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Redactiecolumn

door Wilbert Jan Derksen
Deze editie van Liberale Reflecties staat in het 
thema van verdeeldheid in de samenleving. 
In Nederland zien we dat onderwerpen als 
klimaat, racisme en recentelijk natuurlijk 
ook corona sterke tegenstellingen oproepen. 
Verschillende groepen komen daarbij tegen-
over elkaar te staan; boeren versus klimaat-
activisten, millennials versus boomers, wit 
versus zwart, ga zo maar door. Nederland is 
tot op het bot verdeeld, zo lijkt. Zelfs de ko-
ning waarschuwde voor de toenemende po-
larisatie in de samenleving tijdens zijn laat-
ste troonrede. Is Nederland alleen wel echt 
zo verdeeld als tegenwoordig verondersteld 

wordt? Tegenstellingen zijn er zeker, maar de 
vraag is of deze niet vaak ten onrechte wor-
den uitvergroot. Polarisatie zorgt namelijk 
ook voor sensatie en laat dat nou precies zijn 
waar bepaalde partijen belang bij hebben.

Allereest zijn er de welbekende socialeme-
diabedrijven als Facebook en Twitter. Naast 
dat dankzij hun platformen iedere dorpsgek 
nu een krachtige spreekbuis heeft gekregen, 
draait het verdienmodel van deze bedrijven 
om het zo lang mogelijk vasthouden van 
onze aandacht, zodat zo veel mogelijk ad-
vertenties getoond kunnen worden. Omdat 

Zonder polarisatie, geen sensatie 
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 sensatie meer aandacht genereert, geven de 
algoritmen polariserende, provocerende be-
richten voorrang op minder prikkelende con-
tent. Dit was al algemeen bekend, maar werd 
dit jaar nog eens bevestigd door voormalig 
Facebook-medewerker Frances Haugen. 

Daar komt bij dat deze platformen geïnfil-
treerd zijn door legers van zogeheten bots; 
computergestuurde nepaccounts die op ge-
automatiseerde wijze berichten plaatsen of 
delen. Regelmatig zitten hier buitenlandse 
staten als Rusland en China achter die ver-
deeldheid proberen te zaaien onder de be-
volking. Zo werd in 2017 gesteld dat onge-
veer 15 procent van de Twitter-accounts een 
bot is. In 2020 kwamen onderzoekers tot de 
conclusie dat bijna de helft van de berichten 
die geplaatst werden over corona afkomstig 
waren van dergelijke nepaccounts. Het is 
zelfs zo dat deze bots hele discussies (lees: 
scheldpartijen) met elkaar aangaan online.  

Maar niet alleen de sociale media geven een 
onrealistisch beeld van de verdeeldheid in 
de samenleving. Ook de traditionele media 
maken zich hier in zekere mate schuldig 
aan. Zo wordt er bij een discussie vaak voor 
gekozen om juist mensen met een radica-
le mening uit te nodigen, terwijl hun visies 
nauwelijks gedeeld worden in de maatschap-
pij. Hierdoor ontstaat er een oververtegen-
woordiging van hardliners en wordt de ‘stil-
le meerderheid’ over het hoofd gezien. Dat 
levert wellicht spannende televisie op, maar 
is geen afspiegeling van de samenleving.     

De traditionele media lijken in die zin ook 

steeds meer mee te gaan in het sensationa-
lisme van de sociale media. Ter illustratie, in 
mei dit jaar berichtten verschillende nieuws-
media over de twee recensenten die in een 
Amerikaanse krant stelden dat het sprookje 
Sneeuwwitje niet meer van deze tijd is, om-
dat het wakkerkussen door de prins niet con-
sensueel was. Wat is nu precies de nieuws-
waarde van dit bericht? Doet het er voor 
ons toe wat twee individuen aan de andere 
kant van de oceaan vinden van een sprook-
je, hoe belachelijk die mening ook mag zijn? 
Het lijkt mij duidelijk dat deze nieuwsmedia 
hier alleen over berichtten, omdat het pro-
voceert en daarmee lezers trekt. Dit soort 
sensationalisme leidt echter tot een race naar 
de bodem, waarmee deze media afbreuk 
doen aan hun eigen journalistieke waarde. 

Ten derde zien we dat ook politieke partijen 
tegenstellingen uitvergroten door heel erg 
in te gaan op polariserende, triviale onder-
werpen. Met name de hele woke-discussie 
is hier een goed voorbeeld van. Zo werd er 
opeens uitgebreid stilgestaan bij zoiets als 
genderneutrale toiletten. Overigens mis-
schien nog wel vaker door tegenstanders, 
dan voorstanders. Dat zijn onderwerpen 
waar deze politieke partijen denken mee te 
kunnen scoren, maar zo wordt een non-issue 
opeens totaal opgeblazen en lijkt het alsof 
de samenleving alleen nog maar bestaat uit 
paarsharige, veganistische, radicale femi-
nisten enerzijds en MAGA-pet dragende, 
seksistische, homofobe fascisten anderzijds.   

De uitslag van de laatste Tweede Kamer-
verkiezingen liet zien dat het grootste deel 
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van de Nederlanders zich nog altijd in het 
‘brede midden’ bevindt. Het beeld van twee 
kampen die recht tegenover elkaar staan 
en het nooit met elkaar eens zullen worden 
lijkt dus grotendeels onterecht. Wij zijn dan 
ook geen Verenigde Staten, maar het land 
van polderen en Hollandse nuchterheid. De 
meeste personen staan genuanceerd in de 
verschillende maatschappelijke discussies 
en daarnaast zijn er ook genoeg mensen die 
zich hier überhaupt niet mee bezighouden.      

Ja, er is polarisatie in de samenleving (ze-
ker nu wat betreft corona) en dit moeten we 
ook absoluut serieus nemen, maar we zijn 
waarschijnlijk minder verdeeld dan we den-
ken en het is goed om ons daar bewust van 
te zijn. Wat minder aandacht voor de hard-
ste schreeuwers zou daarbij welkom zijn. 

drs. Wilbert Jan Derksen is wetenschappelijk 
medewerker bij de TeldersStichting en eindre-
dacteur van Liberale Reflecties. 
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door Bas Steunenberg
In gesprek met Heleen Dupuis, emeritus 
hoogleraar medische ethiek en oud-senator 
voor de VVD, over de consequenties voor de 
toegankelijkheid tot de maatschappij voor 
niet-gevaccineerden.

Vierde of vijfde golf……
Vrijdag 12 november 2021 is de dag van het 
interview met Heleen Dupuis. Een dag waar-
op er ‘s avonds een persconferentie is, waar-
in een lockdown-light van drie weken is af-
gekondigd, met onder andere sluitingstijden 
van de horeca om acht uur en een uitbrei-

ding van het tonen van het testbewijs voor 
toegang. Mevrouw Dupuis heeft in eerdere 
gesprekken met de media al uitgesproken 
dat de consequenties van de keuze om je niet 
te laten vaccineren tegen het coronavirus 
niet afgewenteld mogen worden op diegenen 
die wél gevaccineerd zijn. De consequen-
ties betreffen dan met name toegang tot de 
zorg en de drukte op de intensive care (IC), 
in verband met de opname van met name 
groeiende aantallen niet-gevaccineerden 
op de IC in het najaar van 2021. Deze op-
names brengen de reguliere zorg in gevaar. 
Niet-gevaccineerden bezetten plekken op de 

In gesprek met Heleen Dupuis. Geen vrijheid 
zonder consequenties, ook in de COVID-19-crisis

Interview
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 IC die bestemd zijn voor een herstel na een 
ingrijpende operatie vanuit de planbare acu-
te zorg, bijvoorbeeld bij kanker en hartfalen. 

“Niet-gevaccineerden hebben nu een jaar 
kunnen nadenken over de consequenties van 
die keuze en de risico’s die aan deze keuze ver-
bonden zijn. Het vaccin beschermt goed te-
gen opname op de IC”, zegt Dupuis. Zij vindt 
dat deze groep aangesproken mag worden 
op hun keuze zich niet te laten vaccineren. 

Zonder op de stoel van artsen te gaan zitten 
wordt het in haar ogen tijd om hierover hel-
dere beslissingen te nemen, mogelijk zelfs 
een aangepast beleid inzake opnames van 
patiënten met COVID-19-klachten. Het valt 
wellicht te overwegen een vastgesteld maxi-
mum aantal plekken op de IC’s te reserveren 
voor COVID-19-patiënten. In feite is dit vaak 
al het geval, maar van de IC-bedden voor 
niet-COVID-patiënten (de reguliere zorg) 
dreigen regelmatig plaatsen te worden verge-
ven aan de eerste groep van COVID-patiën-
ten. Het is niet onbegrijpelijk: een naar adem 
snakkende patiënt moet geholpen worden. 
De arts die met zo’n persoon wordt gecon-
fronteerd heeft eigenlijk geen keuze. Maar hij 
wordt niet geconfronteerd met de kankerpa-
tiënt die thuis op zijn operatie zit te wach-
ten, en wiens leven mogelijk ook in gevaar is.  

Als er geen ruimte meer is voor CO-
VID-19-patiënten, door maximale bezetting 
van alle IC-bedden, gaat een protocol gelden 
voor triage. Dit is passend beleid en de eni-
ge oplossing. Artsen (nooit slechts één arts) 
maken dan een inschatting van de overle-

vingskans van de patiënt en geven voorrang 
aan diegene met de beste kansen. Daarbij 
is het probleem dat een COVID-19-patiënt 
vaak drie weken op de IC blijft, terwijl in die 
tijd wellicht tot tien personen uit de ande-
re groep van de IC-bedden gebruik zouden 
kunnen maken niet opgelost. Het is te ho-
pen dat het niet zover komt. Een heel andere 
oplossing die door diverse deskundigen is 
genoemd, is om aparte ziekenhuizen voor 
COVID-19-patiënten te maken. Feit is wel 
dat er een enorme krapte is op de arbeids-
markt wat betreft zorgpersoneel en het dus 
een uitdaging is om voor deze specifieke zie-
kenhuizen voldoende personeel te vinden.

Medische ethiek en COVID-19 
Eind jaren 70 van de vorige eeuw beschreven 
de Amerikaanse bio-ethici Tom Beachamp en 
James Childress vier leidende medisch-ethi-
sche principes: respect voor zelfbeschikking, 
weldoen, niet schaden en rechtvaardigheid 
(Beachamp & Childress 2013). Dupuis vindt 
het niet-schaden-beginsel het meest urgent. 
De vraag is wat dat dit inhoudt in een pan-
demie. Schaad je mensen meer door ze een 
lockdown op te leggen, of door meer ruim-
te aan het virus te geven? Dat is een lastige 
vraag. Daar komt bij dat de samenleving be-
staat uit verschillende groepen met verschil-
lende belangen: jongeren, ouderen, zieken, 
gezonden, al of niet gevaccineerden, musici, 
medewerkers in kunst, cultuur en horeca, die 
allen zwaar lijden onder een lockdown. Het 
valt nu op dat er weinig duidelijke en goed 
uitgelegde afwegingen worden gemaakt over 
zaken als wie wel of niet in lockdown moet, 
of wie toegang heeft tot de publieke ruimte. 
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Een streng beleid is er nauwelijks, zelfs het 
zogenaamde 2G-regime waarbij alleen ge-
vaccineerde of genezen personen volledig 
toegang hebben tot het publieke domein is 
in Nederland maar gedeeltelijk aan de orde.  

De bewegingsvrijheid van de een houdt 
op waar deze de gezondheid van een an-
der schaadt. Niet alleen voor artsen geldt 
het principe van niet schaden, het zou 
eigenlijk voor ons allemaal moeten gel-
den. Maar nu staan we toe dat één per-
soon als gevolg van een privékeuze tien 
anderen schade berokkent. Het is zeer de 
vraag of dat een verdedigbaar beleid is.  

De beleidsmakers in Bilthoven en 
Den Haag    
Dupuis hekelt het feit dat er op het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) weinig ambtenaren zijn met een pas-
sende achtergrond of kundigheid. De mees-
te kennis inzake pandemiebestrijding komt 
van buitenaf, van instellingen die een eigen 
regime hebben, de Gemeentelijke gezond-
heidsdienst (GGD), en van virologen en epi-
demiologen. GGD’s zijn vaak grote instituten 
en zijn behoorlijk zelfstandig. Zij kunnen 
veel zaken zelf regelen en er zijn er in totaal 
25 in Nederland. Dat is voor het bestrijden 
van een pandemie geen goede zaak.  

Vanouds gaat het in de medische ethiek 
vooral over de arts-patiëntrelatie. Maar nu 
gaat het om grote groepen in de samenleving 
die de zorg binnenkomen, voor preventie 
of behandeling. Dit is een situatie waaraan 
niemand meer gewend is in Nederland en 

elders. De laatste epidemie (polio) woedde 
alweer tientallen jaren geleden. Dit verklaart 
de instelling van een Outbreak Management 
Team (OMT), op zichzelf een prima idee. 
Uiteindelijk worden hun adviezen uitge-
voerd door het ministerie van VWS, en staan 
die dus onder controle van het parlement. 
Het is een lastige opgave voor het parlement 
om deze controle zakelijk en conform de 
juiste feiten uit te voeren. Helaas gaat het in 
dit opzicht nogal mis. De Kamerleden lijken 
vaker in debat te gaan voor hun eigen glorie, 
dan voor de belangen van de samenleving. Er 
is een appèl op zijn plaats aan het adres van 
de politici in Den Haag om te zorgen voor 
een debat op de inhoud, en het liefst met zo 
weinig mogelijk wijzigingen in de voorstel-
len van het kabinet en OMT om de crisis te 
beheersen.

Nepnieuws en de vermeende 
COVID-19-cijfers
Het is in Nederland heel moeilijk om de rede 
te laten zegevieren. Dupuis vindt de nep-
nieuwsuitlatingen op de sociale media uit 
het kamp van de ‘anti-vaxxers’ totaal verwer-
pelijk. Zij vindt dat de overheid hier tegen 
op zou moeten treden, maar vraagt zich al-
leen af welke wettelijke middelen je hiervoor 
hebt. Dit is ook de eerste gezondheidscrisis 
waarbij de sociale media een echte verstoor-
der zijn van een integer maatschappelijk 
debat over de aanpak van deze pandemie. 
Onzin regeert. Het is voor een moderne sa-
menleving echt heel gevaarlijk om je niet op 
de feiten te baseren. Dupuis noemt Italië als 
voorbeeld van een land dat het wat betreft re-
gelgeving en beleid vanuit de overheid door 
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ons altijd enigszins schamper werd bekeken. 
Maar nu, begin november, is het met de ver-
plichte coronapas op de werkvloer het enige 
land dat nog groen kleurt als het om besmet-
tingscijfers gaat. 

Tijd voor een generaal                      
Wat kan het ministerie van VWS leren van 
deze pandemie? De regierol vanuit het minis-
terie werd gemist in eerdere golfen. Dupuis 
verwijst naar haar tijd in de Eerste Kamer 
en de samenwerking daarin met Kamerle-
den met een achtergrond in de wereld van 
Defensie. Hoe zij werken en hoe zij een or-
ganisatie leiden. Respectvol naar de diverse 
rangen, maar ook strak. Haar oplossing voor 
het regievraagstuk bij een pandemie zou zijn: 
een (echte) generaal. In Portugal is het een 
admiraal die de regie heeft inzake de pande-
mie. En zie hoe het werkt. Zo iemand moet in 
Nederland ook te vinden zijn. Viceadmiraal 
Henrique Gouveia e Melo trok Portugal in 
maart 2021 uit een diep dal en nu in oktober 
2021 heeft Portugal een van de hoogste vacci-
natiegraden (95 procent) ter wereld. Het op-
vallende succes is volgens deskundigen deels 
te danken aan het feit dat Gouveia e Melo 
zich als relatieve buitenstaander weinig gele-
gen liet liggen aan politiek gedoe. Gouveia e 
Melo formeerde een team van enkele tiental-
len deskundigen uit de strijdkrachten, onder 
wie artsen, wiskundigen en analisten, dat hij 
leidde vanuit een NAVO-gebouw.

Burgerschap in het publieke domein                                                                                                    
Dupuis vertelt dat zij met een pokkenbriefje 
naar de lagere school ging. Het RIVM schafte 
in 1976 het verplicht vaccineren tegen pok-

ken af. Er was dus een vaccinatieplicht en 
geen haan die daarnaar kraaide. Wel was er 
een uitzonderingsmogelijkheid voor gewe-
tensbezwaarden. Het zou de VVD sieren als 
deze regeringspartij de inwoners van Neder-
land oproept om als loyale burgers hun ver-
antwoordelijkheid te nemen en in het belang 
van allen zich te laten vaccineren. Onze partij 
is de initiatiefnemer geweest van artikel 11 
van de Grondwet, dat gaat over de integri-
teit van het lichaam. Dwang in dit opzicht is 
bij wet uitgesloten. Voor een verplichting tot 
vaccinatie is een nieuwe wet nodig waaraan 
nu wordt gewerkt. Het beste is echter als de 
burger zelf initiatief neemt. Dupuis is in deze 
een aanhanger van het model van een publiek 
en een privédomein van de moraal, zoals be-
schreven door John Stuart Mill in On Liberty 
(1859). In een democratische rechtsstaat zijn 
er twee verschillende vormen van vrijheid: in-
dividuele en collectieve vrijheid. Individuele 
vrijheid floreert in de privésfeer, collectieve 
vrijheid is beperkter vanwege de grotere con-
sequenties van individueel gedrag voor het 
collectief. 

Alle individuen dienen zich te onderschikken 
aan een op democratische wijze ingevulde 
publieke moraal (de Grondwet is een mooi 
voorbeeld van publieke moraal). In dit pu-
blieke domein roept het liberalisme de burger 
op om actief mee te doen aan de samenleving 
en daar ook verantwoordelijkheid voor te 
nemen. Naast het publieke domein is er het 
privédomein, waarin het gaat over veel zaken 
die ook medische ethiek betreffen, zoals om-
gang met levensbegin en -einde, ouderschap, 
seksualiteit en partnerkeuze. Bij dit alles be-
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hoort het individu zo veel mogelijk ruimte 
te krijgen. Maar als burger, in het publieke 
domein, gelden ook de belangen van ande-
ren. De grens is soms moeilijk aan te geven. 
Bijvoorbeeld bij falend ouderschap, waarbij 
ouders al onder toezicht zijn geplaatst. Mag 
men dan moeders verplichten anticonceptie 
te gebruiken? In extreme gevallen, en na een 
beslissing van de rechter, kan dat inderdaad 
en gebeurt dit ook. Dit is de balans tussen de 
wensen van de ouders en de belangen van de 
kinderen, en voor een deel misschien ook de 
samenleving. Er zijn zelfs binnen het privédo-
mein grenzen aan de handelingsvrijheid van 
burgers. Een rechtvaardiging om als overheid 
daar in te grijpen moet dan wel berusten op 
een heftige schending van het ‘niet-scha-
den-principe’. Dat zou ook kunnen gelden in 
een pandemie, wanneer de oproep aan bur-
gers tot het nemen van hun verantwoordelijk-
heid in deze tijd onvoldoende succes heeft. 
Wij zijn een vrijgevochten volkje en houden 
er niet van om van overheidswege van alles te 
moeten incasseren. Maar er kan een moment 
komen, dat er geen andere keuze meer is.  

 
Heleen Dupuis (1945) was hoogleraar me-
dische ethiek aan de Universiteit Leiden tot 
oktober 2003 en lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal van 1999 tot 2015. 

Literatuurlijst 
•   Beauchamp, T., Childress, J., Principles of 
Biomedical Ethics, New York, 2013. 

•   Mill, J.S., On Liberty, Londen, 1859. 
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Verdeeldheid in de samenleving

door Abraham Buunk
Zelden zal er zo veel gesproken zijn over 
tweedeling als in de afgelopen maanden. Po-
litici, actievoerders, en maatschappelijke or-
ganisaties hebben het steeds weer over de ver-
meende tweedeling tussen gevaccineerden 
en ongevaccineerden die zou ontstaan wan-
neer een vaccinatiebewijs een vereiste zou 
worden voor de toegang tot bijvoorbeeld ho-
reca, sportscholen en evenementen. Meteen 
daaraan wordt het idee gekoppeld dat een 
dergelijke regeling discriminerend zou zijn. 

Het is zeker niet uniek dat het begrip twee-
deling een belangrijke plaats inneemt in de 
politieke discussie. Maar het betreft of betrof 

dan primair vormen van maatschappelijke 
ongelijkheid. Er werd voorheen, en er wordt 
nog steeds, bijvoorbeeld gesproken over de 
tweedeling tussen huizenbezitters die steeds 
maar rijker worden en huurders die de hu-
ren maar zien stijgen, de tweedeling tussen 
kinderen van welgestelde en arme ouders 
wat betreft hun kansen op maatschappe-
lijk succes, de tweedeling tussen arm en 
rijk met betrekking tot hun toegang tot de 
zorg vanwege het eigen risico, de tweedeling 
tussen mensen met en zonder lichamelijke 
handicap, of de tweedeling tussen blanke 
mensen en mensen met donkere huidskleur 
wat betreft hun kansen op de arbeidsmarkt.

Tweedeling: een misleidend, maar verklaar-
baar concept
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Bij al dergelijke discussies vallen vanuit so-
ciaalpsychologisch perspectief een paar din-
gen op. Allereerst dat steeds in dichotomieën 
gedacht wordt, alsof er twee duidelijk te on-
derscheiden groepen zijn. Dat lijkt eigen te 
zijn aan het menselijke cognitieve systeem, 
maar psychologen denken veeleer in termen 
van continua: iemand is min of meer extra-
vert, min of meer empathisch, of min of meer 
bevooroordeeld. Het grote publiek, en ook 
journalisten willen echter in het algemeen 
dichotomieën horen. In mijn eigen loopbaan 
als onderzoeker ben ik bijvoorbeeld gevraagd 
om op basis van mijn onderzoek te vertellen 
hoeveel procent van de mensen jaloers is (en 
hoeveel niet), hoeveel procent van de men-
sen zich veel met anderen vergelijkt, of hoe-
veel procent van de mensen bevooroordeeld 
is jegens Marokkanen. Maar in de psycho-
logie denk je eerder in termen van meer of 
minder, in plaats van in termen van wel of 
niet. Mutatis mutandis kun je hetzelfde zeg-
gen voor allerlei vermeende tweedelingen 
in de politiek. Mensen zijn niet arm of rijk, 
maar hun inkomen varieert van weinig tot 
heel veel. Daarbij kun je uiteraard een grens 
trekken waarboven iemand als ‘rijk’, en een 
grens waaronder iemand als ‘arm’ gecatego-
riseerd kan worden, maar dergelijke grenzen 
hebben altijd een zeker arbitrair karakter 
en gaan voorbij aan de complexe realiteit. 

Hetzelfde kan men zeggen over het weer 
actuele onderscheid tussen hoog- versus 
laagopgeleiden, terwijl er juist een grote va-
riëteit in opleidingsniveaus bestaat; er zijn 
mensen met een academische opleiding, een 
hogere beroepsopleiding, een middelbare be-

roepsopleiding, een lagere beroepsopleiding, 
en alleen een lagere school opleiding. Maar 
bovendien is opvallend dat in deze aandui-
dingen van ‘hoog’ en ‘laag’ al een waardering 
besloten ligt. Ook dat is eigen aan de men-
selijke aard: we kunnen niet waardevrij den-
ken, elke indeling brengt een waardeoordeel 
met zich mee. Daarom wordt ook steeds weer 
geprobeerd bestaande termen (zoals alloch-
toon en autochtoon) te veranderen, omdat 
dergelijke termen discriminerend zouden 
werken, en wordt gepoogd deze te vervan-
gen door andere termen die altijd na ver-
loop van tijd toch weer een waardeoordeel 
krijgen. De poging om de term ‘blank’ – die 
te positief zou klinken – te vervangen door 
het anglicistische ‘wit’ doet in dit geval nogal 
potsierlijk aan, omdat talen zoals het Spaans 
en Frans slechts één woord voor wit hebben. 
Het is in dit verband tekenend dat ook hoog-
opgeleide mensen zoals Gloria Wekker en 
velen met haar alleen in dichotomieën den-
ken, en mensen slechts willen classificeren 
als ‘zwart’ of ‘wit’, een onderscheid dat in de 
ogen van Wekker bepaald niet waardevrij is.

