorschreven werden 
bedreigd met hoge boetes, waarmee indivi-
duele afwegingen door artsen onmogelijk 
werden gemaakt. Het gaat daarbij niet om of 
deze medicijnen al of niet effectief zijn, maar 
om de extreme top-down benadering waarbij 
gehoorzaamheid van allen aan het gezag de 
belangrijkste waarde lijkt te zijn. Dat is, zeker 
onder condities van onzekerheid, een over-
schrijding van professionele normenkaders 
zoals die in de medische wereld gebruikelijk 
zijn.

Het massale testen van mensen zonder 
klachten breekt de nationale en internatio-
nale regels die voor screeningsprogramma’s 
zijn opgesteld door het RIVM en de Wereld-
gezondheidsorganisatie (RIVM 2012). Bij 
het inrichten van het testen door de GGD’s 
en bij het programma ‘Testen voor Toegang’ 
is niet aan dit normenkader getoetst.  

En de inenting van gezonde kinderen en 
jongvolwassenen met een vaccin waarvan 
ze zelf nauwelijks profijt hebben, staat op 
gespannen voet met artikel 3 van de UNES-
CO Universal Declaration on Bioethics and 
Human Rights en het normenkader dat door 
de Gezondheidsraad zelf wordt gehanteerd 
(UNESCO 2005; Gezondheidsraad 2020). 
Dat doen met een vaccin onder noodtoela-
ting is ook in strijd met het voorzorgsprinci-
pe. Of hierdoor schade ontstaat is nog onbe-
kend en dat is dan ook een goede reden om 
terughoudend te zijn. De inzet van vaccina-
tiepaspoorten, verplicht testen en het maken 
van medisch onderscheid overschrijdt een 
hele serie aan normenkaders.

Precedenten in het onderwijs
De sluiting van het basisonderwijs in de eer-
ste lockdown heeft volgens het CPB geleid 
tot 14.000 te lage schooladviezen (Het Parool 
2020). Dat is schade aan derden die door de 
lockdowns zijn veroorzaakt. Onderwijsach-
terstanden leiden op termijn tot lagere leven-
sinkomens, en een laag levensinkomen is ge-
relateerd aan meer chronische ziektes en een 
lagere levensverwachting. Onderwijsachter-
standen die we niet inhalen leiden daarmee 
ook indirect tot gezondheidsschade. Schade 
die we pas over tientallen jaren in volle om-
vang kunnen zien. Ook de sluiting van het 
voortgezet en hoger onderwijs zal zulke ef-
fecten in meer of mindere mate kennen. 

De normoverschrijding die hier plaatsvindt 
is dat we de belangen van jongeren sterk 
schaden om de belangen van kwetsbaren te 
behartigen. Daar waar menselijke samenle-



LIBERALE REFLECTIES  | september 2021 36

vingen al eeuwenlang alles doen om kinde-
ren en de jeugd te ontzien waar mogelijk, is 
dat deze keer omgedraaid. Het VN-kinder-
rechtenverdrag is geschonden door het slui-
ten van het onderwijs (Overheid.nl).

Precedenten in de media
Direct na de afkondiging van de maatregelen 
in maart 2020 besloten de meeste hoofdre-
dacteuren om het beleid en de boodschap 
van de regering te volgen. Het overheidsnar-
ratief werd klakkeloos overgenomen. Kritiek 
kreeg nauwelijks of geen aandacht. In de eer-
ste paar maanden wellicht een acceptabele 
en logische strategie, maar na die tijd onver-
enigbaar met de normen over de rol van de 
pers in de samenleving. Kritische geluiden 
die er waren werden langs een meetlat gelegd 
die veel strenger was dan waarmee naar de 
overheidsmaatregelen werd gekeken. Leden 
van het Outbreak Management Team (OMT) 
zaten dagelijks bij de talkshows en kregen ei-
gen podcasts bij de publieke omroep. Critici 
kregen ad hominem-aanvallen te verduren 
en hoor en wederhoor werd daarbij niet al-
tijd toegepast. 

Onverdedigbare precedenten
Onderliggend aan al deze precedenten is het 
superieur of ultiem verklaren van het be-
leidsdoel: het beschermen van de kwetsbaren 
en voorkomen dat de zorg overloopt. Door 
het doel te verabsoluteren is ineens alles, of 
in elk geval nagenoeg alles, geoorloofd om 
dat doel te bereiken. Bestaande wetten, nor-
men en rechten werden opzijgeschoven.  

Normoverschrijdingen mogen soms. Een ba-

sisregel bij een noodsituatie die volgt uit het 
natuurlijke recht is uiteraard ‘nood breekt 
wet’. Een precedent dat een bestaand nor-
menkader overtreedt is dan ook niet vanzelf-
sprekend zonder rechtvaardiging. Wetten en 
normen overtreden mag, als er sprake is van 
een noodsituatie. Maar daar zitten wel voor-
waarden aan vast. Het moet gaan om een 
noodsituatie van een existentieel karakter. 
Het voortbestaan moet op het spel staan. Er 
moeten geen alternatieve of lichtere maatre-
gelen beschikbaar zijn, de maatregelen moe-
ten proportioneel zijn en tenslotte mag er 
door de maatregelen geen disproportionele 
schade ontstaan bij derden. Het strafrecht 
kent dat soort regels ook voor individuen, 
wie met de dood bedreigd wordt mag dit 
afwenden met geweld, het recht op zelfver-
dediging, en zelfs als men daarin te ver gaat 
geldt nog het noodweerexces als schulduit-
sluitingsgrond. Voor samenlevingen als ge-
heel geldt dat ook en die gedachte vormt te-
vens de grondslag voor de bevoegdheden die 
voortvloeien uit de wetten rond de publieke 
gezondheid en de tijdelijke noodwetten die 
zijn aangenomen. 

Maar met louter constateren dat normover-
schrijdingen rechtmatig kunnen zijn is de 
kwestie nog niet afgedaan. De hoofdvraag 
die we nog moeten beantwoorden is of aan 
alle voorwaarden voor normoverschrijding 
is voldaan. Was de pandemie een existentiële 
bedreiging voor onze samenleving? Waren 
er geen alternatieve of lichtere maatregelen 
denkbaar? Waren de maatregelen proportio-
neel en is er geen onacceptabele schade aan 
derden ontstaan? Dat zijn de vragen die we 
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in de evaluatie van de maatregelen moeten 
stellen. En dat moet voor elke precedent, 
voor elke normoverschrijding, in elke sector, 
individueel worden vastgesteld. 

Maatschappelijke druk
Sommige Nederlanders beantwoordden een 
of meer van die vragen met nee. Zij zagen 
daarmee dus onvoldoende rechtvaardiging. 
De precedenten zorgen bij hen voor acute 
gewetensnood. Geconfronteerd met de scha-
de aan derden en de ethische dilemma’s die 
dat oproept, kwamen ze voor de keuze te 
staan om de nieuwe regels en protocollen te 
volgen, of zich daartegen in enigerlei vorm te 
verzetten of de regels te breken.

De mensen die ervoor kozen om kritiek te 
uiten werden geconfronteerd met allerlei 
vormen van sociale druk. Dreiging met ont-
slag, spreekverboden, dreiging met professi-
onele uitsluiting, het bellen met werk- of op-
drachtgevers, e-mails en appjes van collega’s, 
de druk is hoog. 

De sociale druk creëerde voor velen een im-
pliciet spreekverbod of een impliciete zwijg-
plicht. Die gold niet alleen binnen de eigen 
organisatie, maar ook binnen de beroeps-
groep, de vakbond, en in de publieke ruimte. 
Voor velen was dat genoeg om zich te con-
formeren, maar niet voor iedereen. Mensen 
in gewetensnood konden niet terecht bij de 
eigen collega’s, de werkgever, de beroepsor-
ganisatie of de vakbond en zochten steun 
bij gelijkgestemden door nieuwe verenigin-
gen op te richten. Eerst ontstond het Artsen 
Covid Collectief met inmiddels 1.500 leden, 

later ook een organisatie van politieagenten, 
‘BlueTruth’, een organisatie van zorgmede-
werkers en verpleegkundigen, ‘Zorgmede-
werkers Verenigd’, en een groep van jon-
gerenhulpverleners, ‘Jeugdhulpcollectief ’. 
Predikanten startten de ‘Buitenparlementaire 
Onderzoekscommissie’, groepen van ouders 
verenigden zich in verschillende groepen, en 
een aantal hoogleraren en beleidsonderzoe-
kers verenigden zich in Herstel-NL.

Ook politiek konden mensen nagenoeg ner-
gens terecht, van SP tot PVV werd het lock-
down-beleid gesteund. Alleen de Partij voor 
de Dieren, DENK, de SGP en FvD stelden 
vragen bij de proportionaliteit van de maat-
regelen, partijen aan de uiterste randen van 
het Nederlandse politieke spectrum. Dit ter-
wijl landen als Zweden en Zwitserland, en 
Amerikaanse staten zoals Florida en Texas 
lieten zien dat er alternatieven voor de lock-
downs bestonden. En zo werd iedereen me-
deverantwoordelijk voor het beleid. Politici 
op alle niveaus, bestuurders van zorg- en 
onderwijsinstellingen, bestuurders van het 
maatschappelijk middenveld, iedereen werd 
medeverantwoordelijk gemaakt, de controle 
totaal.

De geformeerde protestgroepen zijn niet 
bijzonder groot te noemen. De kern bestaat 
veelal uit enkele tientallen actieve leden, met 
enkele honderden tot duizenden aanhangers 
daaromheen. Welk deel van de bevolking zij 
vertegenwoordigen is onbekend. Wel is het 
belangwekkend dat het in de meeste gevallen 
om hele normale mensen gaat met banen, 
gezinnen, behorend tot de politieke en pro-
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fessionele mainstream die zich ineens zoda-
nig maatschappelijk vereenzaamd voelen en 
zodanig in gewetensnood zijn gekomen dat 
ze geheel nieuwe organisaties vormen. Der-
gelijke gebeurtenissen maken grote indruk 
op mensen en de vraag is wat het langeter-
mijneffect daarvan zal zijn. 

Belang van evaluatie
De lockdowns waren uniek in de wereld-
geschiedenis en kenden, ondanks de over-
schrijding van de vele normenkaders die we 
als samenleving tientallen jaren als waarde-
vol, zo niet onschendbaar hebben gezien, 
veel steun. Daar komt bij dat de economische 
schade op zijn slechtst meevalt en op zijn 
best al in 2021 zal worden ingelopen. Dat 
zou kunnen betekenen dat de normenkaders 
niet tijdelijk zijn overtreden, maar definitief 
verschoven. En dat betekent dat lockdowns 
herhaald zullen worden.

Of dit gebeurt zal echter afhangen van de 
evaluatie van de lockdowns, een proces dat 
al begonnen is en wat naar verwachting ook 
wel enkele jaren zal duren. Als die evaluatie 
positief uitvalt dan zijn alle geschonden nor-
menkaders definitief verschoven en worden 
lockdowns voor herhaling vatbaar. 

De vraag die bij een positieve evaluatie op-
komt wordt dan, wanneer zet Nederland de 
volgende keer de lockdown in? Het corona-
virus kent tot nu toe een mortaliteit van circa 
0.3 procent in Nederland en een IC-opna-
meratio van circa 0.25 procent (Fransman 
e.a. 2020; RIVM 2021). Wat te doen bij een 
pathogeen waarvan de mortaliteit en zorgbe-

lasting iets lager ligt? En wat te doen als de 
dreiging hoger ligt? Wat is dan geoorloofd? 
Een nieuwe wet op de publieke gezondheid 
om dit instrument permanent stevig in te 
perken als uiterste redmiddel is wellicht 
noodzakelijk. 

Belangrijke factor daarbij is de vergrijzing. 
In 1990 bedroeg het aandeel 80-plussers in 
de Nederlandse bevolking circa één procent. 
Momenteel ligt dat aandeel net onder de vijf 
procent en naar verwachting groeit dat de 
komende jaren door naar tien procent (Van 
Duin e.a. 2020). Het aandeel kwetsbare men-
sen in de bevolking neemt dus toe. En ook 
in de groep 65-tot-80-jarigen neemt het aan-
tal mensen met ernstige comorbiditeit toe 
dankzij de vooruitgang in medische behan-
delingen. De kwetsbare groep groeit en dat 
biedt een groeiende voedingsbodem voor 
elke opportunistische schimmel, bacterie 
of virus. Een nieuw virus met een dodelijke 
potentie van een niveau dat in 1990 onopge-
merkt voorbij zou kunnen zijn gegaan, zal in 
2030 door de oudere bevolking totaal anders 
uitpakken. Het risico op een lockdown-uit-
lokkende gebeurtenis neemt dus toe, terwijl 
de drempel op gebruik ervan lager wordt. 

De uitkomst van deze evaluatie heeft dan 
ook niet louter betrekking op de lockdown 
zelf, maar ook op het massaal screenen van 
gezonde mensen, op de massasurveillance in 
de reserveringssystemen, op de censuur op 
sociale media en op de inzet van vaccinatie-
paspoorten en testbewijzen. 

Daarnaast is de vraag wat een lagere drempel 
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voor radicaal beleid en radicale herverdeling 
betekent voor andere beleidsterreinen. Patho-
genen zijn immers niet de enige existentiële 
bedreiging voor de mensheid. Stijgende zee-
spiegels, klimaatverandering, antibioticare-
sistentie, kankerverwekkende stoffen, PFAS, 
stikstof; allemaal bedreigingen die weliswaar 
minder acuut zijn, of in elk geval nu minder 
acuut ogen, maar dat mogelijkerwijs wel wor-
den. Lockdowns en gedwongen bedrijfsslui-
ting zijn misschien wel de meest uitgesproken 
vorm van consuminderen en gelden in be-
paalde milieukringen als wenselijke oplossing 
voor milieuproblematiek.

Veel hangt dus af van de evaluatie van de lock-
downs en het debat daarover. Vraag is wel hoe 
die evaluatie onafhankelijk en objectief kan 
plaatsvinden. Nagenoeg iedereen is medever-
antwoordelijk gemaakt en het geïnvesteerde 
politieke en professionele kapitaal is enorm. 
Essentieel daarbij is dat ook alle geformeerde 
protestgroepen gehoord worden. 

Definitieve doorbraak van de 
expertocratie
Wie iets verder uitzoomt ziet nog een an-
der fenomeen; het geregeerd worden door 
niet-gekozen experts en hun modellen, waar-
bij kabinet en Tweede Kamer niet of nauwe-
lijks afwijken van de door experts uitgestip-
pelde route. En dat ook nauwelijks kunnen of 
durven omdat diezelfde experts de media do-
mineren. Als ze afwijken, denk aan de voor-
rang bij het vaccineren van ziekenhuisme-
dewerkers, worden ze door diezelfde experts 
gecorrigeerd. 

Dat is op zichzelf geen geheel nieuw feno-
meen. Het uitbesteden van politieke keuzes 
aan technocraten is al begonnen in de vorige 
eeuw met de oprichting van onafhankelijke 
centrale banken. Een beleidsdoel werd tot 
wet verheven (lage inflatie, stabiele munt) en 
uitvoering daarvan aan ongekozen experts 
en hun modellen overgelaten. Geleidelijk aan 
komt daar in de loop van de jaren meer bij. 
Elke keer als de overheid niet een beleidsmid-
del, maar een beleidsdoel in de wet opneemt, 
geeft dat extra invloed aan ongekozen experts 
en hun instituten en holt dat de democratie 
uit. 

We zien dat bijvoorbeeld in de recente rechts-
zaak tegen de staat en Shell inzake CO2-re-
ductie (RTL Nieuws 2021). Het beleidsdoel, 
nul CO2-uitstoot in 2050, is vastgelegd in het 
Klimaatakkoord van Parijs en daarmee wor-
den discussies over de middelen deels uit de 
handen van gekozen vertegenwoordigers ge-
nomen. Milieuorganisaties en rechters nemen 
het over.

Ook het stikstofdossier is er een voorbeeld 
van. Het beleidsdoel, het beschermen van 
Natura 2000-gebieden is vastgelegd in de wet. 
Daar kan niet van worden afgeweken en dus 
liggen radicale middelen ineens op tafel. Het 
sluiten van een deel van de veehouderijen, 
het staken van de bouw, het verminderen van 
verkeer, een belangenafweging met de be-
scherming van de Natura 2000-gebieden zelf 
is niet meer mogelijk, dat is immers Europees 
vastgelegd.
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Het vastleggen van een beleidsdoel in de wet 
is ook politiek aantrekkelijk. Het stelt politi-
ci in staat om een succes te claimen zonder 
nadelen. Het is de ultieme gratis lunch. Een 
belangenafweging over beleidsmiddelen en 
de verhouding tussen doel en middelen is im-
mers niet meer nodig. Er zijn geen verliezers, 
niemand heeft er schade van. Wie kan er te-
gen de bescherming van natuurgebieden zijn? 
Wie is er tegen een stabiele munt? Wie wil in 
2050 geen schone lucht en een beperking van 
de risico’s van klimaatverandering? Politici 
blij, belangengroepen blij. 

Wat de consequenties zijn van deze wettelijke 
beleidsdoelen wordt vaak pas jaren later dui-
delijk. Voor een nieuwe generatie politici en 
belangenbehartigers wiens handen gebonden 
zijn. Als politici jaren geleden hadden gewe-
ten dat de stikstofproblematiek zou leiden 
tot een bouwstop in tijden van woningnood, 
zouden ze dan ingestemd hebben met deze 
richtlijn? Het zijn de modellen van het RIVM 
die nu bepalen wat de beleidsruimte is in het 
stikstofdossier en tussen welke radicale mid-
delen de politiek kan en mag kiezen.

In de coronacrisis is ook een beleidsdoel ab-
soluut gemaakt met noodwetten. Het voor-
komen van een overloop van de zorg. Ge-
zondheid als hoogste ideaal. Daarmee werd 
de macht de facto grotendeels in handen van 
de modelleurs van het RIVM gelegd. Het is 
daarna nauwelijks nog mogelijk om van de 
adviezen af te wijken.

Het lijkt aantrekkelijk om moeilijke kwesties 
te depolitiseren door ze in handen te geven 

van de wetenschap. De wetenschap is immers 
neutraal en waardenvrij en bevat de enige 
‘waarheid’. Dat ontkent dat wetenschap een 
proces is waarbij groepsdenken, belangen-
conflicten, ego’s, bedrijfspolitiek, pad-afhan-
kelijkheid, geld en mechanismen van inclusie 
en uitsluiting een rol spelen. Zoals eigenlijk 
elke andere plek waar mensen samenwerken 
en geld, geluk en glorie trachten te bewerk-
stelligen. Wetenschap is ook een slordig en 
morsig proces en zelden waardenvrij of una-
niem. Wie carrière wil maken in die instituten 
doet er verstandig aan om met de consensus 
mee te lopen. Wie afwijkt maakt weinig kans 
en vertrekt. En zo ontstaan monoculturen 
die ‘mainstream’ worden genoemd. En daar-
buiten is alles ‘heterodox’. Het duurt daarom 
vaak jaren voordat dergelijke instituten een 
draai maken. 

Daarbij komt dat wetenschappers die een-
maal gezalfd zijn met een dergelijke macht 
ook een bijzonder gezag wordt toegekend 
door de media. Centrale bankiers, OMT-le-
den, de modelleurs van het RIVM, ze hebben 
autoriteit. Alleen al het gevecht om die plek-
ken ondergraaft de onafhankelijkheid van het 
waarheidsstreven en verhult het diepe poli-
tieke karakter van beleid rond inflatie, natuur 
en gezondheid. Zodra de politiek uitbesteed 
wordt aan de wetenschap, volgt ze niet de 
waarheid, maar de consensus over de realiteit 
zoals die binnen een beperkte groep van eli-
te-wetenschappers en hun sociale dynamiek 
op enig moment tot stand komt. Dat onder-
graaft de democratie omdat het pretendeert 
dat waarden als rechtvaardigheid, vrijheid en 
waardigheid er niet toe doen.
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Gevaar is heel reëel
Op dit moment wordt onder leiding van de 
Wereldgezondheidsorganisatie nagedacht 
over een nieuw internationaal pandemie-
verdrag. Doel is om bij de volgende dreiging 
beter en sneller te kunnen reageren (WHO 
2021). Dit verdrag legt in het huidige concept 
een universeel ‘recht op gezondheid’ vast en 
maakt daarmee van gezondheid een verabso-
luteerd beleidsdoel. Willen we dat echt? Waar 
kan dat toe leiden? Er is veel om over na te 
denken.
 

drs. Robin Fransman studeerde politicologie 
en economie en is hoofd financiële sector bij 
de Argumentenfabriek. Hij is bereikbaar op 
Twitter: @RF_HFC.
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Economie

door Auke Leen
De markt is de grote onbekende: ethisch, 
theoretisch en in beleid. Aan de hand van 
vijf kernvragen schetsen we de markt in al 
haar ziel en zaligheid: ons zicht op bijna al-
les verandert. We eindigen met het minimale 
begrip van de markt dat nodig is om in de 
samenleving een draagvlak voor de markt-
economie te behouden. 

Wat is de markt? 
De markt is een proces van spontane, dat 
wil zeggen een zichzelf regulerende, orde 
(Hayek 1982, 38). Als je wat wilt bereiken, 
moet je een plan maken: doelen stellen en de 
middelen afwegen. Dat geldt voor individu-
en, bedrijven en overheden. Voor de markt 

als geheel geldt dat niet. De markt is een uit-
gebreide orde van sociale interactie die door 
niemand wordt of ook maar valt te plannen. 
Kortom, je hebt economieën waarin doel-
einden en middelen tegen elkaar worden af-
gewogen, maar de markt als geheel kent dat 
niet. De markt coördineert met behulp van 
prijzen al die individuele economieën in een 
onpersoonlijk aanpassingsproces (Hayek 
1982, 108). Om orde te hebben, hoef je niet 
noodzakelijkerwijs een plan te hebben. Als 
er niemand aan het roer staat, wil dat niet 
zeggen dat hulpbronnen slecht worden be-
nut. 

Hét kenmerk van de markt is individueel ei-

Waarom de markt?
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gendom (Hayek 1982, 107). Dat is geen recht 
op egoïsme. Eigendom is een sociaal man-
daat. Het is het recht om je met arbeid en ka-
pitaal voor een ander nuttig te maken – an-
ders verkoop je niets. De markt is bij uitstek 
een sociaal proces; een egoïst redt het niet 
op de markt. Kapitalisten moeten hun geld 
voor ons allen laten werken, willen ze het 
niet verliezen – ook de niet-kapitalist profi-
teert ervan. Dat is de kracht van de markt: 
mensen hoeven geen engelen te worden. 
Ze kunnen blijven wat ze zijn: primair ge-
interesseerd in eigen voordeel. Liefde is een 
schaars goed. Vriendjespolitiek, corruptie en 
sterken (de roofridders van weleer) vind je in 
alle samenlevingen en zijn van alle tijden. De 
markt geeft ze de minste kans door de prijzen 
die op een concurrerende markt ontstaan. 
Door ruil bereiken we in de samenleving de 
vruchtbaarste samenwerking die er maar is. 