Opmerkelijk genoeg scherpen dergelijke 
ideeën de stereotypen en discriminatie tus-
sen groepen juist aan, in plaats van ze te be-
strijden. In de sociale psychologie is veelvul-
dig aangetoond dat het indelen van mensen 
in groepen op basis van een volstrekt wil-
lekeurig kenmerk zoals het dragen van een 
rode of zwarte (sic) hoed, ertoe leidt dat men-
sen zich sterker identificeren met degenen 
die dezelfde kleur hoed dragen, en degenen 
die een andere kleur hoed dragen geneigd 
zijn te benadelen wanneer het aankomt op 
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de verdeling van geld in een spel. Een klassiek 
voorbeeld is het experiment waarbij mensen 
die op basis van een test het aantal punten op 
een scherm moesten schatten, volstrekt wil-
lekeurig verteld werd dat ze een overschatter 
of onderschatter waren. Vervolgens moesten 
ze geheel anoniem financiële beloningen of 
straffen geven aan anderen die alleen een 
codenummer hadden en geïdentificeerd 
waren als het zij een overschatter, hetzij een 
onderschatter. De deelnemers bleken syste-
matisch mensen die tot hun ‘groep’ behoor-
den meer geld toe te bedelen dan de mensen 
die van de andere ‘groep’ deel uitmaakten. 
Deze zogenaamde ingroup bias komt in alle 
culturen voor. Die neiging om te denken in 
termen van wij en zij, en de eigen groep te 
bevoordelen boven een andere groep, ook al 
is het verschil tussen beide groepen triviaal,  
heeft waarschijnlijk een evolutionaire ach-
tergrond. Mensen leefden in kleine groepen, 
waren voor hun overleven afhankelijk van 
de eigen groep, en streden vaak tegen an-
dere groepen om de toegang tot middelen. 
De tendens om de eigen groep te bevoor-
delen blijkt inderdaad veel sterker wanneer 
er sprake is van een direct belangenconflict.

Opmerkelijk genoeg geldt juist voor het on-
derscheid tussen gevaccineerden versus on-
gevaccineerden dat er wel sprake is van een 
heel duidelijke dichotomie, en dat dit daar-
mee goed aansluit bij het menselijke cog-
nitieve systeem dat graag in tweedelingen 
denkt. Vandaar wellicht dat mede hierom 
de discussie over de vermeende discrimina-
tie van ongevaccineerden zo hoog oplaait. 

Maar er is meer aan de hand. Bij alle eerder-
genoemde vormen van tweedeling gaat het 
om vormen van ongelijkheid die meestal bui-
ten de verantwoordelijkheid van het individu 
zelf vallen. Je kunt het niet helpen dat je licha-
melijk gehandicapt bent, arme ouders hebt, 
of een donkere huidskleur hebt. Het gaat bo-
vendien om vormen van ongelijkheid waar 
de politiek iets tegen probeert te doen, en die 
door tal van politieke partijen en maatschap-
pelijke organisaties wordt bestreden. Maar 
in het geval van de vermeende tweedeling 
tussen gevaccineerden en ongevaccineerden 
gaat het om iets dat louter en alleen het ge-
volg is van individuele keuzen van de betrok-
kenen zelf, afgezien uiteraard van mensen 
die om medische redenen niet gevaccineerd 
mogen worden. Bovendien, in weerwil van 
wat tegenstanders van vaccinatie beweren, is 
er bij het toegang weigeren van ongevacci-
neerden tot bijvoorbeeld bioscopen, restau-
rants of sportscholen geen sprake van discri-
minatie zoals we zien bij vrouwen, etnische 
minderheden, homoseksuelen, lesbiennes en 
transgenders. Het niet toelaten van ongevac-
cineerden wordt gedaan met een beroep op 
het belang van de volksgezondheid.  In casu 
het tegengaan van de verspreiding van het 
coronavirus en de overbelasting van de zorg. 

Anders dan in het geval van bijvoorbeeld 
‘keurige’ hoogopgeleiden (‘kakkers’) en ‘or-
dinaire’ laagopgeleiden (‘tokkies’) is er geen 
sprake van groepen die elkaar direct kun-
nen herkennen en op basis daarvan kunnen 
stereotyperen. Niettemin bestaan er onder 
gevaccineerden wel degelijk steeds meer 
negatieve oordelen over ongevaccineerden. 
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Veel gevaccineerden mijden ongevaccineer-
den. Uit onderzoek van EenVandaag van 
eind oktober onder ruim 28.000 leden van 
het Opiniepanel blijkt dat 72 procent van de 
gevaccineerden vindt dat het kabinet over 
moet gaan tot specifieke maatregelen voor 
ongevaccineerden. Veel mensen blijken 
klaar te zijn met vaccinweigeraars, of die nu 
laks, religieus of ‘wappie’ zijn, omdat de zorg 
hun probleem mag oplossen wanneer ze ziek 
worden. Het steekt gevaccineerden vooral 
dat de keuze zich niet te laten vaccineren 
grote gevolgen heeft voor anderen, omdat 
zij door hun onnodige ziekenhuisopnames 
andere mensen een behandeling onthou-
den, en daarmee hun gezondheid aantasten.

Ongevaccineerden zijn, begrijpelijkerwijs, 
juist fel tegen specifieke maatregelen voor on-
gevaccineerden, en een aantal van hen verge-
lijken zich zelfs met Joden tijdens het nazibe-
wind. Maar toch lijkt hier niet direct sprake 
van een klassiek intergroepsconflict waarbij 
ongevaccineerden negatief staan tegenover 
gevaccineerden. Het lijkt er eerder op dat 
een deel van de mensen die zich niet willen 
laten vaccineren niet zozeer hun agressie 
richten tegen gevaccineerden, maar primair 
tegen de overheid, tegen deskundigen en te-
gen mensen die pleiten voor vaccinatie, het-
geen regelmatig gepaard gaat met uitingen 
van heftige verbale agressie en dreiging met 
fysieke agressie. Een – bepaald niet homo-
gene – groep van Willem Engel tot Doutzen 
Kroes doet op basis van, zwak uitgedrukt, 
sektarische opvattingen tevens via de sociale 
media alle mogelijke pogingen om mensen 
te overtuigen geen vaccin te laten zetten, met 

als voorlopig triest dieptepunt de oproep aan 
zwangere vrouwen zich niet te laten vacci-
neren, juist toen bleek dat vrouwen door 
zich niet te laten vaccineren het leven van 
hun nog ongeboren kind in gevaar brengen. 

Sociaal psychologisch is het in dit verband 
relevant hoe gevoelig mensen zijn voor so-
ciale beïnvloeding. Klassieke experimen-
ten hebben de neiging tot conformiteit la-
ten zien, waarbij mensen bereid zijn in te 
stemmen met de ondubbelzinnig objectief 
waarneembare onjuiste verschillen tussen 
drie lijnen. De wens om bij de eigen groep 
te horen is dermate sterk in de menselijke 
aard verankerd dat mensen in veel gevallen 
bereid zijn de objectieve werkelijkheid te ne-
geren ten gunste van de aantoonbaar onjuis-
te subjectieve werkelijkheid verkondigd door 
de meerderheid, of de leider van de groep 
waartoe men behoort of wil behoren. In de 
sociale identiteitstheorie wordt benadrukt 
dat mensen streven naar een positieve socia-
le identiteit. Men wil ergens bij horen, en de 
groep waar men bij hoort positief waarde-
ren, en daar heeft men vaak veel voor over.

Concluderend, de neiging in tweedelingen 
te denken en de tendentie daarbij bepaalde 
groepen, vooral die waartoe men zelf behoort 
of wil behoren, positiever te beoordelen dan 
andere groepen, is diep in de menselijke aard 
vastgelegd. Ondanks het feit dat ongevacci-
neerden niet direct aan hun uiterlijk te her-
kennen zijn, heersen er onder gevaccineerden 
duidelijke negatieve oordelen over ongevac-
cineerden, terwijl er onder ongevaccineerden 
niet zozeer negatieve oordelen heersen over 
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gevaccineerden, maar vooral over degenen 
die pleiten voor vaccinatie. Dat is ook een 
tweedeling, maar één waarover weinig ge-
sproken wordt. Hopelijk draagt dit artikel er-
toe bij dat mensen, ongeacht hun positie over 
vaccinatie, zich beter bewust worden van de 
voor hun cognitieve systeem kenmerkende 
neiging om in tweedelingen te denken, en 
daaraan meteen waardeoordelen te verbin-
den, vooral ten gunste van de eigen groep. 

Abraham P. Buunk is honorair academie 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en gasthoogleraar aan de Universidad 
Católica del Uruguay. 
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Verdeeldheid in de samenleving 

door Jan-Willem van der Rijt 
Tolerantie is een belangrijke waarde. Volgens 
sommigen is het zelfs de centrale waarde van 
het liberalisme. Bovendien is de importantie 
van tolerantie niet beperkt tot het politieke 
domein; ook op het interpersoonlijke vlak is 
het vaak essentieel dat we elkanders onheb-
belijkheden, onaangename karaktertrekken 
of weinig perfecte handelswijzen kunnen ac-
cepteren. Noch het politieke leven, noch het 
sociale leven functioneert als we iedere klei-
ne misstap opvatten als een grove persoon-
lijke belediging of als een lakmoesproef voor 
het respect dat we menen dat ons of anderen 
toekomt. 

Zo bezien is het niet verwonderlijk dat tole-
rantie een positieve bijklank heeft. Het gaat 
over het accepteren van anderen. Hoewel 
nagenoeg iedereen erkent dat tolerantie ook 
haar grenzen heeft – niet alles kan of moet 
getolereerd worden – zien de meeste van ons 
onszelf doorgaans liever als tolerant persoon 
dan als een onbuigzame zeloot of moraalrid-
der. 

Toch is de positieve waardering die we voor 
tolerantie hebben veel minder vanzelfspre-
kend dan ze op het eerste gezicht wellicht 
lijkt. Tolerantie is immers per definitie de 

Het schadebeginsel en de uitholling van 
tolerantie 
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acceptatie van iets dat negatief beoordeeld 
wordt, met als gevolg dat tolerantie voor zo-
wel de tolererende als de getolereerde per-
soon altijd onaangenaam is. Als u een zaal 
binnenloopt en begroet wordt met de me-
dedeling ‘Nou, we zullen uw aanwezigheid 
maar tolereren!’ dan voelt u zich niet be-
paald welkom. Openlijk getolereerd worden, 
grenst aan belediging (Goethe 1907, 242). 
Bezien vanuit het gezichtspunt van de tole-
rerende partij is tolerantie evenzeer onpret-
tig. We zeggen niet dat we rechtvaardigheid 
of de wereldvrede tolereren, maar passen het 
begrip alleen toe op zaken die we bezwaarlijk 
vinden.1 Zeker wanneer het gaat om zaken 
waar we grote waarde aan hechten (en tole-
rantie kan haar rol als centrale liberale deugd 
niet waarmaken als tolerantie enkel op futili-
teiten betrekking zou hebben) is tolerant zijn 
per definitie moeilijk en getuigend van een 
principiële zelfbeheersing. 

Dat tolerantie vooral binnen het liberalis-
me een centrale plaats inneemt, laat zich 
vrij eenvoudig verklaren. De kerngedachte 
achter het liberalisme is dat iedereen zo veel 
mogelijk vrij moet zijn om zijn of haar leven 
naar eigen inzicht te leiden. Zolang deze de 
rechten van andere personen niet overtre-
den, mag eenieder om het even welke doelen 
nastreven en leven naar welke opvatting hij 
of zij als juist acht. Hieruit volgt onmiddel-
lijk dat een vorm van tolerantie vereist is: 
wanneer iemand binnen zijn of haar eigen 
rechten blijft, mag deze beslissingen nemen 
die anderen voor bezwaarlijk houden. Zelfs 
wanneer de laatsten zeer goede redenen 
hebben om zulke beslissingen hartgrondig 
als dom en/of immoreel af te wijzen (de 

gedragingen van verschillende antivax-be-
wegingen vormen een mogelijk voorbeeld) 
kunnen liberalen dat niet zonder meer als 
grond beschouwen om hier met dwangmid-
delen tegen op te treden. Daarmee zijn we 
in het domein van de tolerantie: praktijken 
die we (mogelijk terecht) afwijzen, onder-
drukken we niet omdat we de rechten van 
anderen om naar hun eigen opvattingen te 
leven respecteren, ook niet wanneer we de 
macht (zouden) hebben dat wel te doen. To-
lerantie houdt voor de liberaal alleen dan op 
wanneer er sprake is van een schending van 
iemands rechten: diefstal of mishandeling 
valt buiten het bereik van tolerantie.   

De waarde én moeilijkheid van 
tolerantie
Het liberale begrip van tolerantie is aantrek-
kelijk omdat tolerantie zo een uitdrukking 
van respect is voor de waardigheid van de 
persoon. Door de rechten van anderen te 
respecteren, juist wanneer dit moeilijk is 
omdat we het hartgrondig oneens zijn met 
de manier waarop de rechten worden aan-
gewend, maken we duidelijk dat we anderen 
als autonome wezens beschouwen die niet 
onderdrukt mogen worden. 

Toch zijn we er dan nog niet. Ten eerste is er 
de vraag hoe de grenzen van tolerantie be-
paald moeten worden; ofwel, waar houdt de 
vrijheid van de een op en beginnen de rech-
ten van de ander? In grote lijnen zijn er twee 
strategieën om deze vraag te beantwoorden. 
De eerste strategie ziet rechten vooral als 
een manier om een persoons wilsvrijheid of 
autonomie te garanderen (de kantiaanse tra-
ditie is hiervan een voorbeeld) en probeert 
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onze fundamentele rechten direct daaruit af 
te leiden. De tweede strategie ziet rechten 
primair als middelen om iemands belangen 
veilig te stellen.2 John Stuart Mill, met zijn 
bekende schadebeginsel, is de bekendste ver-
tegenwoordiger van deze tweede stroming 
(Mill 2011). Volgens Mill zijn de grenzen 
van een individu’s vrijheid bereikt wanneer 
zijn of haar handelingen anderen schade toe-
brengen.

De tweede kwestie gaat terug op de onge-
makkelijke kant van tolerantie: het feit dat 
getolereerd worden allesbehalve aangenaam 
is omdat het altijd een negatief oordeel bevat. 
Het liberale argument voor tolerantie impli-
ceert weliswaar een expliciet respect voor de 
persoon en zijn of haar status, maar het laat 
tegelijkertijd toe dat de tolererende persoon 
zijn of haar afwijzende mening over de geto-
lereerde handeling niet onder stoelen of ban-
ken steekt. Vooral wanneer deze handelingen 
voor de getolereerde persoon aan zijn of haar 
zelfopvatting raken, kan dit bijzonder kwet-
send zijn. Als iemand mij vriendelijk maar 
serieus uitlegt dat hij filosofen tolereert, zal 
ik, als filosoof, gepikeerd zijn. 

Tolerantie voelt dan ook vaak als onvoldoen-
de – doorgaans willen we niet zozeer dat an-
deren onze overtuigingen en handelswijzen 
tolereren (afwijzen, maar accepteren), maar 
dat ze er daadwerkelijk mee instemmen. Het 
is een psychologisch feit dat we van anderen 
niet enkel formele erkenning wensen, maar 
ook grote behoefte hebben aan positieve 
bevestiging. Op dergelijke bevestiging kan 
men naar liberale opvattingen echter geen 
rechtsaanspraak maken, ook al is een leven 

zonder dergelijke bevestiging ongetwijfeld 
bijzonder zwaar. Voor deze in de ogen van 
sommigen wat kille liberale stellingname 
zijn verschillende gronden te geven, maar de 
voornaamste hiervan hebben te maken met 
de interne logica van bevestiging. Of we iets 
voor juist of onjuist houden is een kwestie 
van oprechte overtuiging en daarmee vallen 
opvattingen over juist en onjuist, waardevol 
en niet-waardevol buiten ons directe keuze-
vermogen.3 Waar iets wel of niet tolereren 
wel een keuze is – het betreft immers direct 
onze handelingen – plaatst van iemand ei-
sen dat hij of zij iets als juist of waardevol 
bevestigt hem of haar noodzakelijkerwijs 
in een onmogelijke positie, wanneer deze 
in alle oprechtheid meent dat het niet juist 
of waardevol is. De enige uitweg die dan 
rest is huichelarij. Iemand tot een dergelijke 
huichelarij dwingen is niet alleen een grove 
aantasting van de individuele integriteit en 
waardigheid, maar ontdoet de zo verkregen 
‘bevestiging’ ook van haar betekenis.    

Hierin ligt dan ook de grote waarde van li-
berale tolerantie: dat ze enerzijds de getole-
reerde, zo veel als mogelijk is, de ruimte biedt 
om naar eigen inzicht en overtuiging zijn of 
haar leven in te vullen en dat ze anderzijds 
de tolererende partij in staat stelt om zijn of 
haar zelfrespect te behouden door deze niet 
tot huichelarij of zelfcensuur te dwingen. We 
kunnen elkaar respecteren zonder het met 
elkaar eens te zijn. Dit zal tot gevolg hebben 
dat we van tijd tot tijd geconfronteerd wor-
den met het pijnlijke feit dat anderen onze 
meest dierbare (zelf)opvattingen niet delen, 
maar anderzijds betekent het ook dat we er-
van uit kunnen gaan dat die bevestiging door 
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anderen die ons wél ten deel valt als oprecht 
en waardevol kunnen beschouwen. Slechts 
wanneer afwijzing mogelijk is, heeft bevesti-
ging waarde.

De verleiding tot intolerantie
Tolerantie is dus een groot goed. Toch blijft 
het altijd moeilijk deze vorm van verdraag-
zaamheid op te brengen. Het vereist immers 
niet alleen een significante hoeveelheid zelf-
beheersing, maar ook een zekere mate van 
bescheidenheid en durf (Scanlon 1996). 

Het klassieke argument voor intolerantie, 
daterend uit de tijd van de godsdienstoorlo-
gen (zo niet eerder), verheldert dit misschien 
nog het best (Forst 2003). Als we een afwij-
kende levensovertuiging of opvatting tolere-
ren, is er altijd het risico dat deze opvatting 
of levenswijze door anderen overgenomen 
wordt. In de context van de godsdienstoor-
logen: ketterij moet onderdrukt worden, 
omdat deze zich anders mogelijkerwijs ver-
breidt. Deze verspreiding heeft twee proble-
matische gevolgen: ten eerste, alle gelovigen 
die door de ketter verleid worden, stellen 
hun zielenheil in gevaar; ten tweede, als de 
ketterij de overhand zou krijgen, dan gaat 
dit de maatschappij veranderen op een wij-
ze die voor degenen die aan het oude (juiste) 
geloof vasthouden niet wenselijk is. Dus, om 
anderen te beschermen én om te garanderen 
dat de samenleving zich niet verandert in 
een richting die onwenselijk gevonden werd, 
moest de ketterij snel en hardhandig onder-
drukt worden. Zoals we nu weten, soms luk-
te dit, en soms niet, maar de gevolgen waren 
altijd tragisch. Ook latere totalitaire regimes 

hebben zich door dit soort argumenten voor 
intolerantie laten overtuigen. In leninistisch 
en stalinistisch Rusland was men ervan over-
tuigd dat diegenen die aan ouderwetse bour-
geois moraalvattingen vasthielden een be-
dreiging vormden voor de totstandbrenging 
van de ideale samenleving. Deze opvattingen 
moesten dus uitgeroeid worden, met onder 
andere de goelags tot gevolg. 

Het liberalisme verzette zich altijd tegen de 
verleiding van dit soort legitimeringen van 
intolerantie en onderdrukking. Bereid te 
erkennen dat onze eigen levensopvattingen 
niet de enig mogelijk juiste zijn, laten we 
anderen de vrijheid naar hun eigen opvat-
tingen te leven. Bescheiden genoeg om in 
te zien dat onze persoonlijke overtuigingen 
mogelijkerwijs niet 100 procent correct zijn, 
erkennen we het recht van anderen hun be-
denkingen over onze overtuigingen te uiten, 
ook wanneer ze onzin uitkramen. En we 
zijn zelfbewust genoeg te accepteren dat het 
maatschappelijk leven zich (mede daardoor) 
niet altijd volledig in die richting ontwikkelt 
die we zelf als juist zien. Het liberalisme is 
inherent anti-totalitair. 

Althans, dat was het. Nu liberalen al verschil-
lende decennia directe toegang tot de macht 
hebben, lijkt het er sterk op dat ook menig 
liberaal de verleiding om die macht te ge-
bruiken om de eigen visie over het goede en 
juiste leven erdoor te drukken, moeilijk kan 
weerstaan. 

Als we willen beoordelen hoe tolerant we 
werkelijk zijn, moeten we eerst en vooral be-
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zien hoe we omgaan met die groepen die er 
opvattingen op nahouden die we sterk afwij-
zen. Voor menig liberaal zullen de opvattin-
gen van orthodox-religieuze minderheden 
hier een passender voorbeeld zijn dan in het 
alledaagse tolerantiedebat misschien meer 
gangbare voorbeelden als homoseksualiteit 
of het gebruik van softdrugs.4 Een korte blik 
op de ruimte die liberalen bereid blijken te 
geven aan deze minderheden, suggereert 
echter dat de toewijding aan tolerantie onder 
liberalen tanende is. De arts die weigert om 
euthanasie toe te passen, hoeft zich voorals-
nog geen zorgen te maken – daarvoor kun-
nen we nog wel enige sympathie opbrengen 
– maar in sommige landen is de vroedvrouw 
die geen abortus wenst uit te voeren haar 
baan inmiddels niet meer zeker. De zoge-
noemde ‘weigerambtenaar’ is in Nederland 
inmiddels met uitsterven bedreigd en de 
vrijheid van het bijzonder onderwijs staat 
regelmatig ter discussie. Klaarblijkelijk is de 
verleiding om het openbaar bestuur (en op 
termijn wellicht ook het sociale leven) van 
andersdenkenden te zuiveren voor menig ‘li-
beraal’ niet minder verlokkelijk dan zij was 
voor de 17e- en 18e-eeuwse protestanten die 
met loyaliteitseden katholieken en atheïsten 
tot tweederangsburgers beoogden te reduce-
ren.

Opvallend is dat deze afnemende tolerantie 
voor andersdenkenden door veel liberalen 
niet of nauwelijks als zodanig erkend wordt. 
Sterker nog, de voorvechters van de toene-
mende beperkingen die aan (onder meer) 
orthodoxe gelovigen opgelegd worden, zien 
zichzelf vaak juist als beschermers van tole-
rantie. Dit komt doordat ze deze orthodoxe 

gelovigen als uitgesproken intolerant be-
schouwen. En de bestrijder van intolerantie 
dient, zo lijkt de redenering, noodzakelij-
kerwijs de tolerantie. Deze redenering klopt 
echter niet.

Laten we ter illustratie een (fictieve) ortho-
dox-protestante school als voorbeeld nemen. 
De geloofsovertuiging van deze school omvat 
de bekende achterhaalde opvattingen over 
seksualiteit, alsmede een reeks twijfelachtige, 
moralistische opvattingen over bijvoorbeeld 
abortus en euthanasie. De school neemt de 
vrije schoolkeuze echter zeer serieus, en laat 
daarom iedere leerling die zich aanmeldt 
toe, ongeacht levensovertuiging en levens-
loop. De school is er open over dat ze seks 
voor het huwelijk, seksuele handelingen tus-
sen partners van hetzelfde geslacht, abortus, 
euthanasie, etc. als zondig beschouwt. Leer-
lingen waarvan bekend is dat ze een seksue-
le relatie hebben of die een abortus hebben 
laten uitvoeren, wordt verder echter niets in 
de weg gelegd en ze worden wat het onder-
wijs betreft gelijk behandeld als alle andere 
leerlingen. Ze krijgen dezelfde hoeveelheid 
aandacht en hun werkstukken en proefwer-
ken worden eerlijk beoordeeld. Sommige 
leerlingen miniseren het sociale contact tot 
hun als zondig teboekstaande klasgenoten, 
maar docenten grijpen op dezelfde wijze in 
tegen pesterijen en dergelijke als bij andere 
leerlingen en gedragen zich uiterst professi-
oneel. De onderwijsresultaten van de school 
zijn bijgevolg bovengemiddeld.  

Waarschijnlijk zal de hedendaagse doorsnee 
liberaal deze situatie ondanks de uitstekende 
onderwijsresultaten problematisch vinden. 
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De opvattingen van de school botsen funda-
menteel met onze moderne morele inzichten. 
Bovendien is het duidelijk dat de leerlingen 
die als zondig te boek staan het niet makke-
lijk zullen hebben. Hun status als zondaars 
zal binnen de school stigmatiserend wer-
ken. Bovendien is dit niet terecht: ze hebben 
niets verkeerds gedaan, dus de oorzaak van 
de stigmatisering ligt geheel bij de aberrante 
opvattingen van de school. Onze sympathie 
ligt (terecht) meer bij de gestigmatiseerde 
leerlingen, dan bij de school. Toch lijkt de 
bewering dat de school intolerant is niet te 
kloppen. Hoewel de school waarschijnlijk 
liever enkel leerlingen heeft die de opvattin-
gen van de school delen en daarnaar leven, 
respecteert de school expliciet de rechten van 
de betreffende leerlingen op vrije schoolkeu-
ze en kwaliteit van onderwijs. Ook hindert 
ze de leerlingen niet wanneer deze besluiten 
om niet in overeenstemming met de inzich-
ten van de school te handelen. Wanneer het 
gaat om de combinatie van afwijzing en ac-
ceptatie die kenmerkend is voor tolerantie, 
voldoet deze school hier volledig aan. 