De fatale misvatting is denken dat de markt 
door de mens is gemaakt en dus ook als ge-
heel door hem valt te verbeteren (Hayek 
1988, 83). Alsof de mens de samenleving 
heeft ontworpen en het kan overdoen – maar 
nu beter. Durven dromen, los van de mens 
die op de markt zijn positie probeert te ver-
beteren, is zinloos. Zoals denken over water 
te kunnen lopen, gelogenstraft wordt door 
de wetten van de natuur, zijn er ook de har-
de economische wetten van vraag en aanbod 
onvermijdelijk. In de economie duurt het 
alleen langer voordat we met het onmogelij-
ke worden geconfronteerd. De markt is het 
resultaat van menselijk handelen, maar niet 
van menselijk ontwerp. Net zoals de taal die 
we gebruiken dat ook is. De markt is geen 

mechanisme, maar een evoluerend organis-
me; een economist is geen monteur, maar 
een tuinman (Hayek 2014, 372; Hayek 1982, 
24). 

Het resultaat is dat pas vanaf de introduc-
tie van de markt eind 18e eeuw het voor het 
eerst bergopwaarts ging met de welvaart. 
Een Engelse arbeider, die al een prettigere 
situatie kende dan zijn lotgenoten op het 
Europese continent, had het tot die tijd niet 
veel beter dan een slaaf uit het oude Egypte. 
Hooguit een elite kon erop vooruitgaan. Het 
idee dat progressie voor iedereen mogelijk 
was bestond niet (Nasar 2011, 13). 

Waarom en hoe werkt de markt? 
De orde op de markt is gebaseerd op het 
streven van een ieder in zijn handelen zijn 
positie te verbeteren (Buchanan 2005, 67). 
In de loop van de geschiedenis ontdekten 
we dat we al die afzonderlijke economieën 
in een proces van vrijwillige ruil de vrijheid 
konden geven (Ridley 2015, 110). De markt 
is geen strijd van allen tegen allen. Weder-
zijds voordeel in de ruil is dé waarheid van 
de markt en de reden waarom de markt aan-
sluit bij menselijk handelen en streven. We 
wegen kosten en baten af die voor een ieder 
van ons verschillen. Hierbij reageren we al-
lemaal op prijsveranderingen: de wetten van 
vraag en aanbod. Prijzen doen de balans 
doorslaan om iets wel of niet te doen. Ruil 
binnen een kader van individueel eigendom 
geeft ook de enige echt inhoudelijke stelling 
van de markt (Skousen 2007, 20). De kern 
van de economie: individueel streven naar 
het verbeteren van de eigen positie geeft bin-
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nen een kader van eigendom, ruil en concur-
rentie een uitkomst die ons allen dient; een 
orde van vrede, welvaart en vrijheid. 

De markt werkt via veranderende prijzen en 
inkomens die dankzij concurrentie tot stand 
zijn gekomen; dit zorgt voor coördinatie en 
voortdurende aanpassing. De eigendoms-
rechten moeten wel duidelijk zijn. Voordat 
er vliegtuigen waren, had het geen zin om 
te vragen wie de eigenaar van de lucht tien 
meter of tien kilometer boven het dak van 
ons huis was. Daar ligt dan ook de onmis-
bare taak van de overheid als regelgever en 
scheidsrechter. De markt is een evolutionair 
ontdekkingsproces met nog niet geprijsd ei-
gendom in een hoofdrol. 

De markt maakt daarnaast het best gebruik 
van kennis. Welvaart hangt, naast het bezit 
van kapitaalgoederen, vooral af van het effec-
tieve gebruik van kennis (Hayek 1960, 42). 
De economist moet vaak aantonen hoe wei-
nig we weten. De markt werkt van onderop 
en gebruikt ieders unieke kennis. In de markt 
worden creatieve keuzes gemaakt; er ontstaat 
kennis die we pas tijdens het marktproces 
ontdekken (Buchanan 1999, 244-245). Dit 
is hoe complexe samenlevingen werken. Via 
marktwerking, de blinde marktkrachten en 
het vermaledijde economiseren, gaan we zo 
goed mogelijk met onze onkunde om (Hayek 
1982, 113, 186-187). Het niet inzien hiervan 
toont de onwetendheid over het proces van 
hoe de markt orde schept.

In de markt bestrijden we onze fundamen-
tele ignorantie in een steeds veranderende 

samenleving. Dat doen we met behulp van 
relatief simpele regels met betrekking tot ei-
gendom en prijzen. De toekomst voorspel-
len kunnen we niet; wat we wel kunnen, is 
een patroon ontwaren dat uit al die keuzes 
voortvloeit. Het is een patroon van sponta-
ne orde. Zo wordt in de regel tegen de laagst 
mogelijke kosten geproduceerd. Hier kan de 
besluitvorming in parlementen niet tegen-
op. Een complexe wereld vraagt om minder 
overheid en meer markt. Als overheden gaan 
plannen op basis van beperkte kennis kan 
het resultaat niet anders dan verkeerde keu-
zes en stagnatie zijn. De vele feiten waaraan 
de moderne markt zich voortdurend aan-
past, zijn onbekend bij wie dan ook. Prijzen 
fungeren als onpersoonlijke substituten voor 
ons gebrek aan echte kennis. Planning lijkt 
rationeel, maar maakt in feite van veel min-
der kennis gebruik dan de markt dat doet. 

In een markt zijn individuele bedrijven fra-
giel, maar daardoor past de markt als geheel 
zich aan. Het radicale idee van de markt is 
dat de samenleving van onderop werkt en 
niet van bovenaf wordt gestuurd. De markt is 
antikapitalistisch. Ze leunt niet op kapitaalin-
tensieve bedrijven met ambities voor illegale 
monopolies. De markt ondermijnt bedrijven 
door voortdurende innovaties. De samen-
leving hoeft niet verteld te worden wat te 
doen, maar evolueert met vallen en opstaan 
door de selectie van concurrerende ideeën. 
In de markt zit de wijsheid van eeuwen. De 
markt is niet reactionair, maar biedt iets re-
volutionairs: vrijheid voor alle deelnemers. 
De markt evolueert: spontane constructieve 
verandering van onderop (Ridley 2017). 
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Voor de milieuactivist slaat de dooms-
day-klok twaalf uur. Wat te doen? Veel is al 
uitgevonden dat ons kan helpen; wat ont-
breekt is een werkende invulling aan die 
innovaties te geven. Ideeën moeten worden 
gecombineerd en praktisch toepasbaar, be-
taalbaar en betrouwbaar worden gemaakt 
(Ridley 2020, 245). Kennis is nodig. Het on-
dernemende, concurrerende ontdekkings-
proces van de markt is hét instrument dat 
van ieders kennis gebruikmaakt. Het maakt 
ons slimmer dan dat we allemaal individueel 
– inclusief een milieustaar – zijn. 

Kortom, het cruciale feit is dat we al onze 
kennis niet kunnen centraliseren. Door ruil 
en prijzen communiceren we met elkaar de 
benodigde informatie, zonder centrale lei-
ding. Het complexe milieuprobleem vraagt 
om een even complexe oplossing: de markt. 
Het klimaat kent geen controleknop. Wat 
nodig is voor een oplossing is het zien van 
de beperkingen van bewuste planning en het 
benutten van ons collectieve brein: de markt. 
Het wonder van de markt is dat het van al 
die decentraal aanwezige informatie toch ge-
bruik weet te maken (Hayek 2014, 426).

Waarom is de markt zo moeilijk 
te begrijpen? 
De markt is contra-intuïtief. Het idee van 
planning lijkt ons rationeler dan een ver-
trouwen op marktwerking. We denken dat 
er een ontwerper moet zijn of een concreet 
doel. Dat is niet vreemd. Het stemt overeen 
met de praktijk uit ons dagelijks leven. Daar 
is planning nodig. Orde vereenzelvigen met 
planning is dan ook een oerinstinct. Het 

grootste gedeelte van de geschiedenis van 
de mensheid leefden we in kleine stamver-
banden waarin het doel tot overleven alles-
overheersend was en een ieder bekend was 
met de middelen aanwezig in de natuur en 
de kwaliteiten van de stamgenoten (Hayek 
1988, 11). Maar op de markt zijn samen-
werking en solidariteit in de regel onmoge-
lijk. Beide veronderstellen overeenstemming 
over doelen en hoe ze te bereiken. Dat kan 
echter alleen in een kleine groep, waarbin-
nen alle benodigde informatie bekend is. Dat 
kan niet in een grote groep waar het gaat om 
de aanpassing aan onbekende omstandighe-
den met concurrentie als ontdekkingsproces. 
Een proces voor de ontdekking van zulke 
feiten die zonder daartoe onze toevlucht te 
nemen voor niemand bekend zouden zijn 
of tenminste niet zouden worden gebruikt 
(Hayek 2014, 304). Concurrentie, het tegen-
overgestelde van samenwerking, belichaamt 
de spontane marktkrachten. Er is geen 
Team-NL. 

‘Zoals in oorlog, zo ook in vrede’ gaat voor 
de markt als geheel niet op. In vredestijd ont-
breekt in een grote groep overeenstemming 
over de doelen, zoals die er wel kan zijn in 
een kleine groep (Hayek 1986, 2, 153). In de 
markt draait de overeenstemming niet om de 
doelen, maar om de regels. Wat ons bindt op 
de markt zijn regels en prijzen: het al eerder-
genoemde economiseren van de samenleving 
– niet de doelen. Het probleem waarvoor we 
staan is dat niet alle – alleen de pretentie al – 
bestaande kennis te centraliseren valt. Even-
goed is het niet mogelijk alleen de relevante 
kennis te centraliseren en te plannen, want 
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wie bepaalt wat relevant is? Het doel van de 
markt is zo veel mogelijk gebruik te maken 
van de decentraal aanwezige kennis en de 
ontwikkeling daarvan te stimuleren. 

Wat is de ethiek van de markt? 
De markt valt te vergelijken met het spelen 
van een sportwedstrijd. Een spel van kunde 
en geluk. We kunnen zo op drie niveaus de 
vraag naar de rechtvaardigheid van de markt 
stellen: wat betreft de uitkomsten van de 
markt, het gedrag van de deelnemers en de 
regels van de markt (Vanberg 2011, 7). 

Daar niemand de uitkomst, laat staan de ont-
wikkeling, van het marktproces in de hand 
heeft, valt deze ook niet ethisch te beoorde-
len. Sociale rechtvaardigheid heeft wat dat 
betreft geen inhoud (Hayek 1982, 67-70). 
Net zoals het zinloos is een vulkaanuitbar-
sting als immoreel te duiden. Als er vol-
gens de regels is gespeeld, is iedere uitkomst 
juist, hoe ongelijk die ook is. De uitkomst 
van de markt is amoreel: niet moreel, noch 
immoreel. We kunnen wel het gedrag van 
de spelers op de markt beoordelen. Zijn de 
eigendomsrechten gerespecteerd? Is er con-
currentie geweest? Is er eerlijk gespeeld? 

Ethiek op de markt betreft het morele of 
immorele gedrag van de spelers en de recht-
vaardigheid van de marktregels zelf, waar-
mee we zo indirect het marktresultaat be-
oordelen. Op de markt gaat onze aandacht 
uit naar structurele en procedurele aspecten, 
en niet naar de einduitkomst. Concurrentie 
geeft ongelijkheid en dat moet ook. Concur-
rentie toont aan welke manieren van hande-

len succesvol zijn. Zo niet, dan heeft spelen 
geen zin. In een markteconomie is het een 
onmogelijkheid de overheid een rechtvaardi-
ge inkomensverdeling te laten bepalen. Inko-
mens zijn de sturende en ordende krachten: 
de wetten van vraag en aanbod. Het is niet 
anders.

Maar gelukkig, hoewel de verschillen in in-
komen en vermogen enorm zijn, zijn die in 
consumptiemogelijkheden veel kleiner. Wat 
Bill Gates ziet op zijn extreem platte tele-
visiescherm, zien wij ook. Gates heeft zijn 
privéjet en auto met chauffeur; wij hebben 
easyJet en Uber. Inderdaad, wat Gates consu-
meert kunnen wij niet gebruiken. Maar wat 
hij aan kapitaal bezit, moet hij gebruiken op 
een manier die ons bevalt. Anders verkoopt 
hij niets. Een kapitalist moet zijn sociaal 
mandaat – hij handelt als het ware in onze 
naam – delen of hij wil of niet. 

De marktregels ontlasten ons van de nood-
zaak om, wil ons handelen ethisch zijn, zelf 
een afweging te maken van alle voor- en na-
delen. In onze complexe wereld is een derge-
lijke afweging een onmogelijkheid (Vanberg 
2011, 11). Die kennis hebben we niet. Op de 
markt doen we dan ook geen zichtbaar goed 
voor een bekend iemand, maar doen we wel 
onbedoeld iets goeds voor vele onbekenden 
(Sowell 2007, 20). 

De marktregels zelf zijn gebaseerd op de vrij-
willige toestemming van de deelnemers. Een 
goed begrip van wat de markt is en vermag, 
is dan ook noodzakelijk. Overeenstemming 
over de regels lukt veel beter dan over de 
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rechtvaardigheid van bepaalde marktuit-
komsten. Dit laatste is in feite onmogelijk; 
welke sportclub verdient het dit jaar kampi-
oen te worden?

Wat is de ziel van de markt? 
De markt is een echt menselijk systeem: indi-
viduele vrijheid is het wenkend perspectief. 
De mens is geen radertje in een mechanisme, 
een productiefactor die een algemeen doel 
dient (Goldwater 1960, 18). De mens kan 
eigen doelen realiseren binnen een spontane 
orde. In de markt staat de menselijke waar-
digheid centraal: zelf je eigen leven leiden. 
De overheid stelt regels op over eigendom 
en concurrentie die mensen hiertoe in staat 
stellen. Dat zijn geen regels waarmee de over-
heid het leven van de mensen bepaalt. De 
maatstaf en het speelveld van de markt is de 
individuele vrijheid – niet de grootte van het 
bruto binnenlands product (Buchanan 2005, 
57). Alhoewel de markt daar ook heel goed 
in is; vrijheid en welvaart gaan hand in hand. 
Als mensen, zoals in China, vrijheid overdra-
gen aan de overheid in ruil voor zekerheid, is 
dat onmenselijk en onhoudbaar. We moeten 
de markt primair op haar vrijheid beoorde-
len. Hoe staat het met de rechtsstaat, en de 
persoonlijke en economische vrijheid? 

Op de markt geldt alle Menschen werden 
Brüder. Op de markt zijn we allen in poten-
tie gelijkwaardig, zelfstandig en tot vrijheid 
in staat. Vrijheid die niet discrimineert is 
een pleonasme (een witte schimmel): wat we 
voor onszelf aan vrijheid binnen de regels 
van de markt vragen, moeten we ook een an-
der geven (Buchanan 2005, 26).

De positieve effecten van marktwerking han-
gen vooral af van of eigendomsrechten wor-
den gerespecteerd en of mensen een eigen 
domein van vrijheid hebben. Op de markt 
is het sturen van de productie niet meer in 
handen van weinigen met beperkte kennis, 
maar in de handen van velen met meer ken-
nis, veelal unieke informatie van plaats en 
tijd. 

In plaats van meer inzicht proberen te ver-
krijgen in hoe vrijheid en concurrentie wer-
ken, wordt bij problemen snel gezocht naar 
alternatieven. Maar om vooruitgang te be-
werkstelligen, is slechts een kader van regels 
en individuele vrijheid nodig. De markt is 
een evolutionair proces van individuele vrij-
heid binnen de regels. We bestrijden com-
plexiteit met complexiteit (Salomons e.a. 
2021, 29). Wat betreft prestaties is het rele-
vant om te vragen hoe de per definitie simpe-
le overheidsplanning het zou hebben gedaan. 
De maatstaf om marktwerking mee te beoor-
delen is niet hoe de spontane orde presteert 
ten opzichte van het bekende model van vol-
ledig vrije mededinging met volledige kennis 
dat de economist veelal hanteert. Inzicht in 
de markt geeft ons vooral argumenten voor 
een systeemkeuze: planning versus de markt. 

Samengevat 
Het minimale inzicht dat nodig is om voor 
de markt te kiezen? Dat is ons begrip van ruil 
op de markt als een proces van spontane orde 
van vrede, welvaart en vrijheid (Buchanan 
2001, 214). Orde ontstaat uit de aanpassing 
aan informatie die niemand in haar totali-
teit kent. De kernzin van de markteconomie 



LIBERALE REFLECTIES  | september 2021 49

luidt: contra-intuïtief de zaak op zijn beloop 
laten gaan in een onpersoonlijke orde. Een 
orde die is gebaseerd op mensen die in hun 
handelen – in een ruil met wederzijds voor-
deel – hun positie proberen te verbeteren 
binnen de regels van eigendom en concur-
rentie. Dit is wellicht de grootste ontdekking 
die de mensheid ooit heeft gedaan: de spon-
tane krachten van de markt, de wetten van 
vraag en aanbod, ordenen. Er zit niemand in 
de cockpit van de samenleving. Niet dat er 
dan niets gebeurt: we gaan van een algemeen 
plan naar een spontane orde op basis van ie-
ders eigen plannen.  

Wat voor velen de chaos van de markt lijkt, 
is een omvangrijk op veranderende prijzen 
en inkomens gebaseerd aanpassings- en ont-
dekkingsproces. Een proces dat effectiever 
is dan dat planning ooit ook maar kan zijn. 
De onpersoonlijke markt is het enige houd-
bare menselijke systeem, door deze mensen 
binnen de regels van de markt de vrijheid te 
geven. Vrijheid is een intrinsiek waardevol 
goed dat betere resultaten geeft dan plan-
ning. Planning, het mercantilisme van toen 
en nu, brengt ons in een ondoorgrondelijk 
complexe wereld niet ver. Zoals Adam Smith, 
de grondlegger van de economie, al stelde: 
“Mensen zijn geen schaakstukken met voor-
af bepaalde mogelijkheden. Beleid dient, wil 
het werken, daarmee in overeenstemming te 
zijn” (Smith 1982, 42). 

Maakbaarheid, het idee dat de markt door 
menselijke planning kan worden verbeterd, 
gaat niet op. Voor de naïeve geest is orde ver-
bonden met planning. Het lijkt absurd dat in 

complexe omstandigheden orde en aanpas-
sing aan het onbekende kan worden verkre-
gen door besluitvorming te decentraliseren. 
Maar in een gecentraliseerd model ken je niet 
alle informatie en kun je deze dus ook niet 
gebruiken. De spontane orde gebruikt meer 
kennis dan we weten en is daarmee ratione-
ler dan iedere ad hoc-afweging van kosten en 
opbrengsten. Als je deze spontane orde niet 
begrijpt, zal je er ook nooit voor kiezen. 

In de markt wordt, contra-intuïtief, niet 
naar concrete behoeften in de directe om-
geving gekeken, maar wordt er gereageerd 
op abstracte prijssignalen die op een con-
currerende markt ontstaan: de winst die we 
verwachten en die ons gedrag stuurt (de 
waarschijnlijke winst). Zichtbaar goed doen 
voor je naaste kan natuurlijk alsnog ook dan 
nog in kleine groepen. Orde in onze samen-
leving wordt bereikt wanneer – het hart van 
de 18e-eeuwse economische wijsheid – de 
individuele doelstellingen in een spontane 
marktorde worden gericht op de door de re-
gels van de markt mogelijk gemaakte weder-
zijds verenigbare doelen. 

Kortom, de markt – orde zonder ontwerp – 
is een van de krachtigste ideeën waar we als 
mensheid op zijn gestoten. Je denkt alleen 
aan jezelf, maar handelt er niet naar. Er is 
een grens aan het pure eigenbelang; je dient 
namelijk ook het algemeen belang van een 
evoluerende orde in de samenleving. Over-
eenstemming met betrekking tot concrete 
doelen binnen een kleine groep wordt inge-
ruild voor overeenstemming over de abstrac-
te regels van de markt in een grote groep. 
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Wat is de essentie van iedere sportwedstrijd? 
Het vrije spel dat binnen de regels plaatsvindt 
op basis van ieders individuele inbreng. De 
regels van het spel bepalen niet de uitkomst: 
de bijdrage van de mens zelf doet ertoe 
(Buchanan 1999, 244). Bij de markt is het niet 
anders. Voor Smith is de markt een essenti-
eel onderdeel van een vrije samenleving. Dé 
definitie van de markt volgens hem luidt “het 
systeem van de natuurlijke vrijheid” (Smith 
2012, 686).

dr. A.R. Leen is econoom en doceert aan de 
Universiteit van Leiden
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Boekrecensie 

door Paul M.A. Werker
Bespreking van Patrick J. Deneen, Why 
Liberalism Failed, Yale University 
Press, Londen, 2018. ISBN 978 0 300 
24002 3.

Het liberalisme heeft gefaald. Dit is de prik-
kelende conclusie van Patrick J. Deneen 
in zijn in 2018 uitgebrachte boek, Why Li-
beralism Failed. Het liberalisme, en in het 
verlengde daarvan de liberale democratie, 
vallen ten prooi aan een reeks serieuze pro-
blemen: geen oppervlakkige uitdagingen, 
maar structurele weeffouten. Deneen be-
noemt hierbij een fundamentele paradox: 
het success van dit politieke systeem zal uit-
eindelijk zijn eigen falen inleiden.

Omgeslagen optimisme
In 1992 werd het boek The End of History 
and the Last Man uitgebracht, geschreven 
door Francis Fukuyama: een verdere uitwer-
king van ideeën uit een eerder artikel, The 
End of History?. In dit geschrift beargumen-
teert Fukuyama dat met de overmacht van 
de Westerse liberale democratie – welke tot 
stand is gekomen tijdens de Koude Oorlog 
en met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
– een eind is gekomen aan de geschiedenis 
an sich: “That is, the end-point of mankind's 
ideological evolution and the universalizati-
on of Western liberal democracy as the final 
form of human government” (Fukuyama 
1989).

Heeft het liberalisme gefaald?
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De argumenten van Fukuyama spraken (en 
spreken) tot de verbeelding. Met het uiteen-
vallen van de Sovjet-Unie was de definitieve 
overwinning behaald op de evil empire. De 
Westerse liberale democratieën blonken van 
zelfvertrouwen: politieke verschillen werden 
overwonnen door Third Way-beleid in (on-
der meer) de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk, alsook in Nederland met zijn 
opeenvolgende paarse kabinetten; econo-
misch gezien maakten de Verenigde Staten 
(en ook bijvoorbeeld Nederland) een peri-
ode van ongekende hoogconjunctuur door; 
globalisering ontsloot een steeds groter deel 
van de wereld voor vrijhandel en internatio-
nale samenwerking.

20 jaar na het begin van het nieuwe millen-
nium is het optimisme omgeslagen. De fi-
nanciële crisis in 2008 stortte de wereldeco-
nomie in een diepe recessie, en vormde een 
pijnlijke herinnering aan de keerzijde van 
economische verwevenheid. Verdere cri-
ses, politieke atrofie, en toenemende mates 
van politieke ontevredenheid resulteerden 
uiteindelijk in twee geopolitieke schokken: 
de Brexit, en de overwinning van Donald 
Trump, beide in 2016. Hoe heeft dit kunnen 
gebeuren? 

Op deze en andere vragen biedt het boek 
van Deneen intrigerende antwoorden. In 
deze bespreking zullen een aantal in het 
oog springende elementen in Deneens boek 
worden behandeld: hoe het liberalisme vrij-
heid heeft geherdefinieerd; waarom in libe-
rale democratieën de overheid steeds meer 
macht en zeggenschap vergaart; de invloed 

van technologie op vrijheid (het is niet wat 
u denkt); en afsluitend welke conclusie Den-
een trekt.