Nader beschouwd is dit waarschijnlijk echter 
precies wat we zo problematisch aan deze si-
tuatie vinden: dat de school deze leerlingen 
enkel tolereert, terwijl we vinden dat de af-
wijzing waarop deze tolerantie gebaseerd is 
onterecht is. Dit heeft echter belangrijke im-
plicaties. Het betekent immers dat het beper-
ken van de vrijheid van de school om haar 
geloofsovertuiging uit te dragen niet gelegi-
timeerd kan worden middels de claim dat 
hiermee enkel intolerantie bestreden wordt: 
van intolerantie is immers geen sprake. Het 

probleem ligt volledig bij de opvattingen van 
de school, niet bij haar handelingen.

Zichzelf neerzetten als heldhaftige bestrijder 
van intolerantie kan de liberaal die vrijheid 
van het bijzonder onderwijs wil beperken 
dus niet. Maar dit is niet de enige mogelij-
ke strategie die hem of haar ter beschikking 
staat. Een tweede mogelijke legitimering van 
het niet-tolereren van de beschreven ortho-
dox-protestante school is een variant van het 
eerdere genoemde klassieke argument voor 
intolerantie: door deze afwijkende opvat-
tingen in het onderwijs te tolereren, krijgen 
deze de mogelijkheid om zich voort te plan-
ten, en daarmee staan ze de vooruitgang naar 
een ideale(re) samenleving waarin deze be-
zwaarlijke traditionele opvattingen niet meer 
voorkomen in de weg. Dit type argument 
wordt vooral van ‘progressieve’ zijde nogal 
eens ingezet teneinde hardhandig overheids-
ingrijpen te legitimeren om, bijvoorbeeld, 
bestaande rolpatronen of informele machts-
structuren te doorbreken. Het is echter een 
argument waarvoor het liberalisme geen 
plaats biedt. Zouden liberalen dit type argu-
ment wél accepteren, dan zijn ze evenzeer 
intolerant als de geloofsridders van de 16e 
en 17e eeuw, of de communisten van de 20e 
eeuw, die hun visie op de ideale samenleving 
middels onderdrukking probeerden af te 
dwingen. Het enige verschil is dan dat we nu 
andere heilige huisjes hebben.5 

Ook deze tweede strategie kan de liberaal die 
het beperken van het bijzonder onderwijs 
bepleit dus niet gebruiken om zijn of haar to-
lerante zelfbeeld in stand te houden. Om de 
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liberale blindheid voor de eigen intolerantie 
te verklaren, moeten we dan ook elders kij-
ken en in de rest van deze bijdrage zal be-
toogd worden dat een belangrijke verklaring 
ligt in wat ook wel ‘concept creep’ genoemd 
wordt. 

Concept creep, zelfmisleiding en het 
schadebeginsel
Concept creep is een begrip dat gebruikt wordt 
om de schuivende betekenis van concepten 
te beschrijven (Haslam e.a. 2020; Lukianoff 
& Haidt 2018). Omdat taalgebruik door de 
tijd heen nu eenmaal geleidelijk verandert, is 
een zekere mate van concept creep normaal 
en van alle tijden, maar de huidige concept 
creep die ons blind maakt voor onze eigen in-
tolerantie is van een andere orde. Zoals Has-
lam e.a. aantonen, is in recente jaren van een 
aantal centrale begrippen de betekenis zeer 
snel gaan schuiven. Woorden als fobie, haat, 
en hier vooral relevant, schade (als vertaling 
van de Engelse term harm) zijn voorbeelden. 
Vaak is een dergelijke snelle concept creep 
het gevolg van doelbewuste manipulatie. 
Het kan bijvoorbeeld als strategisch middel 
ingezet worden om het publieke debat te ver-
troebelen en daar politiek voordeel uit te ha-
len. Minstens zo belangrijk is echter dat het 
ook directe gevolgen voor ons zelfbegrip kan 
hebben, en daarmee voor het gedrag dat we 
bereid zijn te vertonen. 

Dit laatste verklaart waarom vooral liberalen 
van milliaanse slag er thans kwetsbaar voor 
zijn zich, zonder er zelf bewust van te zijn, 
steeds intoleranter te gaan gedragen. Mil-
lianen menen immers dat de grenzen van 

tolerantie bereikt zijn wanneer aan iemand 
anders schade toegebracht wordt. Dit bete-
kent dat iemand voor millianen enkel dan 
als bijzonder intolerant geldt, wanneer deze 
de vrijheid van anderen wenst te beperken 
in gevallen waarbij er van schade aan der-
den geen sprake is. Bovendien is iemand die 
wél bereid is te accepteren dat derden schade 
wordt toegebracht in deze visie duidelijk te 
lankmoedig. Om onszelf als passend tolerant 
te beschouwen, hoeven we dan niets meer of 
minder te doen dan ons aan het schadebe-
ginsel houden. 

De achilleshiel van deze positie ligt in het feit 
dat het schadebeginsel afhankelijk is van het 
begrip schade. Wanneer we een zeer beperkt 
begrip van schade hanteren, zullen we een 
hele hoop zaken moeten tolereren. Wanneer 
we echter een zeer ruim schadebegrip han-
teren, hoeven we heel weinig zaken te tole-
reren, terwijl we onszelf toch voor kunnen 
houden dat we ons aan het schadebeginsel 
houden en dus passend tolerant zijn. Om een 
voorbeeld te geven, Mill was een groot voor-
stander van de vrijheid van meningsuiting, 
omdat hij het geconfronteerd worden met 
onwelgevallige opvattingen niet als schade-
lijk zag. Verklaren we de schokkende erva-
ring dat er mensen zijn die er bedenkelijke 
visies op na houden echter wel als schadelijk, 
dan kunnen we Mills schadebeginsel tegen 
hem gebruiken om de vrijheid van menings-
uiting vakkundig de nek om te draaien.

Juist bij tolerantie is de verleiding erg groot 
ons onbewust door concept creep te laten 
beïnvloeden. Zoals eerder aangegeven: to-
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lerantie is altijd moeilijk. De vraag of we iets 
wel of niet moeten tolereren komt enkel op 
wanneer we al besloten hebben dat we de al-
dan-niet-te-tolereren handeling (hartgron-
dig) afwijzen. Tolerantie is een principiële 
keuze, maar als we puur op onze gevoelens 
af zouden gaan, zouden we dat wat we tolere-
ren eigenlijk liever onderdrukken. Daar komt 
bovenop dat tolerantie, zoals eveneens eerder 
aangegeven, ook voor de getolereerde altijd 
zeer onaangenaam is. Om het voorbeeld van 
de orthodox-protestante school aan te halen: 
enige lokale stigmatisering zal in deze geval-
len niet te voorkomen zijn.6 Naar klassiek-li-
berale opvattingen gelden de emotionele ef-
fecten van de afwijzing van een levenswijze, 
hoe onterecht en pijnlijk deze afwijzing ook 
moge zijn, echter niet als schade. Eenieder 
heeft het recht de dingen die wijzelf voor juist 
houden af te wijzen. Een tolerante school zo-
als beschreven in het voorbeeld moet dan ook 
getolereerd worden. 

Het enige wat de milliaanse pseudo-liberaal 
echter hoeft te doen om zijn of haar zelf-
beeld als tolerant in overeenstemming te 
brengen met haar intolerantie tegenover an-
dersdenkenden, is zijn of haar schadebegrip 
verbreden. En dat is eenvoudig genoeg. Het 
is momenteel erg in om psychologische pijn 
en ongemak te medicaliseren (Haslam e.a. 
2020; Lukianoff & Haidt 2018). Indien we dat 
doen, is een afwijzing van onze levenswijze 
of aspecten van ons zelfbegrip al vlug niet 
alleen meer bijzonder pijnlijk, maar wordt 
deze omgevormd tot een haast traumatische 
ervaring: een ‘beschadiging van de psyche’.  
Hiermee heeft de milliaanse pseudo-liberaal 

het gewenste excuus meteen bereikt: er is 
sprake van beschadiging, dus van schade, en 
dus zegt het schadebeginsel dat van tolerantie 
geen sprake kan zijn. De school mag niet ge-
tolereerd worden, ook al gedraagt ze zich als 
uitgesproken tolerant, want haar opvattingen 
over wat wel en niet zondig is, zijn puur op 
zichzelf al schadelijk voor de leerlingen.  

De uitholling van het liberalisme
Aan concept creep zitten verschillende be-
zwaren, maar voor tolerantie, en daarmee 
voor het liberalisme als geheel, vormt het een 
bijzondere bedreiging. De reden hiervoor is 
dat tolerantie, zoals betoogd, per definitie 
niet mogelijk is zonder de pijn die inherent 
is aan afwijzing. Wordt het schadebegrip zo 
uitgebreid dat het ook deze pijn omvat, dan 
wordt de voor het liberalisme zo kenmerken-
de eis dat we andersdenkenden tolereren van 
binnenuit uitgehold. Uiteindelijk zullen dan 
enkel futiliteiten nog als tolerabel gelden. 

Willen we deze uitholling van het liberalisme 
voorkomen, dan zijn er twee mogelijkheden. 
De eerste mogelijkheid is dat we het schade-
beginsel zo omvormen dat het resistent wordt 
tegen de huidige concept creep. De andere 
mogelijkheid is dat we ons tot andere denk-
richtingen binnen het liberalisme bekennen, 
zoals de eerdergenoemde stromingen die niet 
onze belangen, maar onze autonomie of wils-
vrijheid centraal stellen, waarmee onze fun-
damentele rechten – en daarmee de eis tot to-
lerantie – in meer solide gronden verankerd 
worden.
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_______________________________________
1. Als we iets juist achten of verwelko-
men is er sprake van instemming, en als we iets 
toelaten omdat het ons niet (genoeg) interesseert 
is er sprake van onverschilligheid. Geen van beide 
houdingen is compatibel met tolerantie.

2. Voor een korte inleiding tot deze zoge-
heten ‘wil- en belangentheorieën van rechten’, zie: 
Wenar (2021).

3. Natuurlijk kun je besluiten je eigen 
waardeoordelen van tijd tot tijd grondig te on-

derzoeken om te bezien of je het wel bij het juiste 
eind hebt, maar de uitkomst van die onderzoe-
king, de conclusie, is, wanneer ze oprecht is, zelf 
geen kwestie van directe keuze.

4. Ik ga er hier van uit dat de doorsnee 
liberaal homoseksualiteit volledig accepteert, en 
zich over softdrugs niet al te druk maakt: zoals 
eerder aangegeven, deze houdingen van accepta-
tie en indifferentie sluiten tolerantie bij voorbaat 
uit.  

5. En, hopelijk, dat er toch van iets meer 
terughoudendheid sprake zal zijn waar het de 
toegepaste onderdrukkingsmethoden betreft. Dit 
laat echter onverlet dat de basislogica dezelfde is.

6. Het is dan ook te betwijfelen of deze 
school voor de beschreven leerlingen wel de beste 
schoolkeuze is, maar het liberalisme laat eenieder 
nu eenmaal vrij die keuze zelf te maken.
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Verdeeldheid in de samenleving

door Marcel Wissenburg
Concordia res parvae crescunt. Eeuwenlang 
was dit de Nederlandse wapenspreuk: let-
terlijk vertaald ‘eendracht laat kleine dingen 
groeien’, maar in de wandeling werd het een 
rijmpje: eendracht maakt macht. Het is de 
eerste helft van een veelgeciteerde zin van 
de Romeinse historicus Sallustius (86- ca. 
37 v.Chr.), die hij in de mond legt van Scipio 
Aemilianus: “Concordia res parvae crescent, 
discordia maximae dilabuntur”. Busken Huet 
vertaalde dit als “Eendracht vergroot kleine, 
tweedracht vernietigt groote rijken” (Sallusti-
us, n.d.). Zoals zoveel Romeinse vuistregels is 
het een cliché geworden – en clichés hebben 
de neiging klakkeloos voor waar te worden 

gehouden. In deze korte politiek-filosofische 
reflectie wil ik (om een paar beeldspraken te 
stapelen) een lans breken voor het met een 
korrel zout nemen van Sallustius’ advies: 
het streven naar eendracht moet geen doel 
op zich zijn. Dat gevaar, zo wil ik laten zien, 
bestaat zelfs voor een onder liberalen popu-
laire versie van de roep om eenheid. Vuis-
tregels zijn er om met wijsheid en matig-
heid in te zetten – daar waar het passend is.

Een drie-eenheid
De ‘roep om eenheid’ heeft minstens drie 
gezichten: hij uit zich als een roep om helde-
re instituties en structuren, als een roep om 

Concordia
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krachtig en eenduidig gezag, en als roep om 
compromissen en consensus.

Een mooie illustratie van de roep om insti-
tutionele eenheid haal ik uit onze eigen ge-
schiedenis: een nabrandertje van de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten (1350-1490). In 1535 
liet de door de Staten van Holland benoem-
de inquisiteur zich ook als Keizerlijk Inqui-
siteur benoemen en begon hij de Pauselijke 
bul tegen de Lutheranen uit te voeren. Spre-
kend namens Delft in de Statenvergadering 
noemde Hugo van den Eynde (1488-1566) 
hem een “moordenaar, bigamist en landver-
rader”.1 Van den Eyndes probleem was niet 
enkel dat Holland anders met de Luthera-
nen wilde omgaan, maar eerst en vooral dat 
de Staten en de Keizer twee afzonderlijke 
en kennelijk onverenigbare bronnen van 
autoriteit vormden: de inquisiteur stelde 
ketters terecht op vreemd gezag, was met 
twee autoriteiten getrouwd, en verraad-
de daarmee Holland (Wissenburg 2009).

Onduidelijkheid over gezagsstructuren is 
niet alleen kenmerkend voor de Middeleeu-
wen (en zoals dit voorbeeld laat zien, bleef 
ook niet beperkt tot de strijd tussen keizer 
en paus) – we leven er nog dagelijks mee, als 
Nederlandse en Europese burgers. Juristen, 
politicologen en politiek filosofen raken niet 
uitgepraat over de vraag wat de Europese 
Unie (EU) nu eigenlijk is: een bron van recht 
en autoriteit boven de staat, naast de staat, 
of zelfs naast alle bestuursniveaus van staat 
tot gemeente. Het meest recente voorbeeld 
van de verwarring rond de status van de 
EU is natuurlijk de patstelling tussen Brus-

sel en Warschau rond de verhouding tus-
sen Europees recht en de Poolse constitutie. 

Politiek pluralisme, oftewel het naast elkaar 
bestaan van steeds nieuwe instituties, orga-
nisaties en verenigingen waarin ‘bindende 
toebedeling van waarden’ plaatsvindt, insti-
tuties die onderling ook conflicterende en 
onverenigbare claims leggen op gezag en au-
toriteit over hun leden, burgers of onderda-
nen, lijkt een onuitroeibaar fenomeen te zijn 
(Wissenburg 2009).2 Is het niet een nieuwe 
verdragsorganisatie, religie of sport, dan is 
het wel een nieuwe technologie of praktijk 
waarvan gebruikers zich min of meer spon-
taan en min of meer in vrijheid organiseren 
en besturen. Politieke pluralisme hoort ook 
tot het wezen van de liberale democratie: in 
een liberale orde is geen plaats voor een to-
tale staat of totale religie, en juist alle ruimte 
voor burgers zich vrij te organiseren voor 
steeds nieuwe doelen en strevingen. En on-
vermijdelijk gaan zulke organisaties schuren 
tegen bestaande structuren, de staat en zijn 
recht voorop. Hoe om te gaan met die con-
stante en zich constant vernieuwende uitda-
ging van de bestaande orde is geen eenvoudi-
ge kwestie – maar duidelijk is dat klakkeloos 
roepen om centraal gezag en institutionele 
eenheid geen liberale attitude is. Zelfs niet 
als het efficiënter zou zijn – efficiëntie is mis-
schien wel de grootste vijand van vrijheid.

Dat wil niet zeggen dat ‘het vrije spel der po-
litieke krachten’, het niet naar een blauwdruk 
maar eerder ad hoc ontwikkelen van regels 
en instituties, per se te verkiezen is boven 
heldere organisatie. De toeslagenaffaire en 
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de vele eerdere affaires bij (onder meer) de 
Belastingdienst vormen pijnlijke illustraties 
van het leed dat een gebrekkige organisa-
tiestructuur kan aanrichten. Maar het is be-
langrijk daarbij te bedenken dat zeker bij de 
toeslagenaffaire twee problemen een rol spe-
len. Enerzijds was dat de beleidsvrijheid, de 
‘discretionaire bevoegdheid’ de regelgeving 
rond toeslagen breed te interpreteren, ander-
zijds juist een te strakke en te zeer op een-
heid gerichte structuur en cultuur: alarmsig-
nalen werden niet opgepikt of onderdrukt, 
controle werd omzeild of misleid. Misschien 
zijn dit soort affaires per saldo juist een ar-
gument tegen eenheid in politiek en bestuur.

Het tweede gezicht van de roep om eenheid 
is de roep om een sterke staat en sterke lei-
der, uiteraard met een sterk programma en 
meestal ook met een eenheidscultuur en 
eenheidsreligie. Voorbeelden van deze roep 
om – kort door de bocht gezegd – totalita-
risme zijn ruim bekend en behoeven nauwe-
lijks toelichting. Onder filosofen denkt men 
aan Plato en Thomas Hobbes, in de samenle-
ving aan monotheïstische orthodoxie, in de 
politiek aan het Romeinse instituut van de 
dictatuur (uiteindelijk basis voor het eeuwi-
ge keizerrijk), aan de Jacobijnse slotfase van 
de Franse Revolutie, aan Stalin, aan Hitler. 
Ik laat een uitleg over de onverenigbaarheid 
van totalitarisme en liberalisme (zelfs wan-
neer het efficiënt zou zijn) maar achterwege.

Ook hier past een ‘dat wil niet zeggen’: dat 
de eeuwige roep om een sterke leider in 
het beste geval berust op een naïef geloof 
in de leider als een Harry Potter die met 
een toverstokje zwaaiend orde schept, of 

dat in het ergste geval met een mitrailleur 
laat doen – dat wil niet zeggen dat coördi-
natie van informatie, besluitvorming en 
implementatie in een organisatie per se 
slecht (of onliberaal) is. Au contraire. Maar, 
zie Belastingdienst, er is een verschil tus-
sen effectief en inspirerend management 
en eigenzinnig, dogmatisch leiderschap.

Misschien verrassend is de ontdekking dat 
de roep om eenheid ook een onder liberalen 
populair gezicht heeft: het streven naar (zo 
breed mogelijke) compromissen en consen-
sus. Eigenlijk kunnen alle democratie-vrien-
delijke politiek filosofen sinds eind 18e 
eeuw wel als illustratie worden aangevoerd, 
bijvoorbeeld waar zij parlementaire demo-
cratie als middel tot reflectie, deliberatie en 
zo door argumenten onderbouwde besluit-
vorming verdedigen. Maar ik beperk me 
hier even tot twee voorbeelden: John Rawls 
(1921-2002) en Jürgen Habermas (1929-).

Rawls is vooral bekend vanwege zijn soci-
aal-liberale A Theory of Justice (1999), maar 
zijn Political Liberalism (1993) is in deze 
context veel interessanter. Hierin werkt hij 
zijn idee van public reason en van een over-
lapping consensus tussen reasonable doctri-
nes uit, een consensus over fundamentele 
normen en waarden die een noodzakelijke 
voorwaarde is voor het functioneren van 
een open, democratische samenleving. Zo’n 
consensus is enkel mogelijk tussen politieke 
theorieën en visies op het goede leven die 
de zogeheten burdens of judgement omar-
men, de grenzen die redelijkheid oplegt aan 
claims de wijsheid in pacht te hebben. Tot 
die burdens behoren bijvoorbeeld de we-
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tenschap dat empirisch en wetenschappelijk 
bewijs vrijwel altijd complex en tegenstrij-
dig is, dat we in alle redelijkheid verschil-
lend gewicht aan verschillende waarden 
kunnen toekennen, dat onze concepten in-
trinsiek vaag en verre van absoluut zijn, etc.

De Duitse socioloog en sociaal filosoof Jür-
gen Habermas betoogde in zijn Theorie des 
kommunikativen Handelns (1981) dat we, 
wanneer we communiceren, tegelijk spreken 
over een zaak of kwestie an sich, en op een 
abstract niveau overeenstemming zoeken 
over de criteria waarmee we de waarheid, 
schoonheid of juistheid van die zaak be-
oordelen. Het ideale debat is er een waarin 
die reflectie op criteria zo zuiver mogelijk 
kan plaatsvinden, en dat betekent: zon-
der dat macht in welke vorm dan ook het 
spreken censureert of stuurt. Alleen in zo’n 
herrschaftsfreie Diskurs kan een legitieme 
en duurzame consensus bereikt worden.

Deze zware filosofische analyses van politie-
ke deliberatie mogen zeker worden begrepen 
als fundamentele kritiek op het oppervlakki-
ge dagelijks functioneren van democratieën 
– zoals we dat in eigen land bijvoorbeeld lang 
kenden in de vorm van samenwerking tussen 
zuilen en later als polderen. Wat beide auteurs 
niettemin delen met die dagelijkse democra-
tie is de gedachte dat politieke deliberatie 
uiteindelijk moet leiden tot gemotiveerde 
en zo breed mogelijk gedeelde steun voor 
beleid. Eenheid uit vrije en weloverwogen 
keuze. Wat valt daar nu tegen in te brengen?

Tegengeluiden
Vrijwel op de kop af vijf eeuwen geleden 
startte Niccolò Machiavelli (1469-1527) met 
zijn Discorsi (1519) een tegendraadse po-
litiek-filosofische traditie waar uiteindelijk 
onze moderne constitutionele of liberale de-
mocratie uit voortkwam. Machiavelli waar-
schuwde dat eenheid en eensgezindheid in 
een res publica de dood in de pot is. Een stad, 
een land, een groot rijk als de Romeinse Re-
publiek, bloeit niet door rust in de tent, maar 
door de betrokkenheid van vrije burgers bij 
de politiek, en die betrokkenheid uit zich 
in argument, debat, onenigheid, soms zelfs 
twist. Machiavelli’s waarschuwing liet zijn 
sporen na in het werk van de Federalisten (de 
auteurs van de tweede Amerikaanse consti-
tutie) die de VS van allerhande hindernissen, 
van checks and balances en countervailing 
powers, voorzagen, van Alexis de Tocquevil-
le die waarschuwde tegen de maaiveldcul-
tuur die door democratische gelijkheid in 
de VS voet aan de grond dreigde te krijgen, 
en van John Stuart Mill die expliciet waar-
schuwde tegen de democratische dictatuur 
van de meerderheid. In deze kritische tradi-
tie is eenheid eerder iets om te wantrouwen 
dan om na te streven, en verdeeldheid een 
instrument om overhaast en onnadenkend 
‘krachtdadig’ overheidsoptreden te hinderen.

Maar de kritiek op eenheid via consensus 
kan nog een stuk radicaler. De Duitse nazi en 
rechtsfilosoof Carl Schmitt (1888-1985) ver-
weet liefhebbers van politieke compromis-
sen, liberalen in het bijzonder, dat zij het we-
zen van de politiek ontkenden: dat wezen is 
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vriend van vijand onderscheiden en knopen 
doorhakken in onoplosbare kwesties (2019). 

Schmitts begrip van politiek leeft voort in 
met name de post-Marxistische Franse po-
litieke filosofie in de vorm van een onder-
scheid tussen ‘de politiek’ (le politique, alias 
de maatschappelijke orde in stand houden 
via compromissen) en ‘het politieke’ (la po-
litique, de sfeer van de fundamentele tegen-
stellingen en strijd). Zijn antagonisme inspi-
reerde echter ook een soort ‘derde weg’: het 
zogeheten ‘agonisme’, waarvan de Waalse 
filosofe Chantal Mouffe de meest bekende 
representant is. Hun boodschap: ‘le politique’, 
het beschaafde politieke spel van de liberale 
democratie, sluit groepen uit wier taal en ver-
langens niet beschaafd genoeg zijn om mee te 
spreken. Die uitsluiting kan contraproductief 
zijn en leiden tot een duister Schmittiaanse 
antagonisme (burgeroorlog, terrorisme, etc.) 
– maar het is bovendien, als uitsluiting, een 
ontkenning van de belofte van de liberale de-
mocratie universele gelijkheid en universele 
rechten te bieden. Agonisten zoeken daar-
om naar methoden om de politieke agora 
inclusiever te maken, meer ruimte te laten 
bieden aan radicale dissidente geluiden.3

Een laatste vermeldenswaardige kritiek op 
eenheid-door-compromis is gericht op po-
gingen de legitimiteit van democratie te 
verbreden en verdiepen met mogelijkheden 
voor participatie en deliberatie in de voor-
bereiding, vormgeving en uitvoering van 
beleid. De praktijk leert dat van zulke gele-
genheden in de eerste plaats gebruik wordt 
gemaakt door burgers die sowieso al boven-

gemiddeld betrokken zijn, die meestal ver-
bonden zijn met politieke partijen en bewe-
gingen, die goed opgeleid en welbespraakt 
zijn, en ruim in hun tijd zitten (cf. Wissen-
burg 2009) – bepaald niet Henk en Ingrid.4 

Ik heb er nog geen grootschalig onderzoek 
naar gezien, maar ik hoor onder politicolo-
gen wel de suggestie dat juist het succes van 
participatie en deliberatie heeft bijgedragen 
aan het gevoel van uitsluiting dat zich ver-
taalt in steun voor links- en rechtspopulisme.

Kortom: eenheid-door-compromis is op z’n 
minst geen onvoorwaardelijk ideaal. Ons ri-
sico, in een moderne liberale democratie, is 
niet dat we eindigen in George Orwells tota-
litaire 1984, maar eerder in Aldous Huxley’s 
Brave New World, een Foucaultiaanse nacht-
merrie van een op ‘brede consensus’ ge-
bouwd technocratisch gezondheidsregime 
dat elk aspect van het dagelijks leven dic-
teert. Er is noch in de media noch onder 
politici veel geduld over voor critici van de 
brede consensus – principiële critici wor-
den gemarginaliseerd en in de armen van 
dubieuze bewegingen gedreven, terwijl ze-
ker vanuit liberaal perspectief fundamentele 
vragen te stellen zijn bij mondkapjes, QR-co-
des, spertijd met zonsondergang, perma-
nente onzekerheid over, inconsistentie van, 
en kennelijke willekeur in regelgeving, etc.

En toch, vrij naar Karl Popper: eenheid cre-
eren door je te immuniseren tegen kritiek is 
irrationeel op het suïcidale af. Alleen door 
toe te laten dat permanent en met alle kracht 
wordt gepoogd een veronderstelling, theorie 
of regel (of die nu wetenschappelijk of poli-
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tiek is) te verwerpen, kan en mag onze over-
tuiging dat we het juiste doen, redelijkerwijs 
groeien. Levensbedreigend handelen (ver)
hinderen uit zelfverdediging is iets anders 
dan een onwelgevallige stem uitsluiten van 
het gesprek in polite society. Eenheid-als-con-
sensus is niet minder gevaarlijk dan ande-
re vormen van maatschappelijke eenheid.

Doel- en waardenrationaliteit
Mijn verhaal zou ik hebben kunnen afron-
den met een lofrede op een zo groot mo-
gelijke vrijheid van meningsuiting, en een 
oproep tot zo groot mogelijk weerstands-
vermogen tegen de irritatie die populisme, 
woke-isme, conspiratisme en dergelijke op-
roepen – vrij naar Justus Lipsius (1983): over 
standvastigheid bij algemene ergerlijkheid. 
Maar een recente politieke rel nodigt toch 
uit nog iets langer te delibereren over kri-
tiek en eenheid: de kwestie Mona Keijzer.

Demissionair staatssecretaris Keijzer bestond 
het publiekelijk afstand te nemen van het 
COVID-beleid van de regering waar zij deel 
van uitmaakte, omdat dit beleid resulteerde 
in “onlogische situaties die niet meer uit te 
leggen zijn”. Of dat nu waar of niet waar is 
(breek me de bek niet open), de een(stemmig)
heid van de regering verbreken is in Neder-
land een politieke doodzonde – en juridisch 
grond voor haar ontslag op staande voet.5 

Er is een hogere wet dan de wet: het geweten. 
Al zullen juristen en (zie boven) liefhebbers 
van politieke eenheid dat graag tegenspre-
ken. Hoe kunnen we uit dat perspectief Mona 
Keijzer begrijpen? Een klokkenluider kun-

nen we haar niet noemen. Een klokkenluider 
wijst op een juridische misstand met een gro-
te maatschappelijke betekenis in een bedrijf 
of instelling, na elke interne weg te hebben 
bewandeld om dat aan de kaak te stellen, en 
daarbij tegengewerkt te zijn. Zover bekend 
echter is besluitvorming over COVID binnen 
de regering echter geen hamerstuk, wordt 
er flink gediscussieerd, en worden (daar 
gaat de ‘juridische misstand’) alle besluit-
vormingsregels nauwkeurig gerespecteerd.

Keijzer lijkt nog eerder burgerlijk ongehoor-
zaam te (hebben willen) zijn.6 Burgerlijke 
ongehoorzaamheid, zoals de ook nu weer 
onvermijdelijke John Rawls het definieerde, 
is het, na vergeefs alle legale wegen bewan-
deld te hebben, met open vizier en de bereid-
heid bestraft te worden, breken van de wet 
om de rechtsstaat te beschermen tegen het 
begaan van een groot onrecht (Rawls 1999, 
319-323). In dit geval gaat het dan om het 
‘niet uit te leggen’, onredelijke en daarmee 
onrechtvaardige, COVID-beleid. Het pro-
bleem zat voor Keijzer niet enkel in het be-
leid an sich maar uiteindelijk ook in de wijze 
waarop dat tot stand kwam, de wijze waarop 
‘flink gediscussieerd’ wordt: COVID wordt 
tot een technocratisch probleem geredu-
ceerd, een how to, terwijl het een moreel-po-
litiek probleem is, een kwestie waarin steeds 
moet worden gevraagd waartoe het beleid 
dient, en waarom daartoe. Met andere (deels 
aan Max Weber ontleende) woorden: het 
probleem was tunnelvisie, ‘incrementalisme’, 
het reduceren van besluitvorming tot doelra-
tionaliteit in plaats van kritische, reflectieve 
waardenrationaliteit.
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Voor tunnelvisie bestaat geen structurele 
oplossing. Er is geen stap mogelijk naar de 
rechter op grond van ‘gebrekkige rationa-
liteit’ (het valt ook niet onder de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur). Hei-
dagen verworden snel zelf tot vastgeroeste 
en vastroestende rituelen. En op je zwaard 
vallen kun je ook maar één keer. Q.E.D.

Doormodderen
De vraag hoe je ruimte creëert voor waar-
denrationele reflectie, voor het kritisch en 
fundamenteel bevragen van de uitgangspun-
ten van beleid, als elk antwoord kennelijk of-
wel naar een nieuwe routine leidt of suïcidaal 
is, is allesbehalve academisch. Die hele ‘nieu-
we bestuurscultuur’ hangt er immers van af.

Als er geen structurele vorm aan waardenra-
tionele reflectie kan worden gegeven, als dat 
in wezen een contradictio in terminis is, rest 
nog maar één uitweg: politiek bedrijven als 
the science of muddling through, zoals poli-
ticoloog Charles Lindblom (1917-2018) het 
vak duidde (Lindblom 1959). Telkens iets 
nieuws bedenken en op de koop toe nemen 
dat niet iedere burger begrip heeft voor het 
ogenschijnlijke gebrek aan eenheid. Laat 
ik een paar ideeën lanceren, als illustratie.

Ten eerste, fractiediscipline is een prachtig 
ding in autoritaire partijen – ik noem geen 
namen maar denk aan de extremen op links 
en rechts. Moreel is het dubieus, politiek on-
wijs: het sluit niet zomaar dwarsliggers uit, 
maar daarmee ook de uitdaging van reflec-
tieve rationaliteit. Ooit werd aan parlemen-
ten die reflectieve rationaliteit toegedacht: 

in en door debat zouden afgevaardigden 
een weloverwogen, evidence-based, oor-
deel moeten ontwikkelen. Fractiediscipline 
maakt zulke reflectie onmogelijk. Uiteraard 
moet een partij voor haar principes staan, 
maar principes kunnen legitiem verschil-
lend worden geïnterpreteerd (zie boven: Ra-
wls’ burdens of judgement). Het minste wat 
een fractie kan doen is de eigen fractiespe-
cialist vrij te laten zijn of haar standpunt al 
debatterend te ontwikkelen en veranderen. 
Het is misschien onrealistisch te verwachten 
dat fracties in de Nederlandse Kamers zich 
als de leden van het Amerikaanse Congres 
willen of gaan gedragen (dat wil zeggen, vrij-
wel alle fractiediscipline verwerpen) – maar 
open(baar) debat binnen een fractie zou een 
verdere stap in de richting van daadwerke-
lijke waardenrationele reflectie kunnen zijn.

Ten tweede, bijna de hele 20e eeuw werden 
partijen geleid door ideologieën. Sinds de 
val van de Muur (maar eigenlijk daarvoor 
al) hebben de grote ideologieën hun binden-
de kracht verloren. Het gevolg is dat partij-
en ofwel makelaars van deelbelangen zijn 
geworden (ouderen, vrouwen, boeren, die-
ren, etc.), of als ‘algemeen belang’ partijen 
eigenlijk vaak niet langer duidelijk ‘ergens 
voor staan’.7 In het verlengde van de open 
fractiedebatten die ik net voorstelde, zou 
een iets geprononceerder ideologisch profiel 
die laatste partijen goed kunnen doen – niet 
als wet en evangelie, maar als referentie-
punt en inspiratiebron bij het interne debat.

Ten derde, de lastigste stap is beleid zelf an-
ders vormgeven. Beleid – pakweg, een belas-
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tingstelsel, pensioenstelsel of defensiestra-
tegie – komt nooit volgroeid ter wereld, tot 
in het laatste detail uitgewerkt, maar in het 
veelkleurige en verdeelde Nederlandse po-
litieke landschap is het wel gebruikelijk be-
leid zo diep en gedetailleerd mogelijk uit te 
werken voor ‘het hele pakket’ nog eens bijna 
ritueel goedgekeurd wordt. Het resultaat is 
dat beleid, zeker voor fundamentele vraag-
stukken, traag tot stand komt en al snel door 
een veranderende buitenwereld achterhaald 
raakt. Weer met het oog op het bieden van 
ruimte voor waardenrationele reflectie heb 
ik ooit als alternatief beginsel voor de vorm-
geving van beleid de ‘policy telos’ voorgesteld: 
“A policy telos is a policy aim that more or 
less causes itself to come into existence – 
hence its status as ‘telos’. Rather than defining 
precisely what the goals of policies are and by 
what criteria (shared principles) the results 
should be assessed, the role of policy telos 
is to unite stakeholders and actors on parti-
cular policies regardless of the higher prin-
ciples each hopes to realize” (Wissenburg 
2009, 6). Een ‘policy telos’, preciezer, is geen 
‘master plan’ van ondubbelzinnig geformu-
leerde einddoelen die via exact meetbare cri-
teria tot zorgvuldig uitgewerkte en onderling 
afgestemde concrete maatregelen en instru-
menten leiden. Het gaat er eerder om met 
een ruim en open geformuleerd beleidsdoel 
te beginnen, en dat in fasen te concretiseren 
– al doende, testend, lerend en op elke vol-
gende stap reflecterend voor die stap gezet 
wordt. Om Karl Popper weer aan te roepen: 
het is geen vorm van utopian social enginee-
ring maar van piecemeal engineering, waar-
in ruimte is én voor feitelijke onzekerheid 

(Poppers stokpaardje) én voor morele diver-
siteit (waar waardenrationaliteit om draait).

Toen Scipio over eendracht sprak, had hij 
het over eendracht in tijden van oorlog. Mis-
schien is dat niet de meest aangewezen inspi-
ratiebron voor een nieuwe bestuurscultuur; 
en zeker is eenheid niet de meest natuurlijke 
inspiratiebron voor een politieke traditie die 
de vrije ontplooiing van mens en burger in de 
grootst realiseerbare diversiteit centraal stelt.
 

prof.dr. M.L.J. Wissenburg is hoofdredacteur 
van Liberale Reflecties en hoogleraar Poli-
tieke Theorie aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen.
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____________________________________
1.    Mr. Hugo van den Eynden was (naast 
secretaris van Delft en ex officio lid van de Staten 
van Holland) ook vader van Jacob van den Eynde 
(1515-1569), landsadvocaat van Holland bij het 
begin van de Opstand en volgens contemporaine 
schrijvers ‘martelaar voor het vaderland’. Beiden 
zijn voorouders van Mark Rutte.

2.    Naar de David Eastons (1953) klassieke 
definitie van politiek als ‘bindende toebedeling 
van waarden aan een samenleving als geheel’. 

3.    Chantal Mouffe had daarbij zelf vooral 
linkse geluiden in gedachten, maar geletterde 
rechtse populisten beroepen zich ook regelmatig 

op agonistisch gedachtegoed. Merk op dat het 
klassiek-liberale multiculturalisme van Chandran 
Kukathas (2003, 2021) in elk geval Schmitts en 
Mouffes premissen deelt dat compromis tussen 
culturen soms onmogelijk is en anders uitsluitend 
(koloniserend) kan zijn – reden voor Kukathas 
een minimale staat als koepel voor een ‘liberal 
achipelago’ van monoculturele eilandjes te beplei-
ten.

4.    Een mogelijke uitzondering is het puur 
door loting selecteren van burgerparticipanten 
– maar ook daar lijkt zelfselectie plaats te vinden 
door het met de voeten stemmen van (vermoe-
delijk) minder zelfverzekerde en goedgebekte 
burgers.

5.    Volgens artikel 12 van het Reglement 
van Orde voor de Ministerraad, het zogeheten 
homogeniteitsbeginsel, dat voorschrijft dat de 
regering in de buitenwereld als eenheid optreedt.

6.    Ik spreek me niet uit over de vraag of 
Keijzers handelen moreel terecht was – het gaat 
me hier om de vraag hoe het te begrijpen, inter-
preteren valt.

7.    Dat zal ik van mijn eigen partij natuur-
lijk nooit beweren – die is waarschijnlijk juist 
anderen tot voorbeeld. 
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Binnenland

door Leon Trapman
De Nederlandse opstelling ten aanzien van 
partijregulering is van oudsher terughou-
dend. Deze terughoudende opstelling past in 
het traditionele, liberale perspectief op poli-
tieke partijen. Zij worden beschouwd als in 
de maatschappij gewortelde organisaties, die 
om die reden zo veel mogelijk ongemoeid 
gelaten moeten worden. Deze grondhouding 
kan worden afgezet tegen een meer egali-
tair-democratische opstelling, die een er-
kenning van de publieke functie van partijen 
inhoudt en daarmee beduidend meer ruimte 
biedt voor partijregulering. 

Dit liberale uitgangspunt is echter op zijn 
retour (Venice Commission 2017, 12). Met 
onder andere de invoering van de Wet fi-
nanciering politieke partijen (Wfpp) heeft de 
gedachte postgevat dat overheidsbemoeienis 
met politieke partijen wel degelijk gewenst 
is, op het moment dat de uitgangspunten 
van de democratie onder druk komen te 
staan. Eén van die uitgangspunten is de 
grondwettelijk gewaarborgde onafhanke-
lijkheid van volksvertegenwoordigers.1 Om 
ervoor te zorgen dat volksvertegenwoordi-
gers in onafhankelijkheid kunnen opereren, 
is het ook zaak om invloed op de partijen 

Regulering van giften aan partijen: 
een verschuivende balans 
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van de geldschieters waaraan de volksver-
tegenwoordigers zich verbonden hebben, te 
voorkomen. Politieke partijen moeten zelf 
een door hen begrepen visie op het algemeen 
belang kunnen vormen, zonder zich daarbij 
te laten leiden door financiële overwegingen 
van de partij of individuele partijleden. Dat 
levert de op het oog enigszins paradoxale 
situatie op dat het waarborgen van het inte-
gere functioneren van politieke partijen (in 
die zin dat zij hun eigen standpunten kunnen 
bepalen), juist vereist dat het nodig is om de 
bewegingsvrijheid van partijen te beperken.

In deze bijdrage laat ik zien hoe de regulering 
van private partijfinanciering zich in de loop 
der jaren heeft ontwikkeld en welke over-
wegingen daarbij een rol hebben gespeeld. 
Daarmee wordt de hierboven geschetste 
ontwikkeling geïllustreerd: het evenwicht 
tussen partijautonomie en het waarborgen 
van zuivere politieke besluitvorming is in 
de loop der jaren verschoven naar het twee-
de genoemde belang. Ik zal in deze bijdrage 
betogen dat dit een goede zaak is, maar dat 
de regels op een aantal punten nog altijd niet 
ver genoeg gaan. Deze bijdrage onderscheidt 
drie stadia van regulering, die gekoppeld 
worden aan wijzigingen in de regelgeving 
op dit punt. De tweede paragraaf behandelt 
het systeem van de Wet subsidiëring politie-
ke partijen (Wspp). De derde paragraaf gaat 
in op de Wet financiering politieke partijen 
(Wfpp), die in 2013 de Wspp verving. In de 
vierde paragraaf komt de op stapel staande 
Evaluatiewet Wfpp aan de orde en in de laat-
ste paragraaf doe ik enkele aanbevelingen 
voor de toekomst. 

De Wspp
In 1995 bewoog toenmalig minister van 
Binnenlandse Zaken Hans Dijkstal de in de 
Kamer vertegenwoordigde politieke partijen 
tot het sluiten van een ‘Convenant inzake 
de openbaarmaking van giften aan politie-
ke partijen’ (Dragstra 2008, 343-344). Het 
initiatief was een reactie op het wetsvoorstel 
Openbaarheid giften aan politieke groeperin-
gen, dat als gevolg van de weerstand die het 
voorstel bij partijen opriep, nooit werd inge-
diend. Deze weerstand berustte voorname-
lijk op het argument dat partijen het voor-
stel te beperkend vonden en daarom strijdig 
achtten met het principe van vrije partijvor-
ming (Nehmelman 2000, 267-268). Dit korte 
tijdperk van zelfregulering kwam ten einde 
met de introductie van de Wspp, die, naast 
te voorzien in een wettelijke grondslag voor 
de overheidssubsidie die tot dat moment op 
grond van ministeriële regelingen verstrekt 
werd, de inhoud van het Convenant over-
nam. Concreet betekende dit dat artikel 18 
van de Wspp bepaalde dat partijen giften 
groter dan 10.000 gulden (later 4.537,80 
euro), die niet van een natuurlijke persoon 
afkomstig waren, op moesten nemen in hun 
financiële verslagen.2 

Over de reden voor het wettelijk vastleggen 
van deze transparantieverplichting liet het 
kabinet geen twijfel bestaan: een afhankelijk-
heidsrelatie tussen partij en geldschieter was 
ongewenst.3 Een nadere blik op het transpa-
rantieregime van de Wspp leert echter dat 
het belang van onafhankelijkheid het ruim-
schoots aflegde tegen het belang van partij-
autonomie en vrijheid van partijvorming. 
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Uit de concrete invulling van de transparan-
tieverplichting sprak een groot vertrouwen 
in partijen: een sanctiemechanisme, dat in-
gezet kon worden bij niet-naleving van de 
verplichting, ontbrak. De minister duidde 
het karakter van de voorschriften dan ook 
als ‘behoorlijkheidsnormen’. Partijen zouden 
de wet overtreden door niet aan de verplich-
ting te voldoen, maar deze overtreding bleef 
verder onbestraft. Ook verdere kritiek op het 
ontbreken van een sanctiemechanisme zwol 
al snel na de invoering van de Wspp aan. Zo 
werden kanttekeningen geplaatst bij onder 
andere het ontbreken van een definitie van 
het begrip ‘gift’, de hoogte van de openbaar-
makingsdrempel van 10.000 gulden en het 
feit dat de regeling alleen op giften van rechts-
personen van toepassing was. Daarnaast 
konden donateurs aan openbaarmaking van 
hun gegevens ontkomen door simpelweg be-
zwaar aan te tekenen tegen hun naamsver-
melding (Nehmelman 2000, 268-269; Drags-
tra 2008, 348-356). De gebrekkigheid van de 
bepalingen zorgde ervoor dat een gewenst 
niveau van transparantie niet werd bereikt. 
Het ongewijzigd overnemen van de inhoud 
van het Convenant in de Wspp, een vorm 
van vrijblijvende zelfregulering, is al met al 
dus een misser te noemen. 

De Wfpp
Ondanks het feit dat al snel na de invoering 
van de Wspp duidelijk werd dat het transpa-
rantieregime tekortschoot – ook het kabinet 
had in een tweetal notities al snel de be-
langrijkste bezwaren onderkend – bleef een 
aanscherping lange tijd uit (Tweede Kamer 
2000; 2001). Zelfs toen GRECO, de corrup-

tiewaakhond die opereert onder de vlag van 
de Raad van Europa, in 2008 gehakt maakte 
van de Nederlandse transparantieverplich-
tingen voor politieke partijen, duurde het 
nog enkele jaren voordat tot wijziging van 
het regime werd overgegaan.4 Pas in 2011 
diende het kabinet het voorstel voor de Wfpp 
in, dat de transparantieverplichtingen ingrij-
pend wijzigde.

Aan een deel van de kritiek werd met het 
voorstel tegemoetgekomen. De Wfpp voor-
ziet om te beginnen in de invoering van een 
toezicht- en sanctiemechanisme. Partijen die 
zich niet aan de transparantieverplichtingen 
houden, kunnen een bestuurlijke boete van 
ten hoogste 25.000 euro opgelegd krijgen 
door de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (hierna: minister van 
BZK), die met het toezicht belast is (Wfpp 
2013, art. 37). Aan de vrijblijvendheid van 
transparantie kwam daarmee een einde. Wel 
is op die constructie kritiek mogelijk, nu de 
minister van BZK geen onafhankelijke po-
sitie inneemt ten opzichte van de partijen 
(Bovend’Eert 2015, 130-131; Trapman 2020, 
14-16). Hij is immers zelf partijlid en moet 
verantwoording afleggen aan de Kamers 
waarin partijen zijn vertegenwoordigd. 

Ook werd het bereik van de transparantiebe-
palingen vergroot, in die zin dat zij vanaf dat 
moment ook op giften van natuurlijke per-
sonen van toepassing zijn. Daar komt bij dat 
ook bijdragen in natura – het ter beschikking 
stellen van een zaaltje voor een partijbijeen-
komst, het vergoeden van verblijfkosten 
voor partijleden, enzovoorts – op geld ge-
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waardeerd en geregistreerd moeten worden 
(Wfpp 2013, art. 22). In verkiezingstijd gel-
den bovendien aanvullende regels. Partijen 
geven in de derde week voorafgaand aan de 
stemming een actueel overzicht van ont-
vangen bijdragen en schulden in de periode 
tussen 1 januari van het voorgaande jaar en 
de derde week voor de stemmingsdag (Wfpp 
2013, art. 28).

Waar het kabinet zich ten tijde van de tot-
standkoming van de Wspp slechts kort had 
uitgesproken over het belang van het tegen-
gaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen 
partijen en hun donateurs, verkende het deze 
notie verder bij de invoering van de Wfpp. 
Transparantie was volgens het kabinet vereist 
om de zuiverheid van het politieke proces en 
het integere functioneren van politieke par-
tijen te kunnen garanderen. Er moest voor-
komen worden dat partijen hun standpun-
ten laten afhangen van financiële belangen. 
De kiezer moet ervan op aan kunnen dat de 
standpunten van partijen ook daadwerkelijk 
de standpunten van de partijen zelf zijn, en 
dus niet worden ingefluisterd door onzicht-
bare geldschieters (Tweede Kamer 2010, 1-3, 
18). Dit komt des te sterker tot uitdrukking 
in de aanvullende verplichtingen in verkie-
zingstijd, die de kiezer een compleet beeld 
moeten geven van de aan de verkiezingen 
deelnemende politieke partijen.5 Nieuw ten 
opzichte van de aan de Wspp ten grondslag 
liggende redenering is dat ook de schijn van 
afhankelijkheid moet worden weggenomen. 
Naast daadwerkelijke beïnvloeding moet 
ook voorkomen worden dat bij de kiezer 
het beeld ontstaat dat partijen zich door hun 

geldschieters laten beïnvloeden.