De herdefinitie van vrijheid
De definitie van het begrip vrijheid is geen 
constante in de geschiedenis. De oude Grie-
ken en Romeinen, en later de christelijke 
denkers, keken anders tegen het concept 
vrijheid aan dan filosofen binnen het libe-
ralisme: Deneen benoemt de diametraal an-
dere wijze waarop vrijheid werd (en wordt) 
begrepen en uitgeoefend. Volgens hem was 
er in de oudheid erkenning van de noodzaak 
van een gepaste mate van zelfbestuur (i.e. 
van de eigen persoon). Vrijheid, op deze wij-
ze benaderd, was niet doen wat men wilde, 
maar het verkiezen van het juiste en deugd-
zame pad: “To be free, above all, was to be 
free from enslavement to one’s own basest 
desires, which could never be fulfilled, and 
the pursuit of which could only foster cease-
less craving and discontent. Liberty was thus 
the condition achieved by self-rule, over 
one’s own appetites and over the longing for 
political dominion” (Deneen, p. 100).

De oervaders van het liberalisme hebben 
deze definitie van vrijheid verdrongen uit de 
heersende stroming van het politieke den-
ken. In plaats daarvan spreekt men over “de 
vrijheid van het individu om zijn of haar ei-
gen leven naar eigen inzicht vorm te geven 
(...) op alle terreinen, van het geestelijke tot 
het economische leven. Liberalen vertrou-
wen erop dat elke burger het beste weet wat 
goed voor hem is en wat bij hem past. De 
grens van ieders handelingsvrijheid ligt waar 
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iemand een ander in diens vrijheid aantast 
of schade berokkent” (Van Schie 2021, 11).

Waar het nastreven van het juiste en het 
deugdzame wel kan bestaan in een liberale 
omgeving, is dat andersom per definitie niet 
mogelijk. Vroege liberale wijsgeren ageer-
den tegen het vasthouden aan traditie en ge-
bruiken, welke een fundamenteel onderdeel 
vormen van juist en deugdzaam leven, om-
dat deze leiden tot een gebrek aan reflectie 
en mentale stagnatie. In On Liberty spreekt 
J.S. Mill over de ‘despotism of custom’, en re-
flecteert daarbij op de staat van het Oosten 
(i.e. Azië): “Custom is there, in all things, 
the final appeal; Justice and right mean con-
formity to custom; the argument of custom 
no one, unless some tyrant intoxicated with 
power, thinks of resisting. And we see the 
result. Those nations must once have had 
originality (...) they made themselves all this, 
and were then the greatest and most power-
ful nations in the world. What are they now? 
The subjects or dependents of tribes whose 
forefathers wandered in the forests when 
theirs had magnificent palaces and gorgeous 
temples. (...) A people, it appears, may be 
progressive for a certain length of time (...): 
when does it stop? When it ceases to possess 
individuality [cursivering toegevoegd; PW]” 
(Mill 2002, 59).

Leidt een samenleving ingericht op het na-
streven van het juiste en het deugdzame, in 
lijn met traditie en gebruiken, onvermijde-
lijk tot stagnatie? En: als de oude definitie 
van vrijheid, zoals Deneen bepleit, superieur 
is, waarom bevindt deze zich dan in de ver-

drukking in de ‘markt van ideeën’? 

Mondt het liberalisme uit in een samenle-
ving van bandeloosheid? Waar de nadruk 
op het eigenbelang leidt tot het grenzeloos 
najagen hiervan, zowel in het publieke als in 
het private domein? Deneen benoemt daar-
bij een probleem: “human appetites are in-
satiable, and the world is limited. For both 
of these reasons, we cannot be truly free in 
the modern sense. We can never attain sa-
tiation, and will be eternally driven by our 
desires rather than satisfied by their attain-
ment. And in our pursuit of the satisfaction 
of our limitless desires, we will very quickly 
exhaust the planet” (Deneen, p. 125).

Het individu en de staat
Binnen het liberalisme bestaat een breed 
scala aan varianten welke op verschillende 
momenten in de tijd zijn ontstaan en zich 
verder hebben ontwikkeld. De kern van al 
het liberale denken is dat de vrijheid voor-
op staat, de nadruk op individuele vrijheid 
ligt, en er sprake is van afkeer van betutteling 
(Van Schie 2021).

Klassiek-liberalen stellen het individu cen-
traal en pleiten voor een kleine overheid (als 
noodzakelijk kwaad). Sociaal-liberalen zien 
het individu als onderdeel van een groter 
geheel. Daarbinnen kan de staat een onder-
steunende en faciliterende rol spelen. Den-
een stelt dat, ondanks de aanzienlijke an-
tropologische verschillen tussen deze beide 
stromingen en de daarmee samenhangende 
verschillen in beleidsvisies, het mogelijk is 
een gemeenschappelijke onderstroom te 



LIBERALE REFLECTIES  | september 2021 54

onderscheiden: “(...) the right and left coo-
perate in the expansion of both statism and 
individualism (...), using different means, 
and claiming different agendas. This deeper 
cooperation helps to explain how (...) con-
temporary liberal states – whether in Europe 
or America – have become simultaneously 
both more statist, with ever more powers and 
activity vested in central authority, and more 
individualistic, with people becoming less 
associated and involved with such mediating 
institutions as voluntary associations, politi-
cal parties, churches, communities, and even 
family” (Deneen, p. 46). Anders gezegd: de 
staat is verworden tot de aanjager van het in-
dividualisme, terwijl het individualisme de 
primaire bron vormt van de uitbreiding van 
de macht en de bevoegdheden van de staat.

Volgens Deneen baseren zowel ‘klassieke’ 
als ‘progressieve’ liberalen de uitbreiding 
van het liberalisme op de bevrijding van het 
individu van de beperkingen van plaats, tra-
ditie, cultuur en ongekozen relaties: “Both 
traditions (...) can be counted as liberal be-
cause of this fundamental commitment to 
liberation of the individual and to the use of 
natural science, aided by the state, as a pri-
mary means for achieving practical libera-
tion from nature’s limitations. Thus statism 
and individualism grow together while local 
institutions and respect for natural limits 
diminish. For all their differences, this am-
bition animated thinkers ranging from John 
Locke to John Dewey, from Francis Bacon 
to Francis Bellamy, from Adam Smith to Ri-
chard Rorty” (Deneen, p. 47). 

Het belang van de staat in het faciliteren van 
vrijheid – naar de definitie van liberalen – 
is uitvoerig beschreven door onder andere 
Thomas Hobbes en John Locke. Om te voor-
komen dat het individu zijn vrijheid zal aan-
wenden ten koste van de ander – omgeschre-
ven als homo homini lupus est (de mens in 
een wolf voor zijn medemens) door Hobbes 
– dient een sociaal contract te worden aan-
gegaan in de vorm van een staat met wetten. 
De wet dient echter niet als leidraad voor 
zelfbestuur, maar als middel tot het uitbrei-
den van persoonlijke vrijheid: “(...) law in its 
true notion is not so much the limitation as 
the direction of a free and intelligent agent to 
his proper interest, and prescribes no farther 
than is for the general good of those under 
that law; could they be happier without it, 
the law as an useless thing would of itself 
vanish; and that ill deserves the name of 
confinement which hedges us in only from 
bogs and precipices. So that, however it may 
be mistaken, the end of law is, not to abolish 
or restrain, but to preserve and enlarge free-
dom” (Locke 2002, 25). 

Het is op dit punt dat Deneen de cirkel rond 
maakt door het volgende te stellen: Hoewel 
‘conservatieve’ liberalen tegen uitbreiding 
van de staat zijn, grijpen zij zijn bevoegd-
heden aan om nationale en internationale 
markten veilig te stellen, om op deze wijze 
lokale vormen van bestuur, of traditionele 
normen die de rol van de markt in de ge-
meenschap beperken, te verdringen.

En hoewel ‘progressieve’ liberalen de staat als 
de ultieme beschermer van individuele vrij-
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heid zien, houden zij zijn rol graag beperkt 
als het aankomt op normen en waarden, 
en geven zij de voorkeur aan het fenomeen 
van een ‘markt van ideeën’ van individuele 
kopers en verkopers: “especially in matters 
of sexual practice and infinitely fluid sexu-
al identity, the definition of family, and in-
dividual choices over ending one’s own life” 
(Deneen, p. 58).

Volgens Deneen leidt zowel liberalisme ‘over 
links’ als ‘over rechts’ tot een uitbreiding van 
de rol van de staat. Tegelijkertijd resulteert 
deze individualisering in leeglopende ge-
meenschappen. De rollen die deze diverse 
verbanden spelen (of speelden) zullen ver-
volgens over moeten worden genomen door 

de staat. En daarmee ontstaat een vicieuze 
cirkel.

De rol van technologie
Deneen stelt tevens dat technologie een gro-
te mate van invloed heeft op vrijheid en de 
wijze op hoe deze door individuen en ge-
meenschappen wordt beleefd. In popular 
culture (e.g. films) wordt technologie op ver-
schillende wijzen behandeld: niet alleen als 
mogelijke bedreiging of belofte, maar ook 
kijkend naar de rol die zij kan spelen in het 
voorkomen of veroorzaken van de apoca-
lyps.

Hoe beïnvloedt technologie de mens zelf? 
Stelt technologie ons in staat om onszelf 
(verder) te bevrijden? Of knechten wij ons, al 
dan niet bewust, aan de onstuitbare stroom 
van technologische innovaties? En verande-
ren deze technologieën ons op fundamentele 
wijze? Het is op dit punt dat Deneen het vol-
gende ter discussie wil stellen: de twee met 
elkaar in verband staande manieren waarop 
de moderne mens technologie onderscheidt 
en kenschetst; als iets dat ons vormt, en dit 
bewerkstelligd met een hoge mate van on-
afwendbaarheid: “Doing so requires me to 
take a step back into an exploration of what 
Aristotle called “the master science” of all 
sciences – political philosophy – and try to 
discern the deeper origins of humanity’s new 
relationship to technology” (Deneen, p. 99).

Door technologie door een politieke lens te 
beschouwen, is het volgens Deneen mogelijk 
om te beargumenteren dat een volkomen 
nieuwe vorm van politieke technologie onze 
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huidige technologische samenleving moge-
lijk heeft gemaakt: “That form of technology 
was the modern republic (...) and above all 
it rested on the harnessing of self-interest in 
both the public and the private realms in or-
der to secure human liberty and increase the 
scope, scale and extent of human power over 
nature” (Deneen, p. 101).

Deze nieuwe technologie en het daarmee 
geassocieerde liberalisme zijn verankerd in 
(bijvoorbeeld) de Amerikaanse Grondwet. 
Daarmee kan technologie volgens Deneen 
niet los worden gezien van politieke en so-
ciale waarden en normen: haar ontwikke-
ling en toepassing wordt hierdoor beïnvloed 
(Deneen, p. 101) Het is niet de technologie 
zelf die ons vormt en beïnvloedt op manie-
ren die zorgen baren en waarvan de effecten 
onvermijdelijk en onomkeerbaar zijn: het is 
de overheersende politieke technologie van 
het liberalisme die de uitingsvormen van 
technologie bepaalt en beïnvloedt: “It is less 
a matter of our technology ‘making us’ than 
of our deeper political commitments shaping 
our technology” (Deneen, p. 103). 