De Evaluatiewet Wfpp
Een volgende stap in de strijd tegen beïn-
vloeding van partijen wordt nu gezet met 
het eind vorig jaar ingediende voorstel voor 
de Evaluatiewet Wfpp, dat volgde op het in 
2018 verschenen rapport van de commis-
sie-Veling. Deze evaluatiecommissie formu-
leerde een aantal punten waarop het regime 
aanscherping verdiende, suggesties waaraan 
het kabinet met het voorstel voor de Evalua-
tiewet (gedeeltelijk) gehoor geeft.6 Een in het 
oog springend punt is de invoering van het 
vereiste dat giften van rechtspersonen open-
baar gemaakt moeten worden onder vermel-
ding van de gegevens van de ‘uiteindelijk 
belanghebbende’ van die rechtspersoon, zo-
dat duidelijk wordt welke persoon achter de 
gift van een rechtspersoon ‘schuilgaat’. Daar-
naast worden nu ook de neveninstellingen 
van partijen onderworpen aan aanvullende 
transparantieverplichtingen in verkiezings-
tijd, waar zij wat dat betreft voorheen buiten 
schot bleven. Tot slot legt de Evaluatiewet 
buitenlandse giften aan banden. Alle giften 
uit andere EU-lidstaten moeten openbaar 
gemaakt worden, giften van buiten de EU 
worden geheel verboden. Giften van in het 
buitenland wonende Nederlandse burgers 
zijn overigens van beide beperkingen uitge-
zonderd. Nu deze personen over het Neder-
landse kiesrecht beschikken, verdienen zij 
dezelfde behandeling als hun in Nederland 
wonende medeburgers. Dat betekent dat de 
(ook nu weer ongewijzigde) openbaarma-
kingsdrempel van 4.500 euro ook op hen van 
toepassing is.
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Met de aanname van de Evaluatiewet Wfpp 
wordt een volgende stap gezet in het beper-
ken van de bewegingsvrijheid van politieke 
partijen, ten bate van de zuivere politieke 
wilsvorming en het integere functioneren 
van partijen. Het samenstel van wetsbepa-
lingen steekt schril af bij artikel 18 van de 
Wspp als ‘oerbepaling’ en doet recht aan 
het uitgangspunt dat politieke partijen hun 
standpunten onafhankelijk moeten kunnen 
bepalen, zonder daarbij geleid te worden 
door financiële overwegingen.

Aanbevelingen
Hoewel de regels omtrent partijfinanciering 
pogen de zuiverheid van het politieke proces 
te waarborgen, gaan zij mijns inziens op een 
aantal punten nog altijd niet ver genoeg. Het 
belang van het tegengaan van beïnvloeding 
door geldschieters noopt tot een verdere re-
lativering van het klassiek-liberale idee dat 
overheidsbemoeienis met politieke partijen 
tot een minimum beperkt moet blijven. Ik 
licht er drie punten uit. Ten eerste wijs ik 
op de openbaarmakingsdrempel van 4.500 
euro, die al ten tijde van de Wspp werd be-
kritiseerd, maar nooit verlaagd is. Ook de 
commissie-Veling deed de aanbeveling om 
het bedrag te verlagen, te weten naar 2.500 
euro (Commissie-Veling 2018, 51-52), maar 
het kabinet nam deze suggestie niet over 
in het ontwerp voor de Evaluatiewet Wfpp. 
Met het drempelbedrag moest volgens het 
kabinet een evenwicht gevonden worden 
tussen het belang van transparantie en het 
binnen de perken houden van de adminis-
tratieve lasten voor politieke partijen (Twee-
de Kamer 2019, 5-6). De commissie-Veling 

ontkende niet dat een evenwicht gevonden 
moest worden, maar vond dus dat die balans 
elders lag. Ter onderbouwing wees zij erop 
dat de Nederlandse drempel, in vergelijking 
met in andere Europese landen gehanteer-
de openbaarmakingsdrempels, aan de hoge 
kant was (Commissie-Veling 2018, 51). Een 
sterker argument is mijns inziens gelegen in 
het beperken van het risico om openbaar-
making te ontduiken. Donateurs hebben nu 
de mogelijkheid om hun gift in bedragen 
kleiner dan 4.500 euro op te knippen en via 
verschillende rechtspersonen aan de partij 
te doneren. Donateurs kunnen zo meer dan 
4.500 euro geven, maar omdat het lijkt als-
of de bedragen van verschillende donateurs 
komen, zijn die giften niet op de openbaar-
makingsoverzichten van de partijen terug te 
vinden. Het verlagen van de drempel zou be-
tekenen dat donateurs hun giften in meerde-
re, kleinere bedragen moeten opknippen om 
aan openbaarmaking te ontkomen en maakt 
het dus moeilijker om donaties aan het zicht 
te onttrekken. Daarmee neemt het risico op 
ongeziene beïnvloeding van partijen af. Een 
verlaging van de openbaarmakingsdrempel 
is dus alleszins gewenst. De door de commis-
sie-Veling geadviseerde grens van 2.500 euro 
lijkt me wat dat betreft een redelijk bedrag.

Ten tweede verdient het nog altijd gebrekki-
ge toezichtmechanisme aandacht. De onge-
schiktheid van de minister van BZK werd al 
tijdens de totstandkoming van de Wfpp aan 
de orde gesteld, maar in het voorstel voor de 
Evaluatiewet Wfpp is daarmee geen rekening 
gehouden. Beter was het geweest wanneer de 
toezichthoudende taak bijvoorbeeld bij de 
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Kiesraad terecht was gekomen, een moge-
lijkheid die het kabinet echter van de hand 
wees omdat zij het ongewenst vond dat de 
Kiesraad zich met het financiële functione-
ren van politieke partijen zou gaan bemoeien 
(Tweede Kamer 2011, 5).7 Toch is de Kies-
raad geschikter dan de minister. De Kies-
raad is voor zijn functioneren immers niet 
afhankelijk van politieke partijen. Ook het 
oprichten van een nieuwe toezichthouden-
de instantie behoort tot de mogelijkheden. 
Hopelijk wordt daar bij het opstellen van de 
Wet op de politieke partijen, die bijvoorbeeld 
ook transparantievoorschriften moet geven 
voor het voeren van digitale verkiezingscam-
pagnes, werk van gemaakt. Het kabinet heeft 
dat in ieder geval wel door laten schemeren 
(Tweede Kamer 2021, 11).

Tot slot maken de verschillende incidenten 
die zich tijdens de verkiezingscampagne van 
2021 voordeden duidelijk dat uit transpa-
rantieregels een te groot vertrouwen spreekt 
in het oordelend vermogen van de kiezer. 
Meerdere partijen ontvingen omvangrijke 
giften van vermogende donateurs: CDA en 
D66 ontvingen beide bedragen van rond de 
1 miljoen euro. Daadwerkelijke beïnvloe-
ding van partijstandpunten door middel van 
deze giften is niet gebleken, maar de inciden-
ten laten wel zien dat transparantie (moge-
lijke) beïnvloeding weliswaar aan het licht 
kan brengen, maar allerminst onmogelijk 
maakt. Om beïnvloeding daadwerkelijk te-
gen te gaan, kan een giftenplafond uitkomst 
bieden. Een wettelijk vastgelegd maximum-
bedrag dat partijen van donateurs mogen 
ontvangen, voorkomt dat donateurs invloed 

kopen of dat bij de kiezer die indruk ontstaat. 
De mogelijkheid om een giftenplafond in te 
voeren is tijdens de totstandkoming van de 
Wfpp wel overwogen, maar werd door het 
kabinet terzijde geschoven. Van transparan-
tieverplichtingen zou een matigende werking 
uitgaan en de kiezer kan partijen voor dis-
cutabele giften ter verantwoording roepen, 
zo was de gedachte van het kabinet (Tweede 
Kamer 2012, 2). Een mooie gedachte, waar in 
de praktijk echter weinig van terecht komt. 
De gemiddelde kiezer baseert zijn keuze niet 
op de giften die een partij ontvangen heeft. 
Ingrijpen door de wetgever is mijns inziens 
dus geboden.

Afsluitende opmerkingen
Van oudsher heeft de Nederlandse wetgever 
partijautonomie hoog in het vaandel staan 
en daarmee een liberale benadering van 
partijregulering voorgestaan. De laatste de-
cennia heeft dit belang van autonomie ech-
ter – terecht – steeds meer te wijken voor het 
belang van een zuiver politiek proces. Om 
het democratische functioneren van partijen 
te waarborgen, is niet alleen vereist dat zij de 
ruimte hebben om naar eigen inzicht aan het 
politieke proces deel te nemen, maar ook dat 
deze ruimte op bepaalde punten juist wordt 
beperkt. Het samenstel van transparantiebe-
palingen, zoals dat zich in de loop der jaren 
ontwikkeld heeft, kadert de bewegingsvrij-
heid van partijen in, maar schiet op de hier-
boven genoemde punten tekort. Om de de-
mocratie daadwerkelijk te beschermen tegen 
ongewenste beïnvloeding van politieke par-
tijen, zijn een verlaging van de openbaarma-
kingsdrempel, een aanpassing van het toe-
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zichtmechanisme en de introductie van een 
giftenplafond geen overbodige luxe. Hopelijk 
vestigen de Tweede en Eerste Kamer de aan-
dacht op deze thema’s bij de behandeling van 
het voorstel voor de Evaluatiewet Wfpp.
 

mr. L.S.A. Trapman is docent en promoven-
dus bij de vaksectie Staatsrecht van de Rad-
boud Universiteit Nijmegen en doet onder-
zoek naar regulering van verkiezingen.
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1.    Zie de artikelen 50, 60 en 67 lid 3 van de 
Grondwet.

2.    Het regime werd vastgelegd in artikel 18 
van de Wspp. 

3.   Zie Kamerstukken II 1997/98, 25704, nr. 
5, p. 5-6. Overigens werd in een wettelijke grond-
slag pas voorzien nadat verschillende Kamer-
fracties de initiële keuze van het kabinet, om de 
Wspp en het Convenant naast elkaar te laten be-
staan, bekritiseerden. Zij vonden het beginsel van 
transparantie zo belangrijk dat het een wettelijke 
grondslag zou moeten krijgen. Zie Kamerstukken 
II 1997/98, 25704, nr. 4, p. 1, 8, 10.

4.   De conclusies van GRECO waren ‘stevig’ 
in vergelijking met de conclusies uit rapporten 
voor andere landen, aldus Nehmelman (Nehmel-
man 2012, 707). 

5.    Vergelijk ook Kamerstukken II 2020/21, 
35657, nr. 3, p. 4.

6.   Naast de hieronder verder te bespreken 
verlaging van de openbaarmakingsdrempel, advi-
seerde de commissie om ook voor lokale partijen 
transparantieregels op te stellen, een klus die het 
kabinet heeft doorgeschoven naar het moment dat 
aan een Wet op de politieke partijen gewerkt gaat 
worden. Zie Kamerstukken II 2020/21, 35657, nr. 
3, p. 7.

7.    In de literatuur is verder ook de Alge-
mene Rekenkamer als optie aangedragen, zie Bo-
vend’Eert (2015), p. 131. 
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Onderwijs

door Lars Stevenson en Marlies 
Honingh 
De onderwijsvrijheid, vastgelegd in artikel 
23 van de Grondwet, zorgt de laatste jaren 
wederom voor maatschappelijke ophef. Van-
uit een bestuurskundig-sociologisch per-
spectief stellen wij onszelf de vraag of artikel 
23 nog passend is in de huidige tijd. Onze 
laatmoderne tijd kenmerkt zich door diver-
siteit en een veelheid aan identiteiten. Het is 
juist deze diversiteit die gebaat is bij regelge-
ving die ruimte biedt aan het tot uitdrukking 
brengen van verschillende identiteiten en 
visies. Deze regelgeving zal inherent leiden 
tot spanning, omdat identiteiten in de basis 

gedeeltelijk tegenstrijdig zullen zijn. Het wij-
zigen van artikel 23 en bekostigen van een 
beperkt aantal visies op onderwijs zal echter 
geen oplossing zijn, omdat dit een misken-
ning is van de complexiteit en diversiteit van 
onze maatschappij en de sturingsvraagstuk-
ken die daaruit voortkomen. Het toestaan 
van slechts enkele visies vraagt consensus 
over welke visies dat zouden moeten zijn, 
politiseert het onderwijsstelsel door de wet-
gever te laten bepalen welke onderwijsvisies 
acceptabel zijn en ontneemt ouders de keu-
zevrijheid om hun kind naar een school van 

Hoe verder met artikel 23? 
Regulering in de laatmoderniteit 
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de eigen identiteit te sturen.

In de afgelopen jaren heeft de Onderwijsraad 
stilgestaan bij de honderdste verjaardag van 
een van de meest omstreden artikelen uit de 
Nederlandse Grondwet: artikel 23 (Onder-
wijsraad 2019; 2021). In 1917 werd met de 
invoering van artikel 23 de Schoolstrijd be-
slecht: een conflict over de vraag of onder-
wijs op particulier initiatief, het bijzonder 
onderwijs, financieel gelijkgesteld zou moe-
ten worden aan het openbaar onderwijs. Ar-
tikel 23 stelt dat het onderwijs een “aanhou-
dende zorg der regering” is.1 De wetgever 
stelt deugdelijkheidseisen op waar de aan-
bieders van het onderwijs zich aan dienen 
te houden. De aanbieders zijn de overheid 
zelf, in de vorm van het openbaar onderwijs, 
en de bijzondere schoolbesturen die vanuit 
particulier initiatief, vaak op basis van een 
pedagogische of levensbeschouwelijke rich-
ting, onderwijs aanbieden.2 De openbare en 
bijzondere schoolbesturen hebben recht op 
eenzelfde financiering, zolang zij zich hou-
den aan de deugdelijkheidseisen. De bijzon-
dere schoolbesturen hebben richtings- en 
inrichtingsvrijheid, wat inhoudt dat zij op 
basis van de eigen levensovertuiging of visie 
onderwijs kunnen aanbieden en de organisa-
tie op basis van deze richting kunnen inrich-
ten (Onderwijsraad 2008; 2010; 2019). Door 
onder meer de richtings- en inrichtingsvrij-
heid van de bijzondere schoolbesturen is de 
staat beperkt in zijn ingrijpen in het onder-
wijsveld. Binnen de grenzen van deze vrij-
heid heeft de wetgever wel de mogelijkheid 
om kaders en eindtermen vast te leggen in de 
deugdelijkheidseisen en deze te handhaven. 

De scholen zijn echter zelf verantwoordelijk 
voor hoe zij het onderwijs vormgeven om 
deze vastgestelde eindtermen te bereiken.

In de laatste 20 jaar is er een groeiende maat-
schappelijke discussie ontstaan over de vraag 
of artikel 23 wel past binnen de huidige tijd. 
Tegenstanders stellen dat artikel 23 de ruim-
te geeft aan onderwijs dat niet aansluit bij de 
grondwaarden van goed burgerschap in Ne-
derland, zoals tolerantie en democratie. Zij 
wijzen erop dat artikel 23 destijds expliciet 
is ingestoken om ruimte te bieden aan on-
derwijs op basis van een religieuze visie. Met 
de ontzuiling en sterke ontkerkelijking sinds 
de jaren 60 zou artikel 23 een relict van een 
andere tijd zijn geworden en zou het mo-
ment zijn gekomen om te bewegen naar een 
systeem met uitsluitend openbaar onderwijs. 
Vanuit een bestuurskundig-sociologisch 
perspectief stellen wij echter dat, alhoewel 
artikel 23 meer dan een eeuw oud is, het nog 
steeds een passende oplossing is voor het in-
richten van ons onderwijsstelsel. Wij kiezen 
expliciet voor een bestuurskundig-sociolo-
gische insteek, omdat het behulpzaam is in 
het duiden van de ‘huidige’ maatschappij en 
helpt in de vaststelling van daarbij passende 
regelgeving. We beginnen met een toelich-
ting van onze bestuurskundig-sociologische 
insteek, waarbij wij de ‘huidige tijd’ en de 
daarbij passende regelgeving theoretisch in-
bedden. Vervolgens laten we zien waarom 
de kritiek van tegenstanders van artikel 23 
begrijpelijk is vanuit een bestuurskundig-so-
ciologisch perspectief en waarom tegelijker-
tijd artikel 23 juist een passend kader biedt 
voor de inrichting van ons onderwijs. Ter 
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afsluiting laten we zien dat de constitutieve 
elementen van artikel 23 juist een reflectie 
vormen van een liberale kijk op regelgeving. 
We pleiten daarmee voor een herwaardering 
van artikel 23 in een liberaal perspectief.  

Artikel 23 in de ‘huidige tijd’
De ‘huidige tijd’ wordt door verschillende 
sociologen gekenmerkt als laatmodern, ter-
wijl artikel 23 stamt uit een tijd die socio-
logen duiden als modern (Bauman 2000; 
Lash 2001). De moderne samenleving, zoals 
die van Nederland aan het begin van de 20e 
eeuw, wordt gekenmerkt door sterke institu-
ties zoals het huwelijk, de arbeidsdeling, het 
gezin en de kerk. Deze instituties boden een 
duidelijk en stabiel handelingskader voor 
mensen, met overzichtelijke opties voor hoe 
zij invulling aan hun leven konden geven. 
Sinds de jaren 70 bewegen wij van een mo-
derne naar een laatmoderne samenleving. 
De sterke instituties van de moderniteit ver-
zwakken hierbij. Enerzijds ontstaat hierdoor 
voor mensen onduidelijkheid over hoe zij in-
vulling moeten geven aan hun leven. De ster-
ke instituties boden helderheid en houvast 
ten aanzien van de eigen identiteit en maak-
ten de wereld voorspelbaar. Anderzijds zorgt 
de verzwakking van de instituties voor meer 
autonomie voor de mens, omdat instituties 
niet langer bepalend zijn in het vormgeven 
van het eigen leven en de eigen identiteit 
(Lash 2001; Bannink 2019). De laatmoderne 
mens heeft zodoende meer autonomie in het 
invullen van de eigen identiteit, maar weinig 
houvast aan instituties om invulling aan die 
identiteit te geven. Voor mensen betekent 
dit dat zij niet langer een heldere identiteit 

hebben die is ingebed in instituties, maar 
dat zij continu de eigen fluïde identiteit aan 
het vormgeven zijn, en dat deze nooit af is 
(Bauman 2000, 34-35). Voor de samenle-
ving betekent dit dat mensen de bestaande 
instituties minder bekrachtigen, en daarmee 
verzwakken, en dat er een aanzienlijk groter 
(meng)palet aan identiteiten, voorkeuren 
en ideeën ontstaat over hoe de samenleving 
moet worden ingericht. 

Het besturen van een laatmoderne samenle-
ving is een ingewikkeld vraagstuk, waarbij de 
tegenstrijdigheden die bestaan tussen de vele 
mensen en identiteiten een plek moeten krij-
gen in beleid (Bannink & Trommel 2019). 
In een moderne samenleving kon de over-
heid gebruikmaken van zogenaamde ‘regu-
latieve regels’. Regulatieve regels hebben een 
voorschrijvend karakter, wat betekent dat ze 
bepalen welke gedragingen wel en niet wen-
selijk zijn. Het goed functioneren van regu-
latieve regels berust op gedeelde ideeën over 
het goede of juiste, geworteld in gedeelde 
identiteiten en gebaseerd op vaste instituties. 
Het probleem van de laatmoderne samenle-
ving is dat er ten opzichte van een moderne 
samenleving steeds minder overeenstem-
ming is over het goede of juiste, dat er vele 
identiteiten bestaan en dat instituties zwak 
zijn. Hierdoor is het lastig regulatieve regels 
te gebruiken die voorschrijven hoe men zich 
dient te gedragen. In een laatmoderne sa-
menleving met vele identiteiten en zwakke 
instituties zijn ‘constitutieve regels’ daarom 
geschikter. Constitutieve regels bieden een 
kader van eisen waarbinnen mensen dit naar 
eigen inzicht invulling kunnen geven (Lash 
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2001, 54). Concreet betekent dit dat constitu-
tieve regels de lijnen van het speelveld voor-
schrijven waarbinnen gehandeld wordt, maar 
niet vertellen hoe men binnen dit speelveld 
dient te handelen. Het palet aan identiteiten 
dat de laatmoderne samenleving vormt, zou 
met constitutieve regels – in tegenstelling tot 
regulatieve regels – de mogelijkheid krijgen 
om op basis van de eigen identiteit invulling 
te geven aan beleid, binnen de lijnen van het 
speelveld. 

Als wij ons in een laatmoderne samenleving 
bevinden waar constitutieve regels het meest 
geschikt zijn, past artikel 23 hier dan nog 
in?3 Enerzijds kent artikel 23 sterk regulatie-
ve elementen, meer passend bij moderne re-
gelgeving. Zo wordt in het artikel gesproken 
over “de bekwaamheid en zedelijkheid van 
hen die onderwijs geven”, wat in de huidige 
onderwijswetten onder meer is vertaald in 
bekwaamheids- en bevoegdheidseisen voor 
docenten en de noodzaak tot het bezitten van 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
De opleidingseisen en de VOG schrijven een 
gedeeld idee voor over welke capaciteiten en 
vaardigheden een docent in Nederland zou 
moeten bezitten om voor de klas te kunnen 
staan en zijn daarmee regulatief (Onderwijs-
raad 2012). Hiernaast spelen de ‘eisen van 
deugdelijkheid’ een belangrijke rol in arti-
kel 23. Deze eisen bieden de wetgever onder 
meer de mogelijkheid voor te schrijven wel-
ke stof behandeld dient te worden door het 
onderwijs (Onderwijsraad 2019). 

Anderzijds kent artikel 23 ook sterke consti-
tutieve elementen, meer passend bij laatmo-

derne regelgeving. Dit is duidelijk zichtbaar 
in het gegeven dat er sprake is van gelijke 
bekostiging van bijzondere scholen en het 
openbaar onderwijs. De wetgever schrijft 
hier dus niet voor welk onderwijs beschik-
baar is, maar gebruikt een constitutieve re-
gel die zorgt dat iedereen die onderwijs wil 
aanbieden, onder dezelfde voorwaarden de 
mogelijkheid heeft tot financiering door de 
staat.4 Hiernaast wordt gesproken van de 
‘vrijheid van richting’, wat betekent dat de 
wetgever terughoudend moet zijn in het op-
stellen van regels en aanbieders van onder-
wijs de ruimte moet geven om naar eigen 
inzicht goed onderwijs aan te bieden (On-
derwijsraad 2019). Ook dit is een voorbeeld 
van een constitutief element.

Al met al zou artikel 23 vanuit een bestuurs-
kundig-sociologisch perspectief als gedeel-
telijk passend bij de huidige laatmoderne 
maatschappij worden gezien.5 De laatmoder-
ne samenleving vraagt meer om constitutie-
ve en minder om regulatieve regels. Artikel 
23 heeft beide elementen, waardoor dit meer 
dan een eeuw oude artikel in ieder geval ge-
deeltelijk lijkt te passen binnen een laatmo-
dern kader. 

De uitdaging van constitutieve 
regelgeving
Nu zou de verwachting kunnen zijn dat de 
kritiek van tegenstanders van artikel 23 zich 
vooral zou richten op de regulatieve elemen-
ten, die niet meer passend zouden zijn bij de 
huidige tijd. Toch is dit niet het geval en ook 
dat is logisch. Het zijn juist de constitutieve 
regels die spanningen oproepen. Enerzijds 
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komt dit door onduidelijkheden over de 
strekking van constitutieve regels. Of spe-
cifieker: wat zijn de lijnen van het speelveld 
precies? De onduidelijkheid over de strek-
king van de regels is goed te zien bij een eer-
ste groep tegenstanders van artikel 23. Deze 
eerste groep tegenstanders meent dat invloed 
van religie in het onderwijs de ontwikkeling 
van leerlingen op het gebied van burger-
schapswaarden zoals inclusiviteit, demo-
cratie en diversiteit niet mag schaden. Deze 
groep tegenstanders richt zich voornamelijk 
op de streng religieuze scholen en meent dat 
artikel 23 deze scholen niet zou moeten faci-
literen. Hier wordt echter vergeten dat wet-
telijk geformuleerde deugdelijkheidseisen 
ook voor deze scholen gelden. Dat betekent 
dat ook van deze scholen geëist wordt dat zij 
waarden als inclusiviteit, democratie en di-
versiteit actief stimuleren en meenemen in 
het onderwijs. De kritiek op artikel 23 van-
uit deze groep tegenstanders moet dan ook 
eerder begrepen worden als een kritiek op 
de handhaving van de deugdelijkheidseisen, 
dan op artikel 23 als zodanig. 

Er is een tweede reden dat constitutieve re-
gels eerder vatbaar zijn voor kritiek dan 
regulatieve regels. Verschillende identitei-
ten zullen niet geheel op basis van dezelfde 
waarden, normen en levensovertuigingen 
gevormd zijn (Bauman 2000). Zij zullen 
daarmee inherent met elkaar op gespannen 
voet kunnen komen te staan, simpelweg om-
dat ze in de kern tegenstrijdig zijn en andere 
wereldbeelden erop nahouden. Het gevolg is 
dat wanneer constitutieve regels de moge-
lijkheid bieden om uitdrukking te geven aan 

diverse en uiteenlopende identiteiten, zoals 
bijvoorbeeld in het onderwijs, er mensen 
onvermijdelijk van mening zullen zijn dat 
de visies of levensovertuigingen van anderen 
niet passend zijn en verhinderd moeten wor-
den. 

Stel dat de eindtermen van vakken in de 
toekomst geformuleerd zouden worden als 
constitutieve regelgeving. Dan zouden deze 
veel globaler worden beschreven, waardoor 
scholen veel meer vrijheid zouden krijgen 
in de invulling van de verschillende vak-
ken. Afhankelijk van waar een leerling naar 
school gaat, ziet het onderwijsaanbod er 
geheel anders uit. Los van de discussie die 
zou ontstaan of leerlingen niet een uniforme 
basis zouden moeten krijgen, is het te ver-
wachten dat verschillende mensen/stromin-
gen in het onderwijs van elkaar vinden dat 
het onderwijsaanbod niet afdoende is. Juist 
het constitutieve karakter van deze regel zou 
zorgen voor spanningen en discussie rond-
om het onderwijs. Afhankelijk van de eigen 
identiteit en levensvisie is er een specifiek 
beeld van wat goed onderwijs inhoudt en als 
anderen zich hier niet naar schikken wordt 
dit vaak als onwenselijk gezien. Kortom, het 
constitutieve element zorgt voor een vrijheid 
om naar eigen inzicht onderwijs aan te bie-
den en het is juist deze ruimte voor eigen in-
vulling die kan zorgen voor spanning. 

De spanning die constitutieve regels met zich 
meebrengen is goed zichtbaar in een ander 
deel van de kritiek op artikel 23. Het gaat dan 
om de meer algemeen geformuleerde kritiek 
op het aanbieden van onderwijs op basis 
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van een religieuze grondslag. Deze tweede 
groep tegenstanders van artikel 23 wil het 
meenemen van een religieuze identiteit in 
het onderwijs verbieden. Zij pleiten er dan 
ook voor om de vrijheid van onderwijs te 
schrappen, zodat het niet langer mogelijk is 
om onderwijs naar eigen visie aan te bieden 
en het aanbieden van onderwijs over te laten 
aan de overheid (Balci 2019). De oplossing 
is sterk regulatief en beperkt de constitu-
tieve elementen van artikel 23: de wetgever 
zou moeten voorschrijven welke visies op 
onderwijs zijn toegestaan. Het wijzigen van 
artikel 23, om ervoor te zorgen dat bepaalde 
groepen niet op basis van de eigen visie on-
derwijs zouden mogen aanbieden, betekent 
een ontkenning van de complexiteit van de 
huidige samenleving en laat een vlucht naar 
een regulatieve werkwijze zien die juist niet 
meer van deze tijd is. Concreet levert het 
wegnemen van de constitutieve elementen 
van artikel 23 en het toestaan van slechts en-
kele visies drie problemen op. 

Ten eerste veronderstelt een regulatieve 
werkwijze dat de wetgever kan leunen op een 
breed gedragen consensus over welke visies 
op goed onderwijs toegestaan zouden moe-
ten worden. In Nederland ontbrak zelfs in 
de moderne tijd consensus. Ook op dat mo-
ment was er met het bestaan van een selec-
te groep identiteiten onenigheid wat betreft 
ideeën over hoe goed onderwijs eruit zou 
moeten zien. In een laatmodern Nederland 
is de diversiteit aan identiteiten en visies op 
goed onderwijs naar alle waarschijnlijkheid 
aanzienlijk groter, waardoor consensus over 
welke visies op goed onderwijs toegestaan 

moeten worden nog verder uit zicht is ge-
raakt. 

Ten tweede is er het probleem van de ont-
wikkeling van nieuwe visies op goed on-
derwijs. Constitutieve regelgeving biedt de 
ruimte aan mensen met een nieuwe visie op 
goed onderwijs om uitdrukking te geven aan 
hun ideeën. De constitutieve elementen van 
artikel 23 zorgen voor dynamiek in het on-
derwijsstelsel. Het voorschrijven van welke 
visies wel toegestaan zijn en welke niet, zou 
die ontwikkelingen juist weer inperken.

Ten derde leidt het tot politisering van het 
onderwijsstelsel. Door de wetgever te laten 
voorschrijven welke visies wel toegestaan 
zijn, wordt de inrichting van het onderwijs-
stelsel veel meer dan onder de constitutieve 
elementen van artikel 23 een speelbal van de 
politiek. Enerzijds zorgt dit ervoor dat afhan-
kelijk van de politieke wensen andere onder-
wijsvisies opgelegd zouden kunnen worden 
aan het stelsel. Anderzijds betekent het dat 
de visies van groepen met een minderheids-
standpunt sneller onderhevig kunnen wor-
den aan politieke druk en dat alleen de visies 
van een brede meerderheid nog toegelaten 
worden tot het onderwijsstelsel. Het ligt juist 
in de aard van onze democratische rechts-
staat dat er bescherming geboden moet wor-
den aan groepen die een andere mening heb-
ben dan de meerderheid.6

Al met al zorgen constitutieve regels, zo-
als we zien in artikel 23, voor spanning. De 
weerstand tegen de constitutieve elementen 
van artikel 23 is niet verrassend, want wan-
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neer regels ruimte bieden aan een veelheid 
aan visies en identiteiten is het logisch dat 
er botsingen en spanningen zullen zijn. De 
reflex van tegenstanders van artikel 23 om 
terug te vallen op meer regulatieve regelge-
ving is echter problematisch. Het voorschrij-
ven welke visies wel en niet toegestaan zijn 
politiseert het onderwijsstelsel, beperkt de 
ontwikkeling van nieuwe visies op goed on-
derwijs en veronderstelt consensus over wel-
ke visies wel breed gedragen worden, terwijl 
het vinden van consensus met de veelheid 
van visies in een laatmoderne maatschappij 
nagenoeg ondenkbaar is.

Herwaardering van artikel 23
Aan de hand van een bestuurskundig-so-
ciologisch perspectief hebben wij laten zien 
dat, alhoewel artikel 23 meer dan een eeuw 
oud is, het nog steeds een passende oplossing 
voor het inrichten van ons onderwijsstelsel is 
in de huidige samenleving. De hedendaagse 
maatschappij is te kenmerken als laatmo-
dern, waarin een veelheid aan identiteiten 
en visies bestaan. Juist die veelheid aan visies 
en identiteiten vraagt om constitutieve regel-
geving, waarbij de lijnen van het speelveld 
worden vastgelegd en gehandhaafd, maar 
waarbij mensen vrij zijn om binnen het veld 
op basis van een eigen visie of identiteit te 
handelen. Artikel 23 bevat sterke constitu-
tieve elementen, die de ruimte bieden aan 
verschillende visies en identiteiten om naar 
eigen inzicht, binnen door de wetgever vast-
gestelde kaders, onderwijs aan te bieden. 
Constitutieve regels veroorzaken vaak span-
ningen, doordat tegenstrijdige visies en iden-
titeiten naast elkaar uiting aan de eigen visie 

mogen geven. Zo ook bij artikel 23, waar 
mensen uitgesproken tegenstander zijn van 
het aanbieden van onderwijs op basis van 
voornamelijk religieuze visie. Wij menen 
echter dat artikel 23 een passende oplossing 
is voor de inrichting van het stelsel, omdat 
het recht doet aan de veelheid aan visies die 
bestaan in onze laatmoderne samenleving, 
het onderwijs depolitiseert en ontwikkeling 
van visies op goed onderwijs stimuleert.

De constitutieve elementen van artikel 23 
zijn in onze ogen mede reflecties van een 
liberale visie op de inrichting van het on-
derwijsstelsel. Ten eerste is artikel 23 een 
waardering van de pluriformiteit van onze 
samenleving, die een gevolg is van de vrijhe-
den die we koesteren en beschermen in onze 
democratische rechtsstaat (Hermans 2021). 
Het onderschrijven van het belang van de 
vrijheid om naar eigen inzicht te handelen 
en het omarmen van de verschillen die hier-
uit voortkomen reflecteren het liberale ge-
dachtegoed. Ten tweede onderstreept artikel 
23 het belang van particulier initiatief en de 
grenzen aan het ingrijpen van de staat in het 
onderwijs. In de 19e eeuw beargumenteerde 
klassiek-liberalen, zoals Thorbecke, al dat de 
staat slechts kaders kan schetsen voor goed 
onderwijs, maar dat het aan de scholen is 
om die kaders in te vullen. Onderwijs is in 
de kern altijd een reflectie van een bepaald 
mens- en wereldbeeld, en daarmee onder-
werp van discussie (Gallie 1956). Dit im-
pliceert dat de staat niet kan voorschrijven 
welke visies op onderwijs goed zijn en welke 
niet. Bovendien zal, wanneer de wetgever 
dit wel probeert te doen, de dynamiek en 
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daarmee de ontwikkeling van nieuwe visies 
op goed onderwijs afnemen. Artikel 23 zorgt 
voor deze nodige dynamiek en de mogelijk-
heid voor verschillende en vernieuwende vi-
sies op goed onderwijs, en is daarmee een uit-
werking van het liberale gedachtegoed. 

Wij pleiten voor een liberale herwaardering 
van artikel 23. Het idee dat dankzij artikel 
23 iedereen binnen de gestelde deugdelijk-
heidseisen onderwijs naar eigen visie en op 
basis van een eigen identiteit kan aanbieden, 
weerspiegelt het liberale gedachtegoed. Het 
feit dat een groot deel van het bijzonder on-
derwijs nu nog formeel op basis van een reli-
gieuze visie wordt aangeboden, betekent niet 
dat het aanbod van particulier onderwijs on-
veranderbaar is. Met de Wet meer ruimte voor 
nieuwe scholen is het laagdrempelig geworden 
om, wanneer er voldoende belangstelling is, 
een school naar eigen visie met rijksbekosti-
ging op te richten en in stand te houden (Raad 
van State 2017). Het gebruiken van deze route 
laat zien dat het aanbod van een kwalitatief 
hoog niveau blijft en dat het aansluit bij de 
steeds grotere diversiteit aan identiteiten en 
visies op goed onderwijs in onze maatschap-
pij. Hierbij is het belangrijk constitutief gefor-
muleerde deugdelijkheidseisen, waarvoor de 
grondslag voor het opstellen volgt uit artikel 
23, actief te handhaven, zodat alle bijzondere 
scholen zich houden aan de breed gedragen 
ideeën over onderwijs. Op deze manier func-
tioneren de constitutieve elementen van arti-
kel 23 op zo’n manier dat iedereen zich voegt 
naar de regels van het speelveld en wordt er 
binnen dit speelveld op basis van een veelheid 
aan visies onderwijs aangeboden. 

Dat er een zekere spanning kan ontstaan tus-
sen verschillende visies op goed onderwijs is 
logisch en in zekere zin onoplosbaar. Het on-
derwijs leert ons dat wij open en respectvol 
moeten omgaan met bestaande verschillen en 
uiteenlopende visies. Laat dit nou ook gelden 
voor ons onderwijsstelsel.
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1. Zie voor de volledige tekst: https://www.
denederlandsegrondwet.nl/id/vi5kn3s122s4/arti-
kel_23_het_openbaar_en_bijzonder.  

2. Van 1933 tot 2021 was het alleen mo-
gelijk scholen van een maatschappelijk gedragen 
levensbeschouwelijke richting op te richten. Dit 
was echter nooit deel van artikel 23 en is met de 
Wet meer ruimte voor nieuwe scholen ongedaan ge-
maakt (Raad van State 2017).

3. Deze vraag kan logischerwijs ook gesteld 
worden voor onderliggende regelgeving, zoals de 
Wet op het primair onderwijs en de Wet op het 
voortgezet onderwijs.

4. Mits voldaan wordt aan de stichtingsei-
sen voor scholen.

5. In de praktijk van alledag zal de invloed 
van het regulatieve of constitutieve karakter van 
onderliggende regelgeving zoals de Wpo en Wvo 
mogelijk van een grotere betekenis zijn. Om onze 
bestuurskundig-sociologische analyse en inhou-
delijk liberale punt voor het voetlicht te brengen, 
richten we ons hier echter uitsluitend op artikel 
23.    

6. Ergo het is de bedoeling van klassieke 
grondrechten zoals art. 23 lid 2 om deze bescher-
ming te bieden.
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Onderwijs

door Chiel Renique 
De Grondwet biedt in artikel 23 vrijheid van 
onderwijs. Deze is ingevoerd in 1917 met 
als oogmerk bijzonder onderwijs op dezelf-
de voet te bekostigen als het openbaar on-
derwijs, indien het aan zekere voorwaarden 
van deugdelijkheid voldoet. Jarenlang heeft 
dit een positief effect gehad: de emancipa-
tie van confessionele bevolkingsgroepen en 
de introductie van pedagogische concepten 
(zoals Vrije School, Montessori, Dalton, De 
Werkplaats), maar de laatste jaren worden bij 
het gebruik van dit artikel ook vraagtekens 
geplaatst. 

Er zijn twee redenen voor reflectie op de 
werking van dit artikel. Ten eerste is er de 

vraag hoe de vrijheid van onderwijs zich 
verhoudt tot andere grondrechten. Mag 
bijvoorbeeld een reformatorische school 
een anti-homoverklaring eisen van ouders 
(Gomarus College, maart 2021)? Is het ar-
tikel bestand tegen radicaal islamitische in-
vloeden op scholen, zoals werd vermoed bij 
het Haga Lyceum (2020)? Mogen scholen 
lesmethoden gebruiken die geschoond zijn 
van punten die strijdig zijn met de grond-
slag van de school, bijvoorbeeld als het gaat 
over evolutie, homoseksualiteit, en de posi-
tie van man en vrouw (Truijens 2021; Ver-
hoef 2021)? In het algemeen: mag de school 
een bubbel vormen waarin op een of meer 
punten wordt afgeweken van de normen en 

Vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw
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waarden in onze rechtsstaat (school als ‘safe 
space’) (Kok e.a. 2019, 59, 82)? In liberale 
kring werd een duidelijk standpunt inge-
nomen: “Als de vrijheid van onderwijs een 
ongewenst neveneffect heeft dat er scholen 
worden opgericht die dienstbaar zijn aan se-
gregatie en het in stand houden van parallel-
le samenlevingen waarbij waarden dominant 
zijn die strijdig zijn met onze kernwaarden 
vrijheid en gelijkwaardigheid, moeten we dat 
stoppen” (Dijkhoff 2019, 11).

De tweede reden is dat de context waarin 
het grondwetsartikel ontstond inmiddels 
sterk veranderd is. Begin vorige eeuw was 
de samenleving sterk verzuild en de zuilen 
vroegen om gelijke rechten voor het stichten 
en inrichten van scholen en daarmee samen-
hangend bekostiging gelijk aan die van het 
openbaar onderwijs. Dit verklaart de focus 
op instellingen (lees: besturen) en bekos-
tiging, in plaats van op de leerling. De om-
standigheden zijn inmiddels veranderd: de 
samenleving is ontzuild geraakt. De meeste 
ouders letten meer op de kwaliteit van het 
onderwijs en nabijheid, dan op de grondslag 
van de school (gemeente Rotterdam 2018, 
9). Ook vragen als: biedt de school de leer-
ling een veilig schoolklimaat, helpt de school 
bij persoonlijke ontwikkeling en integratie, 
of zijn er juist tekenen van segregatie, wor-
den overwogen. Met de kennis van nu kun-
nen liberalen zich afvragen waarom het per-
spectief van het individu destijds niet beter is 
meegenomen.

Recent verschenen twee documenten met 
voorstellen voor herijking van het grond-

wetsartikel: een advies van de Onderwijsraad 
getiteld Grenzen stellen, ruimte laten (hierna 
aan te duiden als advies OR of kortweg OR), 
en een initiatief wetsvoorstel van de PvdA 
om artikel 23 aan te passen (Tweede Kamer 
2021). Beide documenten sluiten aan op de 
twee hiervoor genoemde elementen. Hier 
zal ik later verder op ingaan. Er is echter nog 
een derde element dat van belang is bij een 
reflectie op artikel 23 van de Grondwet.

Het verschil tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs wordt kleiner
De ontzuiling heeft ertoe bijgedragen dat het 
onderscheid tussen het bijzonder onderwijs 
en openbaar onderwijs kleiner is gewor-
den. De meeste bijzondere scholen, ook de 
confessionele, zijn ruimhartiger geworden 
in het toelatingsbeleid. Het respecteren van 
de grondslag is vaak voldoende. Katholieke 
scholen laten bijvoorbeeld ook niet-belij-
dende of niet-katholieke leerlingen toe. Het 
enige, maar belangrijke verschil op dit punt 
met openbare scholen is dat deze alle leerlin-
gen toe moeten laten als gevolg van artikel 
1 van de Grondwet; het non-discriminatie-
beginsel. 

Aan de kant van het openbaar onderwijs is er 
ook een opmerkelijke verschuiving te consta-
teren. In de Grondwet ligt het primaat bij het 
openbaar onderwijs (daar moet de overheid 
in voldoende mate in voorzien) en lange tijd 
was de bestuursvorm herkenbaar: een open-
bare instantie, meestal de gemeente, soms 
het Rijk, was de bestuurder van een instel-
ling voor openbaar onderwijs. Ten tijde van 
de invoering van artikel 23 was het openbaar 
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onderwijs sterk in de meerderheid.1 Reeds 
in 1950 was het aandeel gedaald tot 28 pro-
cent en die verhouding van ongeveer 30/70 
is sindsdien vrijwel stabiel. Het bijzonder on-
derwijs is inmiddels dus omvangrijker dan 
het openbaar onderwijs, zodat getalsmatig 
het primaat in elk geval zeker niet meer bij 
het openbaar onderwijs ligt. In steeds meer 
dorpskernen die opgeslokt zijn door grotere 
gemeenten is geen openbaar basisonderwijs 
meer. Openbaar voortgezet onderwijs is zelfs 
in grote gebieden als Zeeuws-Vlaanderen en 
Limburg niet meer aanwezig. Qua bestuurs-
vorm heeft het openbaar onderwijs volop 
gebruik gemaakt van wetgeving ingaande 
2014 om desgewenst de bestuursvorm van 
het openbaar onderwijs gelijk te trekken met 
die van het bijzonder onderwijs.2 Vrijwel 
alle openbare scholen zijn op afstand gezet 
via een stichting voor openbaar onderwijs 
waar de gemeente nog maar een bescheiden 
rol in speelt (Bloemers & Eshuis 2017). Het 
bevoegd gezag van de stichting bestuurt de 
school.

Last but not least lanceerde toenmalig staats-
secretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap Sander Dekker in 2013 een voorstel 
voor richtingvrije planning. De Wet meer 
ruimte voor nieuwe scholen is in 2019 aan-
genomen in de Tweede Kamer en in 2020 
bekrachtigd in de Eerste Kamer. De eer-
ste aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. 
Een nieuwe school kan nu ook op basis van 
een pedagogisch concept of andersoortige 
grondslag dan geloofs- of levensovertui-
ging worden gesticht.3 Afhankelijk van het 
toekomstig gebruik van deze wet zou het 

kunnen betekenen dat er binnen het bijzon-
der onderwijs relatief meer scholen zullen 
komen op een niet-levensbeschouwelijke 
grondslag en daarmee meer gelijkend op 
openbare scholen. 

Advies Onderwijsraad over artikel 23
In oktober 2021 bracht de Onderwijsraad 
het advies Grenzen stellen, ruimte laten over 
artikel 23 van de Grondwet uit. Kern van 
dit advies is dat met behoud van de huidige 
wettekst, de overheid duidelijker de grenzen 
moet stellen waarbinnen scholen zich kun-
nen bewegen. Daarmee behandelt dit advies 
het eerste element dat in de inleiding aan de 
orde is gesteld.

De binnengrens wordt gevormd door de 
gemeenschappelijke kern van opvoeding in 
democratisch burgerschap. De raad consta-
teert dat internationaal gezien Nederlandse 
jongeren een beperkte kennis hebben van 
democratie en rechtsstaat (OR 2021, 31). 
In de uitwerking worden het vermogen met 
vrijheid en verschil om te gaan, en een open 
en respectvolle omgang met medeburgers, 
ook als die dingen menen of doen die jij 
zelf afkeurt, expliciet genoemd. Uitdrukke-
lijk waarschuwt de Onderwijsraad voor het 
risico dat kinderen onderwezen worden in 
zo’n isolement en afzondering van de rest 
van de samenleving, dat ze niet meer het be-
sef hebben deel uit te maken van een groter 
geheel, met een gedeeld, hoger kader (OR 
2021, 30). De raad vindt de nieuwe wet op 
de burgerschapsopdracht een verbetering, 
maar bepleit een goede uitwerking in lagere 
regelgeving. 
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De buitengrens wordt gevormd door de spel-
regels in onze democratische rechtsstaat, 
waar ook scholen zich aan te houden heb-
ben. Belangrijke elementen zijn “verdraag-
zaamheid, het principe van non-discrimi-
natie en het daaruit voortvloeiende gebod 
tot gelijke behandeling van gelijke gevallen, 
geweldloosheid, afwezigheid van dwang 
tussen burgers, wederkerigheid in aanspra-
ken op rechten en vrijheid” (OR 2021, 39). 
Zo mogen bijzondere scholen weliswaar de 
eigen overtuiging in het onderwijs tot uit-
drukking brengen, maar net als openbare 
scholen mogen zij geen ongerechtvaardigd 
onderscheid maken op basis van kenmer-
ken zoals huidskleur, geslacht of seksuele ge-
richtheid. De Onderwijsraad brengt ook in 
dat het niet alleen gaat om de vrijheid van 
de school of de ouders, maar ook die van de 
leerling. Ouders kunnen een school kiezen 
die onderwijs geeft vanuit een overtuiging 
die bij hen aansluit, maar zij moet dat op zo’n 
manier doen dat de leerling de ruimte heeft 
en voelt om die overtuiging niet of niet ge-
heel over te nemen (non-indoctrinatie) (OR 
2021, 40). De raad vindt het in het algemeen 
heel belangrijk dat leerlingen zich op school 
veilig en niet bedreigd of afgewezen voelen 
(OR 2021, 41).

De Onderwijsraad gaat uitvoerig in op het 
recht op gelijke behandeling (OR 2021, 42-
45). Zij memoreert dat krachtens artikel 5 
en 7 van de Algemene wet gelijke behande-
ling, bijzondere scholen de benoeming van 
leraren of de toelating van leerlingen kun-
nen weigeren op grond van godsdienst, le-
vensovertuiging of (in het geval van leraren) 

politieke gezindheid. Voorwaarde is wel dat 
het een werkelijke behoefte moet dienen: een 
wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde 
vereiste gelet op de grondslag van de school. 

Voor het toezicht en de handhaving wijst 
de Onderwijsraad erop dat niet alles op de 
schouders van de inspectie van het onder-
wijs moet worden gelegd. Met name voor 
de begrenzing aan de buitenkant, zullen ook 
instanties als het Openbaar Ministerie en de 
civiele rechter hun rol moeten vervullen.

Commentaar
De Onderwijsraad laat overtuigend en goed 
gedocumenteerd zien dat met goede aanvul-
lende maatregelen ook met de huidige versie 
van artikel 23 veel van de recente aanvarin-
gen rond de vrijheid van onderwijs zijn te 
voorkomen. Door die vrijheid duidelijker 
te begrenzen aan de binnenkant (de bur-
gerschapsopdracht) en aan de buitenkant 
(de algemene grondrechten en democrati-
sche rechtsstaat) wordt het speelveld wel iets 
kleiner, maar worden ongewenste situaties 
voorkomen. Een waarschijnlijk effect dat 
niet genoemd wordt is dat de toch al aan-
wezige trend van toenadering van bijzonder 
en openbaar onderwijs hierdoor wordt ver-
sterkt. Zowel het openbaar als het bijzonder 
onderwijs moeten zich immers binnen het-
zelfde, en nu beter aangegeven, speelveld be-
wegen. 

Dat artikel 23 niet mag inhouden dat jonge-
ren (of hun ouders) een ‘schildrecht’ hebben 
tegen ideeën of opvattingen die ze niet pret-
tig vinden, was al eerder betoogd in liberale 
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kring. Het onderwijs moet zo ingericht zijn 
dat pluraliteit van opvattingen niet uit de 
schoolcultuur verdwijnt (Kok e.a. 2019, 41, 
59).