Een voorbeeld hiervan zijn sociale media: 
vaak aangehaald als een vorm van technolo-
gie die een negatieve invloed heeft op haar 
gebruikers. Deneen refereert aan het artikel 
Is Facebook Making us Lonely? waarin de 
schrijver, Stephen Marche, bespreekt of Fa-
cebook bijdraagt aan toenemende mates van 
(ervaren) eenzaamheid, neerslachtigheid en 
depressie. In plaats van Facebook de schuld te 
geven, wijst Marche op de al bestaande voor-
liefde van Amerikanen om onafhankelijk 

en vrij te zijn: “Loneliness is one of the first 
things Americans spend their money achie-
ving (...). We are lonely because we want to 
be lonely. (...) Loneliness is at the American 
core, a by-product of a long-standing natio-
nal appetite for independence.” Facebook is 
dus niet de oorzaak van onze eenzaamheid, 
maar slechts een middel voor individuen om 
onafhankelijkheid en vrijheid na te streven; 
en wanneer zij hierin slagen, soms ook een-
zaamheid vinden. 

Conclusie: vrijheid na liberalisme
Waarom zou het individu zich willen vormen 
naar de bestaande structuren binnen een ge-
meenschap als deze daarbuiten een veel gro-
tere mate van vrijheid geniet? In de ogen van 
Deneen is het deze bandeloze vrijheid die uit 
zal monden in het onvermijdelijke einde van 
het liberalisme. Volgens Deneen zal de uit-
komst van het liberalisme mogelijk een van 
twee vormen aannemen. 

Het politieke systeem van ‘liberalisme’ zou 
kunnen voortduren, terwijl deze vormen 
aanneemt die slecht rijmen met zijn oor-
spronkelijke streven: “Contemporary libe-
ralism will increasingly resort to imposing 
the liberal order by fiat – especially in the 
form of the administrative state run by a 
small minority who increasingly disdain de-
mocracy. End runs around democratic and 
populist discontent have become the norm, 
and backstopping the liberal order is the ever 
more visible power of a massive “deep state”, 
with extensive powers of surveillance, legal 
mandate, police power, and administrative 
control. These methods will continue to be 
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deployed despite liberalism’s claim to rest on 
consent and popular support. Such a conclu-
sion is paradoxical, not unlike Tocqueville’s 
conclusion in Democracy in America, in 
which he envisions democracy culminating 
in a new form of despotism” (Deneen, p. 
180).

Een tweede mogelijke uitkomst is een waar-
in het liberalisme wordt vervangen door een 
ander systeem: “Most people envisioning 
such scenarios rightly warn of the likely vi-
ciousness of any successor regime, and close 
to hand are the examples of the collapse of 
the Weimar Republic and the rise of fascism, 
and Russia’s brief flirtation with liberalism 
before the imposition of communism” (Den-
een, p. 181).

Is een van deze beide mogelijkheden onver-
mijdelijk? Deneen opent hier de deur naar 
een ‘humaan alternatief ’. Hoewel hij toegeeft 
dat het formuleren hiervan ingewikkeld is, 
bij wijze van een understatement, en mogelijk 
pas na een aantal generaties voltooid zal zijn, 
neemt hij een drietal eerste stappen:

Ten eerste dienen de verrichtingen van het 
liberalisme te worden erkend en moet het 
verlangen om terug te gaan naar een ‘pre-li-
beraal tijdperk’ worden weerstaan. De ver-
richtingen moeten de basis vormen van het 
nieuwe, in combinatie van het achterlaten 
van de fundamentele oorzaken van haar fa-
len. 

Ten tweede is het van belang het tijdperk van 
ideologie te ontgroeien. Er dient geen ver-

vangende ideologie te worden geformuleerd: 
“We should focus on developing practices 
that foster new steps of culture, household 
economics, and polis life” (Deneen, p. 183).

Ten slotte zal, op basis van de opgedane er-
varing, een betere politieke en maatschap-
pelijke theorie moeten worden gevormd. De 
contouren van een dergelijke theorie zijn al 
zichtbaar en worden ondersteund door de 
eeuwigdurende aantrekkingskracht van en-
kele basale politieke idealen die in de Wes-
terse traditie hebben bestaan sinds de oud-
heid, zoals bijvoorbeeld zelfredzaamheid of 
eerbied voor autoriteit. Deneen meent een 
toenemende interesse in en populariteit van 
de ‘Benedict optie’ waar te nemen: het leiden 
van een teruggetrokken, grotendeels zelf-
voorzienend leven in een gemeenschap van 
gelijkgezinden.1

Of de voorspelling van het einde van het li-
beralisme uit zal komen zal met het verstrij-
ken van de tijd duidelijk worden. In zijn boek 
analyseert Deneen met een grondige kennis 
van de geschiedenis, filosofie, en recente 
(vak)literatuur de opkomst en (mogelijke) 
teloorgang van het liberalisme, en in het 
verlengde daarvan de liberale democratie. 
Zijn diagnose zal zelfs de meest overtuigde 
liberaal aanmoedigen om na te denken over 
de fundamenten van het liberalisme en de 
kwetsbaarheden die daarbinnen bestaan. 

Het boek is veelomvattend en verrijkend. 
Daarmee is het boek voor geïnteresseerden 
bijzonder het lezen waard, en voor zij die het 
al gelezen hebben ook het herlezen waard. 
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Paul M.A. Werker is werkzaam in het be-
drijfsleven en is daarnaast bestuurslid bij de 
VVD Den Haag. 
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Boekrecensie 

door Edwin van de Haar
Bespreking van Merijn Oudenampsen, 
The Rise of the Dutch New Right. An 
Intellectual History of the Rightward 
Shift in Dutch Politics, Routledge, 
Abingdon, 2021. ISBN 978 1 138 
62415 3.

Ze houden u in de gaten! Tenminste als u 
zichzelf, net als ik, aan de rechterkant van 
het liberale politieke spectrum plaatst. ‘Ze’ 
zijn verschillende academici, die zich in 
hun onderzoek concentreren op ideeën 
die zij etiketteren als ‘neoliberaal’, ‘nieuw 

rechts’, ‘(neo)conservatief ’ en dergelijke. 
Zij doen dat niet vanuit een sympathieke 
grondhouding. Deze academici zijn vaak op 
zoek naar een complot of er wordt door hen 
iets ‘ontdekt’ dat echter nooit verborgen is 
geweest, zoals het gedachtengoed van F.A. 
Hayek en andere leden van de door hem 
opgerichte Mont Pèlerin Society. Zo dragen 
drie prominente schrijvers uit deze hoek 
hun boek Nine Lives of Neoliberalism op 
aan “all those who struggle with us in these 
neoliberal times” (Plehwe e.a. 2020). 

In Nederland is socioloog en politico-
loog Merijn Oudenampsen de bekendste 
vertegenwoordiger van dit academische 

Oudenampsens merkwaardige tournures



LIBERALE REFLECTIES  | september 2021 60

genre, als gevolg van zijn optredens in de 
media en door de publieke kritiek van Frits 
Bolkestein op zijn proefschrift (daarover 
later meer). Oudenampsen richt zich op ‘de 
politieke geschiedenis van het neolibera-
lisme in Nederland’, als onderdeel van een 
onderzoeksproject gefinancierd door de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO), samen met onder 
andere de Amsterdamse hoogleraar Ewald 
Engelen (zie Oudenampsen & Mellink 2019 
en www.neoliberalisme.nl). Het boek dat 
hier besproken wordt is de Engelse handels-
versie van zijn proefschrift, dat verscheen 
bij uitgever Routledge in de reeks ‘Studies 
in Fascism and the Far Right’ (er is ook een 
Nederlandse versie, De conservatieve revolte, 
uit 2018).

Met zo veel ‘dik hout en planken’ is het ver-
leidelijk om het boek links te laten liggen, 
met de inschatting dat een objectieve studie 
bij voorbaat ver te zoeken is. Maar dat is 
onverstandig. Ten eerste omdat negeren niet 
past bij een zelfbewuste liberale stroming, 
die kritiek serieus neemt, onduidelijkheden 
of onjuistheden corrigeert en verkeerde 
conclusies bestrijdt. Ten tweede blijkt uit 
internationale werken, zoals Nine Lives of 
Neoliberalism, maar ook Quinn Slobodi-
ans Globalists (2018) en Philip Mirowksi’s 
The Road from Mont Pèlerin (2009), dat de 
auteurs in de regel grondig onderzoek doen. 
Natuurlijk hoeft men het dan niet eens te 
zijn met hun uitgangspunten, interpreta-
ties of conclusies, maar hun werk zomaar 
terzijde schuiven zou van (academische) 
arrogantie getuigen. Al met al reden genoeg 
om Oudenampsens boek te bespreken en 
daarbij te beoordelen of Bolkesteins reactie 

destijds gegrond was.

Opzet en doel
Oudenampsens doel is om de ‘ruk naar 
rechts’ in de Nederlandse politiek te be-
grijpen. Deze veronderstelde verandering 
beschrijft hij als een mengelmoes van nati-
onalisme, anti-immigratie en anti-establis-
hment-denken (p. 2). Bestaand onderzoek 
focust met name op populisten en politieke 
entrepreneurs die inspelen op moment en 
onderbuik. Oudenampsen wil dit anders 
doen, door te concentreren op de politieke 
ideeën van deze (al dan niet vermeende) 
verandering in het politieke landschap. 

Het vlot geschreven boek kent negen hoofd-
stukken en een postscript over Thierry 
Baudet, die ook in het nieuwe rechtse kamp 
wordt geschaard. Opmerkelijk is dat de 
laatste drie hoofdstukken weinig tot geen 
verbinding maken met het hoofdargu-
ment. Het hoofdstuk over Ayaan Hirsi Ali 
beschrijft vooral haar verhouding tot de 
islam. Er valt heus wel te verdedigen dat de 
website GeenStijl een vluchtheuvel is voor 
radicale types, maar het bestaat pas sinds 
2003. De rol van de schrijvers Willem Fre-
derik Hermans en Gerard Reve als ‘nihilis-
tische voorlopers van GeenStijl’, in de jaren 
50 en 60 en intellectuele ‘godfathers’ van het 
Nederlands populisme in de jaren 2000 (p. 
173-174), vraagt om een veel diepgaande-
re beschouwing dan wordt gepresenteerd. 
Deze hoofdstukken voegen niet veel toe 
aan de centrale stelling en daarom laat ik ze 
verder buiten beschouwing. Maar het zegt 
wel iets over de kwaliteit van (de redactie 
van) het boek, zoals het ook hinderlijk is dat 
bepaalde personen steeds opnieuw worden 



LIBERALE REFLECTIES  | september 2021 61

geïntroduceerd, zoals oud-hoofdredacteur 
van Elsevier, wijlen H.J. Schoo. Natuurlijk 
mag het consequent foutief aanduiden van 
voormalig TeldersStichting-directeur Klaas 
Groenveld als Karel Groenveld ook niet 
onvermeld blijven in dit blad.  

Wankele uitgangspunten
Volgens Oudenampsen is er in heel Europa 
een trend van verrechtsing te zien de afgelo-
pen 20 jaar, met Nederland in de voorhoe-
de. Het belangrijkste moment was in 2002, 
met de pijlsnelle politieke opmars van Pim 
Fortuyn en de navolgende moord op hem. 
Het debat over immigratie, nationale iden-
titeit, integratie en ‘law and order’ is sinds-
dien niet meer verstomd. Niet in de laatste 
plaats onder invloed van Geert Wilders en 
zijn PVV, die Fortuyns agenda voortzette (p. 
2). De claim van Oudenampsen is dat “de 
opkomst van het radicale rechtspopulisme 
gezien moet worden als onderdeel van een 
bredere beweging die zich afzette tegen de 
tolerantie van de jaren 60 en het relativisme 
van de babyboomgeneratie” (p. 3). Zij vroe-
gen ook aandacht voor het moreel verval 
van de samenleving. Dit nieuwe conserva-
tieve sentiment werd in het publieke debat 
gebracht door een losse coalitie van journa-
listen (met name Schoo, Marcel ten Hoven, 
Jaffe Vink, Chris Rutenfrans van Trouw, en 
Hans Wansink van de Volkskrant), politici 
(Bolkestein, maar bijvoorbeeld ook Willem 
Witteveen) en intellectuelen van diverse 
pluimage (Jos de Beus, Herman Vuijsje, 
Wim Couwenberg, Paul Cliteur, Klaas 
Groenveld, Andreas Kinneging, Bart Jan 
Spruyt, Leon de Winter, Joshua Livestro en 
Afshin Ellian). In termen van partijpolitiek 
bevonden zij zich in de conservatieve flan-

ken van de drie middenpartijen PvdA, CDA 
en VVD. Daarnaast ook rond de conser-
vatieve Edmund Burke Stichting, waar de 
opkomst van Fortuyn, eerst als schrijver en 
daarna als politicus, als oorsprong van ‘het 
conservatieve moment’ werd gezien. Met 
elkaar waren deze schrijvers en politici vol-
gens Oudenampsen invloedrijk in het debat 
tegen de radicale islam na 9/11 en vormden 
zij een “cruciale inspiratiebron” voor latere 
rechtse populisten zoals Wilders (p. 3). 

De auteur benadrukt dat zijn focus ligt op 
de contouren van deze conservatieve idee-
enbeweging (p. 4). Dat ontslaat hem echter 
niet van de academische plicht om zijn on-
derzoeksobjecten en concepten goed te defi-
niëren. Dat laat hij echter grotendeels na, 
hetgeen de helderheid en robuustheid van 
het verhaal ondermijnt. Het is niet duidelijk 
wat zijn kernconcepten inhouden, hoe hun 
onderlinge verhouding is en ook zijn keuzes 
voor de selectie van de bestudeerde denkers 
– en welke niet – worden niet verantwoord.

Daarbij verwacht je een exposé over de 
aard van het notoir lastig vast te stellen 
begrip ‘invloed’. Ook dat ontbreekt. Invloed 
is een relationeel concept, waarbij in de 
meest ideale situatie de ene auteur duidelijk 
opschrijft dat hij door de andere is beïn-
vloed, en/of voortborduurt op de ander in 
zijn of haar denken, enzovoorts. Dat is op 
voorhand niet ondenkbaar in deze studie. 
Maar op een enkele uitzondering na (de 
invloed van Bolkestein op Hirsi Ali, p. 128) 
laat Oudenampsen na dit consequent aan te 
tonen. Bijvoorbeeld de hierboven genoemde 
relatie tussen Fortuyn en Wilders: hij geeft 
geen primaire bron, maar slechts een reeks 
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secundaire bronnen (p. 17). Of de relatie 
tussen de Burke Stichting en Fortuyn. Hij 
verwijst voor dat punt naar Spruyts Lof 
van het conservatisme, maar in de bewuste 
passage maakt Spruyt juist een tegengesteld 
punt. Fortuyns boek De verweesde samen-
leving kan gezien worden als conservatief, 
maar Fortuyn maakte daar zelf bezwaar 
tegen. Spruyt voegt toe: “het grote misver-
stand was, en is hier en daar nog steeds, 
dat het Nederlandse conservatisme uit een 
eenzelfde soort impuls – een bedenkelijke 
emotie van rancune en ressentiment – is 
voortgekomen als het gevulgariseerde 
Fortuynisme. Dat is niet zo” (Spruyt 2003, 
p. 10). Wilders werd beïnvloed door Bol-
kestein, hoewel Bolkestein op zijn beurt 
Wilders flink bekritiseerde (p. 49). Voorma-
lig Marxist Pim Fortuyn had nauwe banden 
met het CDA (p. 50), maar Oudenampsen 
toont niet aan welke invloed Fortuyn op het 
CDA had. Hij maakt vanzelfsprekend mel-
ding van het verschijnen van Fortuyns boek 
De verweesde samenleving in 1995, dat goed 
aansloot bij een aantal CDA-denkbeelden, 
maar het is gissen of en hoe die beïnvloe-
ding verliep. Dat geldt ook voor Fortuyns 
vermeende invloed op Nieuw Rechts via 
zijn columns in Elsevier, terwijl dat een van 
de redenen is waarom hoofdredacteur H.J. 
Schoo, zo prominent figureert in de studie.   

Hoewel er geen absolute standaarden voor 
bestaan, is het aantal primaire referenties 
niet erg groot. Er staan bijvoorbeeld maar 
acht werken van Bolkestein in de biblio-
grafie, waarvan vier bundels. Dat is gezien 
de enorme output van de man toch ma-
gertjes, zeker gegeven de centrale plek die 
Bolkestein in de studie krijgt toebedeeld. 

De doelstellingen van de Edmund Burke 
Stichting heeft Oudenampsen uit de krant 
(p. 10), terwijl het eenvoudig is deze uit de 
primaire bron te halen. Voor Bolkesteins 
vermeende positie over het homohuwelijk 
vertrouwt hij op een artikel van socioloog 
Jan Willem Duyvendak, in plaats van een 
citaat van Bolkestein uit een artikel, boek of 
Tweede Kamerverslagen. Het geeft bij elkaar 
geen solide wetenschappelijke indruk.

Nederlands Nieuw Rechts
Geen klachten echter over de vertrekpunten 
van deze studie over de Nederlandse poli-
tiek, namelijk het werk van politicologen 
Hans Daalder en Arend Lijphart, aangevuld 
met de analyses van James Kennedy (hoofd-
stuk 1), waarbij wel opvalt dat er geen 
speciale aandacht is voor de ontwikkelingen 
aan de liberale en/of rechterkant van het 
spectrum. In lijn met deze hoogleraren legt 
Oudenampsen de nadruk op de gewoon-
te van ‘depolitisering’ in de Nederlandse 
politiek (p. 23). Hiertegen komt maar 
zelden protest, maar toen dat wel gebeurde, 
zoals eind jaren 60, werden de eisen van de 
babyboomers snel ingewilligd. Oudenamp-
sen haalt ook socioloog Paul Schnabel aan, 
die beargumenteerde dat de Nederlandse 
politiek lang in consensus werkt, maar er 
soms een schok optreedt waarbij een al 
langer sluimerende ontwikkeling onder de 
oppervlakte ineens mainstream wordt. De 
snelle omarming van de ideeën van Fortuyn 
en zijn opvolgers in 2002, na een aantal 
mislukte pogingen tot marginalisatie [ook 
door Bolkestein; EvdH], is een belangrijk 
voorbeeld. 

Dit volgde op een sluimerende ontwikkeling 
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die Oudenampsen de ‘conservatieve onder-
stroom’ noemt (p. 7). Dit begon mondiaal 
in de jaren 80 met de opkomst van Marga-
ret Thatcher en Ronald Reagan. Ondanks 
zijn hechte relatie met Thatcher ging Ruud 
Lubbers er maar deels in mee, hoewel de 
nieuwe economische doctrine die onder 
invloed van secretaris-generaal Rutten van 
het ministerie van Economische Zaken tot 
stand kwam, mede gebaseerd was op de 
Chicago school van onder andere Milton 
Friedman. De term ‘onderstroom’ klinkt 
wellicht als iets geheimzinnigs en onder 
de oppervlakte, maar het was vooral een 
publiek tegengeluid, te vinden in kranten-
stukken en andere publicaties.  

Hoewel hij het eerst een ‘conservatieve on-
derstroom’ noemt, stelt Oudenampsen dat 
later bij. Zijn ‘Nederlands Nieuw Rechts’ is 
namelijk een synthese van pleidooien voor 
de vrije markt en cultureel conservatisme 
(p. 13). Derhalve een combinatie van libe-
rale en conservatieve elementen. Dat maakt 
zijn centrale stelling overtuigender, omdat 
een breder etiket beter geschikt is voor al 
deze onderling verschillende denkers en 
schrijvers. Anderzijds maakt het zijn punt 
ook zwakker, want het label ‘Nieuw Rechts’ 
blijkt niet veel meer dan een handige be-
schrijving van het rechtse tegengeluid in de 
mainstream media en politiek. Dit verwierf 
politieke invloed op een paar onderwerpen 
(immigratie, integratie, terrorismebestrij-
ding), maar of er op andere terreinen nu 
zo veel invloed was, blijft onbeantwoord 
en kan redelijkerwijs betwist worden. Zo 
benadrukt Oudenampsen voortdurend het 
belang van de introductie en uitbreiding 
van de marktwerking voor Nieuw Rechts. 
Maar hij ziet bijvoorbeeld volledig over 
het hoofd dat de collectieve uitgaven in 
Nederland sinds de Nieuw Rechtse periode 
vanaf een hoog en stabiel basisniveau alleen 
maar verder gestegen zijn (CBS, 2021). Dat 
laat zich moeilijk rijmen met zijn centrale 
stelling en had tenminste moeten worden 
uitgelegd. 

Dit alles laat onverlet dat zijn studie best 
nuttig is, want Oudenampsen maakt inzich-
telijk dat pas in de jaren 90, met Bolkestein, 
Cliteur, Schoo en later ook Fortuyn en de 
Burke Stichting er echt sprake was van iets 
dat als een Nieuw Rechtse beweging kan 
worden aangeduid en dat deze deels geïn-
spireerd was door de conservatieve traditie 
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in de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. De invloed van Bolkestein als 
nieuwe rechtse aanjager van het publieke 
debat wordt adequaat beschreven. Het is 
boven twijfel verheven dat hij – bijna in zijn 
eentje – een aantal taboes heeft geslecht, 
die het nieuwe rechtse denken prominenter 
maakte in het publieke debat. Niet in de 
laatste plaats door zijn ideeën over immi-
gratie en het belang van de publieke moraal, 
maar ook als bevechter van het communis-
me en andere linkse ideeën. Oudenampsen 
geeft echter geen grondige analyse van de 
inhoud van Bolkesteins ideeën. Dat zou 
je wel verwachten in deze zelfverklaarde 
ideeënstudie. 

Neoliberalisme
Dan was wellicht ook voorkomen dat het 
vermaledijde neoliberalisme als centraal 
referentiepunt van Nieuw Rechts wordt 
neergezet, evenwel zonder grondige bedis-
cussiëring van dit fantoombegrip (zie Van 
de Haar 2013; Van Hees e.a. 2014). Dat 
past in een bredere trend in dit boek, want 
hoewel Oudenampsen met verbazing stelt 
dat Teldersgeschrift nummer 54, getiteld 
Liberalisme en politieke economie, geschre-
ven door Kinneging en Groenveld (1985) 
‘a remarkably thorough study’ was, blijft 
een bespreking uit. Ook selecteert hij uit 
Kinnegings Liberalisme: een speurtocht naar 
de filosofische grondslagen (1988) alleen de 
Hayekiaanse invloeden op het liberalisme 
(p. 68), terwijl het juist de gehele liberale 
ideeëngeschiedenis poogt samen te vatten.    

Wel verhelderend is dat Oudenampsen zegt 
waarom neoliberalisme is zijn ogen ‘neo’ is: 
“omdat Hayek het liberalisme zou hebben 

willen vernieuwen met de idee dat de staat 
het marktmechanisme moet koesteren, te 
beginnen met een goed juridisch kader” (p. 
55). Dat is onzinnig en toont aan hoeveel 
gebrek aan kennis Oudenampsen van het 
liberalisme als politieke filosofie heeft. Dat 
Hayek zo dacht klopt wel, maar dat was niks 
nieuws. Al sinds de Schotse Verlichting is 
dit een centraal punt van het klassiek-libera-
le gedachtengoed, de traditie waarin Hayek 
zichzelf expliciet plaatste, overigens net als 
Bolkestein (Van de Haar 2009, 17-40; Bol-
kestein 2011, 22). Het pleidooi van Hayek 
heeft dan ook niets met ‘social engineering’ 
te maken, zoals Oudenampsen stelt, maar 
wederom nalaat te verduidelijken. Juist de 
gelimiteerde staat, met een maatschappelij-
ke ordening op basis van de rechtsstaat, is 
sinds David Hume en Adam Smith de kern 
van het klassiek-liberale denken. Het zou 
alleen ‘social engineering’ kunnen zijn als het 
(neo)liberalisme uit zou gaan van een staat 
waarin het ‘positieve recht’ geheel geen plek 
heeft. Slechts het anarcho-kapitalisme zou 
daarvoor in aanmerking komen (Machan 
2006; Narveson 2008), maar het is onzinnig 
om deze kleine libertarische onderstroming 
als ‘het (neo)liberalisme’ voor te stellen (Van 
de Haar 2011; Van de Haar 2015). Oude-
nampsen valt hier dan ook lelijk door de 
mand als serieuze wetenschapper.