Het is jammer dat de Onderwijsraad na de 
uitvoerige behandeling van de uitzondering 
voor het bijzonder onderwijs op de Algeme-
ne wet gelijke behandeling, niet ingaat op de 
vraag of dit meest belangrijke verschil dat 
nog rest tussen openbaar en bijzonder onder-
wijs zou moeten blijven bestaan. Wat als een 
leerling nog geen eigen godsdienstbeleving 
of levensovertuiging heeft? Of een leerling 
ontdekt tijdens het onderwijs dat een ander 
geloof dan passend bij de grondslag van de 
school hem/haar veel meer aanspreekt: moet 
de leerling dan vertrekken? De buitengrens 
impliceert al dat de school niet mag indoc-
trineren, dus wat is de meerwaarde van se-
lectie aan de poort op overtuiging? En kan 
een leraar die onvoldoende loyaal is aan de 
grondslag van de school niet op professione-
le gronden ontslagen of niet-benoemd wor-
den? Is daar een uitzondering op artikel 1 
van de Grondwet voor nodig?

Nu de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 
dit jaar in werking is getreden, had ook de 
vraag of nieuwe bijzondere scholen gevraagd 
mag worden hun grondslag transparant aan 
te geven gepast binnen de beschouwing van 
de Onderwijsraad. Er is wel een ‘advieskader 
nieuwe scholen’ dat de inspectie gebruikt 
voor een ex ante kwaliteitstoets, maar de 
aanvrager hoeft als het om de grondslag gaat, 
niets in te dienen en er vindt dus ook geen 
toets plaats of de school zich binnen de bin-

nen- en buitengrenzen van de vrijheid van 
onderwijs begeeft. Het gaan bekostigen van 
een school die bijvoorbeeld in strijd handelt 
met onze democratie of die onverdraag-
zaamheid predikt, zou voorkomen moeten 
worden. In een eerder advies wees de On-
derwijsraad een toetsing van een ruimer be-
grip van richting af (OR 2012, 45). Niettemin 
beschreef de raad in datzelfde advies wel een 
breder begrip van richting: “een fundamen-
tele oriëntatie, ontleend aan een godsdiensti-
ge overtuiging of levensbeschouwing of aan 
een pedagogische benadering”.4 Laat bijzon-
dere scholen zelf aangeven op welke grond-
slag zij willen opereren, maar een toets of de 
gekozen grondslag past binnen de door de 
Onderwijsraad aangegeven grenzen zou zeer 
op zijn plaats zijn. 

Tenslotte wat betreft de toetsing van de bui-
tengrenzen: aan de ene kant wijst de On-
derwijsraad terecht op andere actoren dan 
de Onderwijsinspectie die als het gaat om 
handhaving van wettelijke regels een rol heb-
ben. Aan de andere kant zullen de gerechte-
lijke instellingen zich dan wel meer bewust 
moeten worden van de behoefte aan zorg-
vuldige afweging van de diverse rechten. De 
jurisprudentie is weinig hoopgevend als het 
gaat om het zoeken naar een balans tussen 
vrijheid van onderwijs en andere grondrech-
ten. In het Maimonides-arrest bijvoorbeeld 
van de Hoge Raad (1988) wordt de school op 
orthodox- joodse grondslag die een leerling 
weigerde uit een liberaal joods gezin waar-
van de moeder niet joods was in het gelijk 
gesteld. We zijn ruim 30 jaar verder, maar 
hier was de balans in elk geval ver te zoeken. 
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Wetsontwerp PvdA voor artikel 23
Op 9 november 2020 lanceerde toenmalig 
PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher 
een voorontwerp voor de wet voor de aan-
passing van artikel 23. Er heeft een internet-
raadpleging plaatsgevonden en vervolgens is 
het voorstel ingediend door PvdA-Kamerlid 
Habtamu de Hoop op 6 oktober 2021. In 
tegenstelling tot de Onderwijsraad, wil de 
PvdA de tekst van artikel 23 van de Grond-
wet aanpassen. Het belangrijkste nieuwe ele-
ment dat de PvdA wil toevoegen in artikel 23 
is het opnemen van een nieuw lid 1: “Ieder 
kind heeft recht op onderwijs. De wet stelt 
regels ter bevordering van kansengelijkheid 
in het onderwijs”. In een nieuw lid 4 wordt 
de overheid vervolgens gehouden om (voor 
het hele onderwijs) regels op te stellen bij 
wet “ter bevordering van gelijke kansen van 
kinderen, de ontplooiing van hun persoon-
lijkheid en kennis van en respect voor de 
basiswaarden van de democratische rechts-
staat”. Tenslotte introduceert de PvdA in lid 
9 een toelatingsplicht voor het hele onderwijs: 
alle leerlingen die de grondslag van de on-
derwijsinstelling respecteren moeten zonder 
verder onderscheid worden toegelaten. 

Met deze wijzigingen kiest de PvdA een 
nieuwe invalshoek voor artikel 23, namelijk 
het uitgaan van de rechten van de leerling en 
niet (alleen) van de vrijheid van besturen en 
instellingen. De opdracht in de Grondwet tot 
de bevordering van kansengelijkheid is een 
wezenlijke uitbreiding. De instructie tot het 
kunnen laten ontplooien van de persoon-
lijkheid van leerlingen is een toevoeging die 
ook bijzondere scholen de opdracht geeft om 

leerlingen breed te vormen en niet op te slui-
ten in een safe space van ideeën en overtui-
gingen.

De bredere reikwijdte voor alle vormen van 
onderwijs en niet alleen basisonderwijs is 
niet echt een novum, omdat uit jurispruden-
tie al is gebleken dat de gelijkstelling als onge-
schreven constitutioneel recht moet worden 
doorgetrokken naar voortgezet, beroepson-
derwijs en hoger onderwijs (OR 2012, 21). 

Het uitdrukkelijk noemen van kennis van en 
respect voor de basiswaarden van de demo-
cratische rechtsstaat, spoort geheel met de 
oproep van de Onderwijsraad om meer werk 
te maken van de burgerschapsopdracht.

Commentaar
Het voorstel van de PvdA past goed bij de 
gewijzigde context zoals in de inleiding be-
schreven. Twee belangrijke nieuwe elemen-
ten zijn het perspectief van de leerling en de 
bevordering van kansengelijkheid. Het per-
spectief van de leerling, hoe vanzelfsprekend 
dat –zeker voor liberalen – ook moge zijn, is 
bij de totstandkoming van het grondwetsarti-
kel ondergesneeuwd geraakt door de nadruk 
op instituties en financiële gelijkstelling. 

Als het gaat om het opnemen van een op-
dracht over kansengelijkheid in de Grondwet, 
zijn er echter vraagtekens te plaatsen. Geen 
twijfel overigens dat kansenongelijkheid een 
probleem is. Dat is onder andere door de 
Onderwijsinspectie en de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling (OECD) meermalen vastgesteld. Uiter-
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aard moet het hele onderwijs daarop gericht 
zijn en moeten professionals daaraan wer-
ken, maar wat is precies kansengelijkheid en 
zijn hier objectieve maatstaven voor? Libe-
ralen pleiten voor gelijke ontwikkelingskan-
sen bij gelijke aanleg. Dit kan leiden tot ver-
schillen, maar dat is niet problematisch mits 
die voortkomen uit verschillen in aanleg of 
inspanning. Uit den boze is egalitair beleid 
in de zin van het streven naar gelijke uitkom-
sten of het langer bij elkaar houden van leer-
lingen met eenzelfde curriculum dan met de 
niveauverschillen binnen de groep nog han-
teerbaar is.5 Maar buiten dat zijn er nog veel 
opties en vragen. Om maar eens wat te noe-
men: zijn gelijke kansen gerealiseerd als alle 
leerlingen dezelfde cito-eindtoets afnemen 
en leerlingen met dezelfde citoscore hetzelf-
de schooladvies krijgen? Of is juist de hui-
dige situatie beter waarbij scholen kunnen 
kiezen uit verschillende soorten eindtoetsen 
en waarbij het advies van de klasleraar zwaar 
weegt? Kansenongelijkheid begint al in de 
eerste levensjaren. Moet er dus betaalde kin-
deropvang voor iedereen komen, inclusief 
het werken aan een taalachterstand?  In de 
huidige woningmarkt is in sterke mate spra-
ke van woonsegregatie en dat werkt, zeker 
in het basisonderwijs, door op de scholen. 
Schoolkeuze maakt zeker uit als het gaat om 
kans op succes. Moeten gemeenten ingrijpen 
en systemen voor centrale aanmelding opzet-
ten om tot kansengelijkheid te komen? In de 
memorie van toelichting wijst de PvdA erop 
dat onder andere gekeken moet worden naar 
de relatief vroege selectie in het Nederland-
se onderwijs. Ligt hier alweer een bruggetje 
naar opnieuw een heilloze middenschooldis-
cussie? 

Is het niet beter om het te houden op recht 
op onderwijs, maar dan wel recht op goed 
onderwijs. Naast duidelijke eindtermen, 
goed opgeleide leraren en eerlijke selectie 
zou dat ook een veel specifieker achterstan-
denbeleid moeten inhouden. Door de Alge-
mene Rekenkamer is al eerder vastgesteld 
dat het onduidelijk is welk resultaat de extra 
gelden opleveren. Ook voor de besteding van 
de recent beschikbaar gekomen 8.5 miljard 
euro voor het onderwijs om de door de co-
ronamaatregelen opgelopen achterstanden 
de komende tweeënhalf jaar weg te werken, 
heeft de Algemene Rekenkamer er al op ge-
wezen dat er duidelijke doelen gesteld moe-
ten worden om na te kunnen gaan of de mid-
delen goed terecht zijn gekomen (Algemene 
Rekenkamer 2021). Dat werken aan achter-
standen – overigens naast het stimuleren van 
excellentie – nodig is, bewijst onder meer het 
feit dat Nederland  2.5 miljoen laaggeletter-
den telt, waarvan 1.8 miljoen tussen de 16 en 
65 jaar (Stichting Lezen en Schrijven). Het 
gaat daarbij om zowel autochtonen als al-
lochtonen. Het is volgens velen dweilen met 
de kraan open, juist omdat er steeds meer 
leerlingen uit de basisschool komen die niet 
goed kunnen lezen en rekenen. Zelfs als het 
gaat om het voortgezet onderwijs heeft bij-
na 20 procent van de 15-jarigen een taalach-
terstand (Dujardin 2019). Kortom, de strijd 
tegen kansenongelijkheid en achterstanden 
zou een vanzelfsprekend kenmerk van goed 
onderwijs moeten zijn. En afgezien van de 
resultaten: ‘passend onderwijs’ is er ook ge-
komen zonder dat dit in de Grondwet was 
opgenomen.
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De PvdA heeft het niet aangedurfd om de 
uitzondering voor het bijzonder onderwijs 
voor de Algemene wet gelijke behandeling bij 
toelating van leerlingen en benoeming van 
leraren ten principale ter discussie te stellen. 
De toelatingsplicht die de PvdA voorstelt is 
(anders dan sommige perscommentaren de-
den geloven) niet absoluut, maar gebonden 
aan het respecteren van de grondslag van de 
school.6 Niettemin geeft het wel een sterkere 
positie aan de onderwijsvrager, omdat met 
de huidige formulering van de Algemene wet 
op gelijke behandeling het mogelijk is dat zelfs 
wanneer de grondslag wordt gerespecteerd, 
een leerling toch kan worden geweigerd (zie 
het Maimonides arrest).

Slotoverwegingen
De vragen geschetst in de inleidende paragra-
fen over het gebruik van de vrijheid van on-
derwijs en de in ruim 100 jaar sterk gewijzig-
de omstandigheden, vragen om een bezinning 
op artikel 23 van de Grondwet. Vanuit zowel 
het belangrijkste onderwijsadviesorgaan aan 
de regering als vanuit een politieke partij zijn 
recent interessante initiatieven genomen. Het 
advies van de Onderwijsraad geeft een goede 
weg aan om beter de grenzen van de vrijheid 
van onderwijs aan te geven, waarbij de bur-
gerschapsopdracht (binnengrens) en de regels 
van de democratische rechtsstaat (buiten-
grens) goed moeten worden aangegeven en 
gehandhaafd.

Het PvdA-voorstel houdt daarnaast een be-
langrijke blikwisseling in: de vrijheid van 
onderwijs is er niet alleen voor besturen en 
instellingen, maar eerst en vooral voor de 

leerling. Liberalen kunnen dit toejuichen. De 
vraag is wel of de problematiek van kansenon-
gelijkheid, die serieus is en zeker aangepakt 
moet worden, thuishoort in de Grondwet on-
der de vrijheid van onderwijs. 

Een intrigerende vraag tenslotte blijft hoe we 
in de toekomst het onderscheid tussen open-
baar en bijzonder onderwijs moeten zien. In 
geen van beide voorstellen wordt daar aan-
dacht aan besteed. Wel is het zo dat met name 
de Onderwijsraad nadere kaders aangeeft die 
gelden voor zowel het bijzonder als het open-
baar onderwijs. Als gevolg daarvan zal men 
in beide sectoren  ieders godsdienst of levens-
overtuiging moeten respecteren en leerlingen 
de ruimte moeten laten om zich te ontwik-
kelen, met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving. Het nog resterende verschilpunt 
is, ook in het PvdA voorstel, dat het bijzonder 
onderwijs leerlingen de toelating kan weige-
ren of leraren kan uitsluiten voor benoeming 
wanneer de grondslag van de school niet 
wordt gerespecteerd. Zou dit niet overbodig 
moeten zijn in een land waarin respect voor 
ieders overtuiging en godsdienst de norm is? 
Het zou een soort sociaal contract kunnen 
zijn dat wanneer iemand zich inschrijft aan 
een school of daar een benoeming aanvaart, 
daarmee de grondslag van deze school onder-
schrijft. 
 
Chiel Renique was secretaris onderwijs VNO-
NCW (1986-2011) en woordvoerder onder-
wijs namens de werkgevers binnen de ILO in 
Genève (2000-2011).
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1.    62 procent in 1910 in primair onderwijs, 
55 procent in 1920 (bron: CBS).

2.    Wet van 2 oktober 2013 tot wijziging van 
de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de ex-
pertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in 
verband met de stichting en opheffing van openbare 
scholen door verzelfstandigde besturen in het pri-
mair onderwijs.

3.    In de oude situatie werd een school op 
basis van een pedagogisch concept veelal via een 
aanvraag voor een ‘algemeen bijzondere school’ 
gerealiseerd. Algemeen bijzonder onderwijs is een 
erkende richting. Deze omweg is met de nieuwe 
wet niet langer nodig. De nieuwe wet is in lijn met 
artikel 14, lid 3 van het EU-handvest voor grond-
rechten.

4.    In lijn met artikel 14, lid 3 van het 
EU-handvest voor grondrechten.

5.    Voor een uitvoerige beschouwing over 
gelijke kansen in het onderwijs vanuit liberaal 
perspectief: zie de bijdrage van Maartje Schulz 
in Verschil moet er zijn. Liberale perspectieven op 
ongelijkheid (2021), een publicatie van de Telders-
Stichting. 

6.    Zie lid 9 van de PvdA-versie van artikel 
23.
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Buitenland

door Johan van Haersolte 
De coronacrisis die begin 2020 ontstond is 
de meest serieuze gezondheidscrisis waar de 
EU en haar voorgangers ooit mee zijn gecon-
fronteerd. Weliswaar heerste vanaf 2009 eni-
ge jaren wereldwijd iets dat achtereenvolgens 
werd aangeduid als varkensgriep, Mexicaan-
se griep en Influenza A/H1N1, maar dat is 
vanwege het kleinere aantal slachtoffers niet 
te vergelijken met het huidige COVID-19.

De eerste coronapatiënten werden in Wuhan 
(China) geregistreerd in december 2019. 
Frankrijk was het eerste land in de EU waar 
de besmetting werd geconstateerd, in januari 
2020. Aan het eind van diezelfde maand ver-

klaarde de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) dat COVID-19 een ‘Public Health 
Emergency of International Concern’ was. In 
Nederland werd daarop de eerste besmetting 
eind februari 2020 vastgesteld. Bij het grote 
publiek in Nederland, daalde het besef van 
de omvang van het probleem pas in maart-
april 2020 goed in. Het werd toen duidelijk 
dat het virus erg besmettelijk was, dat het 
meer dan een ‘gewoon griepje’ was, want ook 
dodelijk voor ogenschijnlijk gezonde men-
sen, en dat het een steeds verdere belasting 
van de gezondheidszorg veroorzaakte, in het 
bijzonder van de IC-afdelingen in ziekenhui-
zen. Corona was ook grensoverschrijdend 

De gevolgen van COVID-19 voor grens-
overschrijdende economische vrijheden
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van aard en vanaf maart 2020 vond de term 
‘pandemie’ ingang, met andere woorden een 
wereldwijde epidemie. 

De maatregelen die de overheid nam, kun-
nen in drie groepen worden onderscheiden: 
ten eerste, de maatregelen erop gericht de 
verspreiding van het virus zo veel mogelijk 
in te dammen. Ten tweede, de meer tijdro-
vende stappen om een vaccin te ontwikke-
len. En ten derde, de maatregelen om de fi-
nancieel-economische gevolgen van de crisis 
bij bedrijven en burgers te mitigeren. De fo-
cus van deze bijdrage ligt bij het eerste type 
maatregelen.  

Wat heeft Nederland gedaan?  
In de Nederlandse polder kwam de regie 
voor de maatregelen van het eerste type in 
handen van verschillende functionarissen 
en gremia: de minister voor Medische Zorg 
(achtereenvolgens Bruno Bruins, Martin 
van Rijn, Tamara van Ark en Hugo de Jon-
ge), vanwege de crisisbeheersing de minister 
van Justitie (Ferdinand Grapperhaus) en de 
25 veiligheidsregio’s.1 Maar ook de minis-
ter-president (Mark Rutte) en Jaap van Dissel 
die leiding geeft aan het Outbreak Manage-
ment Team (OMT) gingen een belangrijke 
rol spelen. 

Het juridische kader van de meeste maatre-
gelen gericht op het indammen van de me-
dische gevolgen van COVID-19, was in het 
begin de Wet publieke gezondheid van 2008. 
Aan deze wet werd per 1 december 2020 een 
nieuw hoofdstuk toegevoegd door de Tijde-
lijke wet maatregelen COVID-19. Dit maak-

te een einde aan de juridische noodzaak tot 
dan toe om noodverordeningen vast te laten 
stellen door de 25 veiligheidsregio’s. Bij de 
totstandkoming en latere verlengingen van 
deze nog steeds geldende tijdelijke wet is het 
Nederlands parlement betrokken. De geno-
men maatregelen waren divers en verschil-
den in intensiteit, van adviezen tot verbo-
den, van anderhalf meter afstand houden tot 
onder andere sluiting van scholen en kinder-
opvangen, het verbieden van evenementen 
en het instellen van een avondklok.

De Nederlandse maatregelen bedoeld om 
de financieel-economische gevolgen van de 
coronacrisis te mitigeren (type drie) zoals de 
tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor 
behoud van werkgelegenheid (NOW) en de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo) komen hier, zoals ge-
zegd, verder niet aan bod.

Wat heeft de EU gedaan?
Bij de bestrijding door de EU lag de regie bij 
de Europese Commissie (hierna: de Com-
missie) die optrad met instemming van de 
Raad van Ministers (hierna: de Raad) en het 
Europees Parlement (hierna: het EP). De 
Commissie handelde altijd complementair 
aan en ondersteunend ten opzichte van de 
lidstaten. De eerste maatregel in eind janu-
ari 2020 betrof het, op verzoek van Frank-
rijk, activeren van het EU-mechanisme voor 
civiele bescherming waardoor drie maanden 
later meer dan een half miljoen EU burgers 
van buiten Europa waren gerepatrieerd. 
Daarop volgden in hoog tempo talloze an-
dere maatregelen die betrekking hadden op 
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onder andere vracht- en personenverkeer, 
fondsen voor onderzoek, diagnostiek en be-
handeling van de ziekte, de beschikbaarheid 
van persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals mondmaskers, de inkoop van vaccins, 
steun aan onder meer de boeren en de toeris-
tische sector, de verruiming van de mogelijk-
heden voor het verstrekken van staatssteun 
door de lidstaten en nog veel meer. 

Niet alle maatregelen kon de Commissie 
zelfstandig nemen. In dat geval moest zij 
gebruikmaken van haar recht van initiatief 
om bij de Raad en het EP voorstellen in te 
dienen voor maatregelen. Voorbeelden be-
treffen onder andere medische hulpmidde-
len, leningen aan lidstaten, termijnen voor 
algemene vergaderingen van vennootschap-
pen, coördinatie beperkingen van het vrije 
verkeer, snelle antigeentests en de algemene 
ontsnappingsclausule van het Stabiliteits- en 
Groeipact.

De vier vrijheden
De respons van de overheid op de coronacri-
sis liet weinig maatschappelijke en economi-
sche vraagstukken onaangeroerd en dat is op 
moment van schrijven helaas nog steeds het 
geval. De getroffen maatregelen hebben ook 
gevolgen gehad voor economische vrijheden 
die wij in Europa de afgelopen decennia als 
vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Ik 
doel hier op de vier vrijheden die de basis 
vormen voor de economische integratie van 
de EU, die van goederen, personen, diensten 
en kapitaal; de zogeheten interne markt. De 
EU heeft sinds de jaren 60 gezorgd voor een 
vergaande liberalisatie van alle economische 

sectoren. Eerst door grensoverschrijdende 
aspecten aan te pakken (namelijk nationale 
belemmeringen wegnemen, zogeheten ne-
gatieve integratie), na een tijd gevolgd door 
gezamenlijke, EU-brede, regels vast te stellen 
(harmonisatie van nationale regelgeving, zo-
geheten positieve integratie). 

Laten we vooropstellen dat het Verdrag be-
treffende de werking van de Europese Unie 
(hierna: het VWEU) duidelijk maakt dat op 
het terrein van de volksgezondheid de lidsta-
ten bevoegd zijn en niet de EU. De Europese 
Unie heeft slechts bevoegdheden in aanvul-
ling op de nationale competenties. Maar deze 
Europese bevoegdheden omvatten wel, en 
dat is hier relevant, “de bestrijding van gro-
te bedreigingen van de gezondheid, door het 
bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, 
de overdracht en de preventie daarvan, (…) 
en de controle van, de alarmering bij en de 
bestrijding van ernstige grensoverschrijden-
de bedreigingen van de gezondheid” (artikel 
168 VWEU). Gezien de besmettelijkheid van 
corona is het kernwoord hier ‘grensover-
schrijdend’. Artikel 168 is in het VWEU op-
genomen op 1 december 2009 bij de inwer-
kingtreding van het Verdrag van Lissabon.

Daarnaast biedt het EU-recht ook ruimte 
aan de lidstaten om zelfstandig maatregelen 
te nemen die contrair kunnen zijn aan de in-
terne markt. Verschillende bepalingen van 
het VWEU staan volksgezondheid expliciet 
toe als reden voor een afwijking van de regels 
van het vrij verkeer van personen. Het gaat 
daarbij om verkeer van werknemers, perso-
nenverkeer ten behoeve van vestiging, en het 
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verlenen van diensten.2 Daar komt bij dat 
het Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft 
geoordeeld dat het beschermen van de volks-
gezondheid en het leven van personen op de 
eerste plaats staat van toegestane beperkin-
gen van het vrije verkeer.3 De geoorloofdheid 
van deze beperkingen wordt versterkt door 
het voorzorgsbeginsel dat de laatste jaren een 
steeds grotere rol is gaan spelen. Lidstaten 
hoeven niet te wachten tot alle gevolgen in 
kaart zijn gebracht voordat ze mogen ingrij-
pen.4 Maar de discretionaire ruimte is niet 
ongelimiteerd, maatregelen moeten behalve 
vanzelfsprekend non-discriminerend, ook 
altijd proportioneel zijn: geschikt én nood-
zakelijk. De Burgerschapsrichtlijn, Richtlijn 
2004/38/EG, bevat zelfs een specifieke bepa-
ling die lidstaten toestaat om bij epidemieën 
beperkende maatregelen vast te stellen.

De mate van ingrijpen van de 
maatregelen 
Je kunt dus zeggen dat het de lidstaten zelf 
zijn die ingrijpen en beperkingen stellen en 
dat de EU die maatregelen slechts (meestal 
impliciet) fiatteert. Daarnaast biedt de EU de 
helpende hand door bijvoorbeeld op te tre-
den als inkoopcombinatie en verdeelschijf 
(vaccins, mondkapjes) of andere vormen van 
samenwerking en afstemming. De op EU-ni-
veau vastgestelde regelgeving is ook veelal 
slechts ‘soft law’ (mededelingen, aanbeve-
lingen, richtsnoeren, etc.) of aanpassing van 
reeds bestaande bindende regelgeving. Deze 
regelgeving is bedoeld om ervoor te zorgen 
dat de interne markt blijft functioneren. 
Omdat de interne markt cruciaal is voor de 
economie van alle lidstaten is immers ieder-

een veel aan gelegen de beperkingen zo klein 
mogelijk te houden. Niet alleen tijdens de 
crisis maar ook erna, om economisch gezien 
weer uit de crisis te kunnen komen. 