Neoconservatisme    
Zoals gezegd stelt Oudenampsen dat de 
tweede poot onder Nieuw Rechts het (neo)
conservatisme is, waarvan hij de oorsprong 
legt in de jaren 60, bijvoorbeeld in het werk 
van Irving Kristol en Daniel Bell (p. 79). 
Ook de invloed van filosoof Leo Strauss 
komt aan bod. In Nederland bleef het neo-
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conservatisme tamelijk onbekend, tot aan de 
jaren 2000, toen de ‘neocons’ van zich lieten 
horen rondom het beleid van de Amerikaan-
se president Bush, vooral in het kader van 
de ‘war on terror’. In de jaren 90 besteedden 
Bolkestein, Schoo, Fortuyn, maar vooral 
ook Paul Cliteur al aandacht aan het (neo)
conservatieve denken. 

Cliteur (2005, 103-204) gaf in zijn proef-
schrift een uitgebreide analyse van deze 
beweging, die een veelvoud aan ideeën 
bevat over onder andere cultuur, samenle-
ving, media, wetenschap en buitenlandse 
politiek. Oudenampsen selecteert vooral de 
tegenstelling tussen Fukuyama’s (1993) idee 
van het  ‘einde van de geschiedenis’ versus 
Huntingtons (1996) these van de ‘botsende 
beschavingen’, waarbij de conflicten met de 
islam een belangrijke plek innamen. Bol-
kestein voegde zich aan Huntingtons zijde 
en mengde zich actief in het debat, ook met 
Fukuyama in Nederland (p. 84). De botsing 
met de islam werd, mede onder invloed 
van de diverse islamitische aanslagen, een 
centraal Nieuw Rechts thema. Ook bij Hirsi 
Ali, Fortuyn en Wilders, zo stelt Oudenamp-
sen terecht vast. Wel blijft de verhouding 
tussen de twee polen onduidelijk, bijvoor-
beeld of alle leden van Nieuw Rechts ideeën 
uit beide poten moeten hebben voordat zij 
‘volwaardig’ meetellen, of hoe het zit met 
onderling tegenstrijdige ideeën van liberalis-
me en (neo)conservatisme. Zeker Hirsi Ali 
kan maar moeilijk liberaal genoemd worden 
(Van de Haar 2004; Van de Haar 2015). 

A complex backlash
Een laatste centrale stelling van Oudenamp-
sen is dat progressieve waarden deel uit zijn 

gaan maken van rechtse politieke agenda’s. 
Radicale rechtse bewegingen framen hun 
anti-immigratie “als verdediging van pro-
gressieve idealen als secularisme, vrouwen-
gelijkheid en homorechten” en hij stelt dat 
Bolkestein, Fortuyn, Hirsi Ali en Wilders 
naadloos in deze beweging passen (p. 102). 
Het is ambigu dat zij allen hun islamkritiek 
motiveerden met een verwijzing naar de 
Verlichting en de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens (p. 103) en Oude-
nampsen verbaast zich over de geschriften 
van de Burke Stichting waarin onder andere 
opgeroepen werd tot een mentaliteitsveran-
dering in de Nederlandse samenleving (p. 
106). Volgens hem zijn de conservatieven be-
paalde progressieve waarden als vast onder-
deel van de Nederlandse cultuur gaan zien. 
Op deze manier hebben zij deze waarden 
ook kunnen loskoppelen van de progressieve 
bewegingen die deze “hebben geïnitieerd en 
ervoor hebben gestreden”. Hierdoor werden 
de progressieve waarden geassimileerd in het 
conservatieve discours, terwijl het progres-
sieve ideaal zelf kon worden losgelaten. De 
belangrijkste emancipatie van de samenle-
ving is gebeurd, alleen de minderheden moe-
ten zich hiernaar nog voegen (p. 109-110).

Hier wreekt zich het gebrek aan helder ge-
definieerd kader. Oudenampsen gaat uit van 
een veel te simpele tegenstelling tussen pro-
gressief en conservatief. Blijkbaar verwacht 
hij dat conservatieven tegen vrouwenrechten, 
homorechten en secularisme zijn, of deze 
diep in hun hart zouden willen terugdraaien. 
Dat is voor verreweg de meesten van hen 
apekool. Het liberalisme is in de 18e-eeuwse 
Verlichting ontstaan in de strijd tegen de 
absolute macht van koning en kerk. Sporen 
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van het secularisme zijn rechtstreeks terug te 
vinden in het werk van bijvoorbeeld David 
Hume, onder tijdgenoten bekend als de ‘Gre-
at Infidel’. Daarbij gaat het liberalisme uit van 
het individu als ultieme waarde, waarmee 
het de ultieme emancipatoire beweging is, 
ook voor vrouwen- en homorechten. Oude-
nampsen zit dus fout als hij deze waarden 
monopoliseert voor ‘progressieve bewegin-
gen’ (wederom niet gedefinieerd). Historisch 
gezien vinden links en rechts elkaar juist op 
het vlak van de persoonlijke rechten.

Met zijn redenering trapt Oudenampsen 
in eenzelfde val als sommige Marxistische 
academici in de jaren 70. Zij ontwaarden in 
het werk van Adam Smith een soortgelijke 
tegenstelling: het ‘probleem van Adam Smith’. 
Het ging hierbij om de vermeende tegenstel-
ling tussen de moraalfilosofie en deugdenleer 
in The Theory of Moral Sentiments (1759), 
die zij niet konden rijmen met de pleidooien 
voor vrije markt en het welbegrepen eigenbe-
lang in The Wealth of Nations ( 1776). Maar 
dat kwam, kort gezegd, omdat zij de vrije 
markt louter als een anti-moreel fenomeen 
zagen. Hun vooroordelen zaten hierbij een 
objectieve wetenschapsbeoefening in de weg. 
In werkelijkheid kunnen moraal en markt 
niet zonder elkaar. Beide werken van Smith 
vullen elkaar naadloos aan, er was dan ook 
sprake van een pseudoprobleem (zie bijvoor-
beeld Heath 2016, 254-255).   

Bolkestein
Zowel Vuijsje als Bolkestein reageerde geïr-
riteerd toen het proefschrift verscheen. Dat 
kwam mede omdat de titel van het proef-
schrift ‘The Conservative Embrace of Progres-
sive Values’ was en Bolkesteins portret op de 

cover had. Bolkestein was met name ont-
stemd over het feit dat Oudenampsen “hem 
niet had gebeld om informatie en omdat 
hij conservatief werd genoemd” (Wansink 
2018). In Elsevier voegt hij toe: “Ik ben geen 
conservatief. Ik schreef al in 1977 dat ik links 
ben wat betreft individuele vrijheid en rechts 
wat betreft het collectief beslag op de econo-
mie” (Sommer 2018). 

Dat hij als een wesp gestoken op het etiket 
‘conservatief ’ reageerde is begrijpelijk, gezien 
zijn publiekelijk beleden afkeer van het con-
servatisme, dat hij een politieke theorie vond 
die net als het socialisme het collectivisme te 
hoog in het vaandel had en te weinig ophad 
met het liberale concurrentiebeginsel (Bol-
kestein 1990, 7-35; Bolkestein 1998, 36-45). 
Aan de andere kant zijn er ook onderwerpen 
waarbij de grens tussen klassiek-liberalisme 
en conservatisme moeilijker te trekken is, zo-
als mensbeeld, de waardering voor gemeen-
schappen als vrijwillige organisatievorm en 
ideeën over internationale politiek. Daarbij 
kunnen conservatieven, zoals Thatcher, ge-
durende langere tijd het kapitalisme omar-
men, hoewel inderdaad minder principieel 
als klassiek-liberalen (Van de Haar 2015, 
95-116).  

Bolkestein heeft een groot oeuvre bij elkaar 
geschreven en Oudenampsen had geen 
plicht hem te interviewen. Er is niets mis met 
literatuuronderzoek. Overigens was Oude-
nampsens reactie in de Volkskrant dan weer 
veelzeggend en zeker niet wetenschappelijk: 
“Ik heb gekozen om puur uit te gaan van de 
geschreven tekst van Bolkesteins werk. Als 
ik Bolkestein had geïnterviewd, was dat hoe 
dan ook een vijandig interview geworden”. 
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Oudenampsens studie van het werk van 
Bolkestein is weliswaar te beperkt, maar het 
staat hem vrij zijn onderzoek naar eigen 
inzicht te doen.
 
Een ander punt van Bolkesteins kritiek is 
ook onterecht. Oudenampsen stelt dat Nieuw 
Rechts zowel liberale als conservatieve ele-
menten kent en dat Bolkestein in de ont-
wikkeling van deze beweging voorop heeft 
gelopen. Met alle mitsen en maren is dat best 
aannemelijk. Het zou voor Bolkestein een 
reden voor trots mogen zijn, maar klaarblij-
kelijk was het etiket conservatief daarbij voor 
hem een te grote belemmering. 

Conclusie
Het boek van Oudenampsen rammelt aan 
alle kanten. Maar voor zijn centrale stel-
ling over de ontwikkeling van een Nieuwe 
Rechtse stroming valt best wat te zeggen. 
Deze ontwikkelde zich in oppositie tegen het 
heersende maatschappelijke klimaat sinds 
de jaren 60, alsmede de Nederlandse con-
sensuscultuur en bracht een aantal nieuwe 
elementen in het publieke debat, met name 
over immigratie, integratie en enkele aspec-
ten van het sociaaleconomisch denken. Deze 
stroming had zowel liberale als (neo)conser-
vatieve elementen. De centrale plek hierin 
voor Bolkestein is geloofwaardig, net als de 
invloed van denkers zoals De Beus, Vuijsje, 
Schoo, Groenveld, Cliteur, Kinneging, en la-
ter Fortuyn en Spruyt. Oudenampsen brengt 
terecht onderscheid aan tussen het denken 
van Bolkestein en (vermeende) volgelingen 
zoals Wilders en Hirsi Ali. Of hiermee nu 
een grote ontdekking is gedaan, zoals de 
auteur claimt, is erg twijfelachtig. Het was al-
lemaal al bekend en voor iedereen zichtbaar, 

ook als je niet op het populisme focust. 

De grote verbanden en thema’s zijn ook 
niet opzienbarend en waar Oudenampsen 
claimt een andere benadering te kiezen dan 
de gewoonlijke focus op het populisme, zijn 
de uitkomsten teleurstellend. Het boek kent 
vele gebreken, zoals onjuiste aannamen (‘a 
complex backlash’), onvoldoende kennis van 
het liberalisme, onbewezen verbanden tussen 
de ideeën van mensen en een reeks storende 
fouten. Drie hoofdstukken staan zelfs geheel 
los van de kern van het werk. Kortom, dit 
boek is geen aanrader, to put it mildly. Het 
is dan ook een slechte zaak dat de media 
juist Oudenampsen steeds weer opvoeren als 
expert in het (neo)liberale denken. Werk aan 
de winkel voor echte kenners van het libera-
lisme!               

dr. E.R. van de Haar is lid van de redactieraad 
van Liberale Reflecties, lid van de Mont Pèle-
rin Society en was van 2002 tot 2005 bestuurs-
lid van de Edmund Burke Stichting. Zie www.
edwinvandehaar.com. 
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