De nationale maatregelen die het diepst in-
grijpen zijn degene die de persoonlijke sfeer 
raken (reisbeperkingen, toegangsbeperkin-
gen, testverplichtingen, avondklok, etc.). 
De maatregelen raken ook die economische 
sectoren gericht op activiteiten waarbij in-
dividuele persoonlijke sferen samen wor-
den gebracht (horeca, evenementen, cul-
tuur, maar ook detailhandel). De gevolgen 
voor het geestelijk welzijn van de bevolking 
zijn moeilijker te meten, maar moeten niet 
onderschat worden. Al met al is niettemin 
de stelling te verdedigen dat de vier vrijhe-
den van de EU waarop de interne markt is 
gestoeld, weinig te lijden hebben onder de 
coronamaatregelen. Dat is te danken aan de 
flexibiliteit van het systeem dat veel ventielen 
en aflaatkleppen kent. En dat terwijl in meer 
dan de helft van de EU-lidstaten de noodtoe-
stand werd uitgeroepen. Toch moet ervoor 
worden gewaakt dat een crisis als deze niet 
door lidstaten wordt misbruikt om protecti-
onistische maatregelen te nemen.

De tijdelijkheid van de maatregelen
Maar hoe tijdelijk zijn de getroffen maatrege-
len? Duidelijk is dat eigenlijk niet. Wanneer 
EU-maatregelen in soft law zijn vervat hangt 
de feitelijke toepassing en dus ook de beëin-
diging, sowieso af van de lidstaten. Dat geldt 
in de praktijk ook voor veel en, meer binden-
de maatregelen. De Commissie treft echter 
haar maatregelen niet in een politiek vacu-
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um, maar onder toezicht van de Raad en het 
EP. Het tijdelijke karakter van de maatrege-
len is daarmee, voor zover bekend, juridisch 
niet sluitend geregeld. Begrijpelijk gezien de 
omstandigheden en hopelijk ook niet nodig.

In Nederland bestond het regelgevend kader 
tot 1 december 2020 uit de noodverordenin-
gen die door de 25 veiligheidsregio’s telkens 
weer moesten worden vastgesteld. Per ge-
noemde datum trad de Tijdelijke wet maat-
regelen COVID-19 in werking die het nieu-
we wettelijke kader werd. Deze tijdelijke wet 
is inmiddels vier keer verlengd, telkens met 
drie maanden, laatstelijk tot 1 maart 2022. Er 
moet echter blijvend voor worden gewaakt 
dat de getroffen maatregelen werkelijk tijde-
lijk zijn en dat het ingrijpende en tijdelijke 
niet permanent wordt. 
 
 
Johan van Haersolte is jurist en werkt als 
zelfstandig adviseur inzake publiek recht, 
bestuursrecht en Europees recht.
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minister zonder portefeuille) is sinds 2017 on-
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mei 1976). 

4.    Vergelijk artikel 191 van het VWEU.
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Buitenland

door Frans Willem Lantink
Ulrike Ackermann (1957) is de meest uitge-
sproken liberale denker in Duitsland van dit 
moment. Zij leidt het mede door haar opge-
richte John Stuart Mill Institut für Freiheits-
forschung (Hekking 2009, 15-24). Zij maakte 
dit instituut tot een vrij platform, institutio-
neel onafhankelijk van universiteit, over-
heid en partijfinanciering.1 De opvallendste 
publicaties van het instituut waren de een 
aantal jaren geleden verschenen ‘Freiheitsin-
dexen’; een reeks van onderzoeken naar ‘de 
staat van vrijheid’ in Duitsland op verschil-
lende gebieden, zoals de positie van ‘Wester-
se waarden’ in het land (Ackermann 2015). 
Het instituut verzorgde onder haar leiding 

ook een nieuwe editie en Duitse vertaling 
van de belangrijkste werken van John Stuart 
Mill in vijf banden. 

Juist in ons tijdsgewricht van toenemende 
polarisatie en nieuwe cultuuroorlogen van 
identiteitspolitiek en populisme, houdt zij 
een pleidooi voor de positie van de geënga-
geerde onafhankelijke intellectueel. Bovenal 
staat zij voor het behoud van het vrije debat 
in de samenleving. Zo wijst zij bijvoorbeeld 
op het gevaar van een complete uitsluiting 
van radicale partijen als de extreemrecht-
se Alternative für Deutschland (AfD) in 
Duitsland.2 De rode draad in haar werk is de 

Ulrike Ackermann en de nieuwe actualiteit van 
het liberalisme. Portret van een spectateur engagé
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herbronning van het vrijheidsbegrip en de 
klassieke idealen van een uitgesproken, soms 
zelfs radicale Verlichting. Ackermann gaat 
daarbij in tegen de stroom van het huidige 
antiliberale klimaat. Voor al het falen van de 
overheid tot en met de coronacrisis wordt 
het ‘neoliberalisme’ en het vrijemarktdenken 
verantwoordelijk gesteld. Zij waarschuwt 
daarbij tegen het terugkerend geloof in col-
lectivisme als oplossing voor de problemen, 
zoals in de klimaatpolitiek zichtbaar wordt. 
In het Duitse taalgebied is Ulrike Ackermann 
een bekende publieke persoonlijkheid. Zij is 
present in de Duitse media bij onder meer 
televisiedebatten en publiceert onder ande-
re in de prominente Frankfurter Allgemeine 
Zeitung en de liberale internationale krant de 
Neue Zürcher Zeitung. In Nederland wordt 
haar werk nauwelijks waargenomen. De 
toenemende taalbarrière met ons buurland 
speelt daarbij zeker ook een rol. Wie is zij? 
En wat zijn haar ideeën? 

Intellectuele biografie en 
Oost-Europa
Ulrike Ackermann werd geboren in Mainz 
in het eerste decennium van de vroege 
Bondsrepubliek. Een sleutelervaring in haar 
biografie en haar politieke ontwikkeling was 
de kennismaking met de wereld van het 
Oostblok. In 1976 bezocht ze met haar moe-
der en haar grootmoeder voor het eerst het 
land waar haar moeder als 11-jarig meisje 
van was gevlucht: het voormalige Oost-Prui-
sen.3 De generaties direct vóór haar beleef-
den in 1945 de traumatische ‘Vertreibung’ 
en de moeizame herstart in West-Duitsland, 
waar de vluchtelingen uit het Oosten weer-

stand en soms zelfs openlijke agressie van de 
West-Duitse bevolking wachtten. De reis in 
1976 begon met de nieuwsgierigheid naar 
het land van haar voorouders in het me-
rengebied Masuren, het zuidelijke deel van 
Oost-Pruisen dat na de Tweede Wereldoor-
log bij Polen kwam. Maar het bezoek leverde 
haar een onverwachte nieuwe fascinatie op. 
En dat was niet de gangbare nostalgie van 
de Vertriebene na 1945 voor een voor Duits-
land altijd verloren geschiedenis. Ze wilde 
juist weten wie de mensen waren die er nù 
woonden.4 Uit deze belastingstelling dit ge-
bied en zijn huidige bewoners te leren ken-
nen ontstonden vanaf de late jaren 70 diep-
gaande vriendschappen met verschillende 
Polen van haar generatie. Het tragische van 
de grote volksverhuizingen en etnische zui-
veringen na 1945 was immers dat de nieuwe 
bewoners van het voormalige Oosten van 
Duitsland zélf ook door Stalin verdreven wa-
ren uit het Oosten van het Polen voor 1939. 
Deze kennismaking met Polen zorgde voor 
Ackermanns engagement met Oost-Europa 
onder de Sovjet-dictatuur.

Cruciaal voor Ackermanns ontwikkeling als 
intellectueel waren haar intensieve contac-
ten met dissidenten in Polen en Tsjecho-Slo-
wakije in het toenmalige Oostblok. Ze had 
direct contact met de mensen die aan het 
begin stonden van de veranderingen in Po-
len. Het was aan de vooravond van het keer-
punt ‘Solidarność’ (vertaald: solidariteit). In 
dezelfde tijd kwam zij in verbinding met 
intellectuele netwerken van emigranten en 
dissidenten in Parijs. De Franse hoofdstad 
was rond 1980 de spil van de internationale 
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contacten van groepen als Charta 77.  Deze 
contacten maakten haar deelgenoot van in-
ternationale hulpacties voor dissidenten in 
communistisch Oost-Europa. Spectaculair 
was de boekensmokkel van verboden wer-
ken van dissidente schrijvers naar Polen en 
Tsjecho-Slowakije in busjes met een geheime 
dubbele bodem. Het ging om ‘Exilliteratur’, 
teksten die in ballingschap in het vrije Wes-
ten geschreven waren. Tijdens de deelname 
aan deze acties werd Ulrike Ackermann in 
1978 gearresteerd in Praag. Een intimide-
rend gevangenisverblijf van vier weken volg-
de. Ze werd door het regime zelfs gehouden 
voor een ‘agent van Jimmy Carter’. Door be-
middeling en een gevangenenruil kwam ze 
weer vrij. Maar de kwestie leverde haar een 
plek op de zwarte lijst voor ongewenste per-
sonen. Zij kon vanaf 1978 tot de val van de 
muur in 1989 niet meer naar landen achter 
het IJzeren Gordijn reizen. 

Antitotalitarisme als Franse traditie
In de nieuwe generatie Franse intellectue-
len rond 1980 stond het denken van de li-
berale filosoof Raymond Aron (1905-1983) 
plotseling weer midden in de belangstelling. 
Tegen de stroom in waarschuwde Aron in 
Frankrijk als een van de eersten tegen de 
Sovjet-onderdrukking. Zijn opvattingen 
over totalitarisme – van nationaalsocialisme 
én communisme – als gevaar voor het vrije 
Westen werden door de nieuwe generatie 
herlezen.5 De eerdere flirt van intellectueel 
Frankrijk met het communisme was voorbij. 
Het was een opvallende wende na de belang-
stelling van Jean-Paul Sartre (1905-1980) en 
zijn generatie voor Cuba en het Maoïsme, en 

de positieve beoordeling van het marxisme 
als filosofie. Met schrijvers en filosofen van 
die nieuwe generatie als André Glucksmann 
(1937-2015) en Alain Finkielkraut (1948) 
kwam Ackermann in Parijs in contact. Zij 
deelden allen de betrokkenheid met schrij-
vers en intellectuelen in het Oostblok. Op-
vallend is dat die ommekeer in Duitsland in 
de jaren 80 niet plaatsvond, daar bleef de in-
vloed van de Frankfurter Schule van Jürgen 
Habermas (1929) en Theodor Adorno (1903-
1969) sterk. Een neomarxistische en sociaal-
democratische kritiek op het kapitalisme was 
nog altijd sterk aanwezig op de universiteiten 
in de Bondsrepubliek. Daarbij was er maar 
weinig ruimte voor een fundamentele kritiek 
op de Sovjet-Unie. Ackermann was toen een 
van de weinigen Duitsers die een directe ver-
binding had met de nieuwe generatie Franse 
intellectuelen. Als een laat 20e-eeuwse Ma-
dame de Staël was Ulrike Ackermann een 
trait-d’union tussen Frankrijk en Duitsland.6 

Intermediair tussen Frankrijk en 
Duitsland
Vanuit haar persoonlijke ervaringen met de 
Franse filosofen en hun kritiek op de Sov-
jet-Unie zag Ackermann hoezeer Duitse in-
tellectuelen achterbleven in het engagement 
met Oost-Europa. In de Bondsrepubliek wa-
ren détente en samenwerking een lonkend 
perspectief. Haar dissertatie behandelt het 
verschil tussen de intellectuelen van Frank-
rijk en Duitsland, die ondanks toenemende 
politieke en economische integratie op dit 
punt ver uit elkaar stonden. Polemisch werkt 
zij die tegenstelling uit in een van de belang-
rijkste publicaties van haar oeuvre: Sünden-
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fall der Intellektuellen. Ein deutsch-französi-
scher Streit van 1945 bis heute (2000). Vanaf 
de eerste internationale netwerken die zich 
bekommerden om de vrijheid in Oost-Euro-
pa, zoals de anticommunistische organisatie 
Congress for Cultural Freedom (CCF) (1950-
1969), beziet zij de omgang met het Oostblok 
vanuit het Westen.7 De centrale tegenstelling 
ligt in de verschillende reacties in Frankrijk 
en Duitsland op de duiding van de Sov-
jet-Unie vanaf de jaren 70. De Goelag Archi-
pel van Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008) 
werd in Parijs gepubliceerd tussen 1970 en 
1973. Na zijn verbanning uit de Sovjet-Unie 
werd hij in eerste instantie opgevangen door 
de Duitse schrijver Heinrich Böll (1917-
1985). Maar de schok van de openbaringen 
van het stalinisme was in Frankrijk veel gro-
ter. 

Haarscherp laat Ackermann zien dat de – 
begrijpelijke – fixatie op de verwerking van 
het nationaalsocialisme in Duitsland ertoe 
leidde dat de totalitaire overeenkomsten met 
de Sovjet-Unie niet werden waargenomen 
en de misdaden te weinig werden benoemd. 
De ‘totalitarismetheorie’ – de gelijkstelling 
van communisme en fascisme als totalitaire 
bedreiging voor het vrije Westen – werd zélf 
als rechtse ideologie uit de Koude Oorlog af-
gedaan.8 In de zogenaamde ‘Historikerstreit’ 
van 1986 werd de vergelijking tussen de Goe-
lag-archipel als voorbode van de Duitse con-
centratiekampen tijdens extreem polemi-
sche debatten in Duitsland bovendien taboe 
verklaard. Een volgende fase in de discussie 
over de stalinistische terreur kwam met de 
publicatie van het Zwartboek van het com-

munisme in 1997 op de 80e verjaardag van 
de Russische Oktoberrevolutie. Het was een 
eerste algemeen overzicht van slachtoffers 
van vervolging en terreur door verschillende 
communistische staten (Courtois e.a. 1997). 
In tegenstelling tot de positieve Franse reac-
ties, waren er opvallend terughoudende re-
acties van Duitse historici, naast een niet al te 
grote bijval. Enkele Duitse critici gingen zelfs 
zover het ‘zwartboek’ als een bewuste ‘relati-
vering’ van de Holocaust te zien (Ackermann 
2000, 220-235). De zondeval van de Duitse 
linkse intellectuelen bestaat voor Acker-
mann uit de langdurige relativering van de 
misdaden van het communisme. Het raakte 
haar ook persoonlijk. Tijdens haar project 
over Duitse en Franse intellectuelen aan het 
Hamburger Institut für Sozialforschung kwam 
het tot een conflict. Haar uitnodiging van de 
criticus van de intellectuele traditie van het 
marxisme, François Furêt (1927-1997), leid-
de tot een verwijdering en uiteindelijk tot 
een breuk. Het Hamburgse instituut vond de 
uitgesproken anticommunistische tekst van 
Furêt niet verteerbaar (Furêt 1995).

Vrijheidsliefde en angst voor de 
vrijheid
Pas na haar historisch onderzoek naar het 
antitotalitarisme kwam Ackermann tot een 
geheel eigen geluid. Voor Ackermann zelf 
is haar boek Eros der Freiheit. Plädoyer für 
eine radikale Aufklärung (2008) haar belang-
rijkste werk tot nu toe. Hier wordt duidelijk 
wat voor vrijheidsbegrip zij voorstaat en wat 
voor soort liberaal zij is. Het werk is een fi-
losofisch essay over de ambivalenties van het 
vrijheidsbegrip. De twee kanten van vrijheid, 
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het verlangen naar vrijheid en de angst voor 
vrijheid, ziet zij als onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ook de geschiedenis van Europa 
heeft een januskop. Naast voortuitgang en 
toenemende welvaart, kent het een verleden 
van oorlog, vervolging, imperialisme en ko-
lonialisme. Maar de eenzijdige nadruk op de 
schaduwkanten is een vorm van zelfhaat, ook 
de triomfen en successen van de Europese 
geschiedenis moeten actief herinnerd wor-
den. Denk aan de Westerse vrijheden van de 
privésfeer, van godsdienst, van meningsui-
ting, van vereniging, en de vrijheid om te rei-
zen. Kortom, alle burgerlijke vrijheden. De 
canon van het liberalisme passeert daarbij 
de revue: Benjamin Constant (1767-1830), 
John Stuart Mill (1806-1873) en John Loc-
ke (1632-1704). Op originele wijze betrekt 
Ackermann de verlichtingskritiek van de ro-
mantiek bij haar vrijheidsconcept. Pas in het 
romantische denken wordt eerst het indivi-
du als een strikt persoonlijk subject gezien: 
niet enkel als een rationeel wezen, maar ook 
als eigenzinnig en eigenwillig (Ackermann 
2008, 113). 

In de 19e eeuw ontstaat tegelijkertijd de 
angst voor de vrijheid. Er is een toenemende 
behoefte de leegte van de secularisatie met 
utopieën, een nieuwe ‘seculiere religie’, op te 
vullen. Ackermanns intellectuele held Aron 
sprak al in 1955 over het communisme als 
‘opium voor intellectuelen’ in een ironische 
omkering van een citaat van Karl Marx (reli-
gie als opium voor het volk). Vrijheid als een 
existentiële angst hoort bij de moderne tijd, 
net zoals de opvallende terugkeer van het ge-
loof in nieuwe vormen als troost. De moder-

niteit maakte aan veel zekerheden een einde, 
zoals de plaats van de mens in de schepping 
en de traditionele maatschappelijke orde-
ning. 

Ook origineel in haar boek is de verbinding 
van een ambivalente vrijheid met het denken 
van Sigmund Freud (1856-1939). De span-
ning tussen het rationele (driftbeheersing en 
sublimatie) en het irrationele (onderbewuste 
en instincten) verbindt Ackermann aan de 
spanningen binnen het vrijheidsbegrip. Het 
vrijheidsbegrip kent niet alleen een rationele 
kant van zelfbeheersing, maar ook een duis-
tere kant, zoals de menselijke neiging om 
agressie de vrije loop te laten. Er is enerzijds 
de behoefte vrij te zijn, maar anderzijds ook 
de angst zonder binding alleen te zijn. De be-
hoefte troost te vinden bij collectieven, zo-
als bij een paternalistische staat of ideologie, 
blijft sterk. Uiteindelijk komt Ackermann in 
haar betoog tot een pleidooi voor het concept 
van de ‘negatieve vrijheid’. Zij formuleert dat 
niet in klassiek liberale zin. Zij wijst namelijk 
expliciet op het probleem van een ‘vacuüm’ 
zonder voorgegeven positieve invulling van 
de vrijheid. Er volgt een zeer individualis-
tisch advies de angst voor de vrijheid vol te 
beseffen en tegelijkertijd vol overgave de vrij-
heid te benutten: “Maar vrijheid blijft broos. 
Als ons grootste goed en levenselixer, moe-
ten we haar daarom proactief en zelfverze-
kerd verdedigen om haar keer op keer met 
sluwheid, lust en genot te kunnen verwezen-
lijken” (Ackermann 2008, 163).9

Is dit een liberaal of een libertair essay? Soms 
herinnert Ackermanns individualistische 
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vrijheidsbegrip aan de liberale anarchist en 
vrijdenker Max Stirner (1806-1856). Maar 
het is veelzeggend dat tot slot de naam van 
Friedrich von Hayek (1899-1992) nadrukke-
lijk valt. Diens anti-collectivistische vrijheids-
begrip wordt als voorbeeld gesteld. Daarmee 
zou je kunnen concluderen dat Ulrike Acker-
mann een eigenzinnige (neo?)liberaal is.

Politieke implicaties
Eros der Freiheit is een filosofisch essay. Maar 
in haar werk wordt ook een duidelijke poli-
tieke boodschap uitgesproken. Uitermate 
polemisch is zij over de ‘burgerlijke zelfhaat’ 
en kapitalismekritiek van links. Ze bekriti-
seert het tot op de dag van vandaag aanwe-
zige gebrek aan sterk liberalisme in de Duitse 
geschiedenis. Ook de sociale politiek van de 
Duitse staat ziet zij als een “mengeling van 
etatisme en corporatisme die zich diep in de 

Duitse mentaliteit heeft ingegraven” (Acker-
mann 2008, 17). De moderne staat is te pa-
ternalistisch met allerlei gezondheidsregels: 
“Das Diktat des gesunden Lebens” (Acker-
mann 2008, 33). Ook haar islamkritiek is 
scherp, waarbij Ayaan Hirsi Ali als voorbeeld 
wordt aangehaald.10 Er lijkt een parallel te 
zijn: “Het niet kritisch denken over de islam 
vandaag de dag doet eigenlijk zeer denken 
aan de omgang met het communisme vóór 
1989 ... De kritiek op het stalinisme was des-
tijds gangbaar, maar het communisme als 
zodanig werd met fluwelen handschoenen 
aangepakt. Tegenwoordig is kritiek op het 
islamisme common sense, maar de islam kan 
alleen op een gematigde manier worden be-
kritiseerd” (Ackermann 2008, 53).11 Ook de 
overtrokken schuldgevoelens ten aanzien van 
het koloniale verleden leiden tot een opmer-
kelijke wenteling: “De bewuste herinnering 
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aan de vreemdelingenhaat uit Hitlers tijd slaat 
door in de vorm van de verheerlijking van het 
anders-zijn en lofzang op andere culturen” 
(Ackermann 2008, 57).12 

Das Schweigen der Mitte. Wege aus der Polari-
sierungsfalle (2020) is de titel van haar recent 
verschenen kritiek op de politieke ontwikke-
lingen in Duitsland. Het leest wederom als een 
pleidooi voor de universele waarden van de 
Westerse Verlichting. Maar nieuw is de zorg 
van de polarisering tussen enerzijds een radi-
caliserend rechts en anderzijds een radicalise-
rend identiteitsdenken bij links. Een centraal 
thema is het afnemende aanzien van het par-
lement en het afwenden van de politiek (Poli-
tikverdrossenheit). Het politieke midden is in 
haar visie verweesd, maar tegelijkertijd heeft 
dit neutrale, toenemend kleurloze ‘midden’ 
de centrale positie in de politieke macht. Het 
leidt tot een technocratisch overheidsbeleid 
met steeds minder binding met de samen-
leving. De uitholling van de klassieke volks-
partijen en de politieke versnippering zijn in 
Duitsland ook thema’s geworden. Een depoli-
tisering van de politiek en radicalisering van 
buitenaf versterkt nog meer een technocra-
tisch centrum. Met andere woorden, het mid-
den zwijgt en depolitiseert, maar zit stevig in 
het centrum van de macht. Er lijken geen al-
ternatieven meer te zijn voor een kleurloze en 
technocratische politiek.

Een andere analyse van de politieke crisis is 
hoe de digitale wereld tot de polarisatie en 
de desintegratie van het publieke debat heeft 
geleid. Dit is ook nauw verbonden met het 
wegvallen van de klassieke rol van intellec-
tuelen, nu alle media zijn ‘gedemocratiseerd’. 

Een constante in Ackermanns cultuurkritiek 
is het falen van deze intellectuelen. In het hui-
dige debat is zij zelfs kritisch over de aan haar 
meest verwante politieke partij in Duitsland, 
de liberale Freie Demokratische Partei (FDP). 
Onafhankelijke intellectuelen komen steeds 
minder voor in het partijenlandschap. Dat 
geldt ook voor de liberalen, een observatie die 
niet minder opgaat voor de grootste Neder-
landse liberale partij de VVD.

Ze is niet bijzonder optimistisch over de 
toekomst van de parlementaire democratie 
in Duitsland, en er zijn ook niet al te hoge 
verwachtingen van de nieuwe post-Merkel 
driepartijencoalitie. De FDP kan weliswaar 
economisch een correctie bieden op de soci-
aaldemocraten en de groenen, maar de vraag 
is of dat genoeg is om tendensen tot nieuw 
collectivisme af te remmen.

Bij alle zorgen over de bedreigingen van de 
individuele vrijheid anno nu, is het opvallend 
dat Ackermann de coronacrisis niet centraal 
stelt in haar recente werk. Zij bekritiseert wel-
iswaar vele aspecten van het overheidsbeleid 
en het gebrek aan parlementaire afstemming 
in de coronapolitiek, maar zet de beperkingen 
van de klassieke vrijheidsrechten niet a prio-
ri op de agenda en volgt hierin niet de FDP 
(ZDF 2021). De liberale Duitse partij positi-
oneerde zich daar aanvankelijk wél en deed 
dat electoraal overtuigend (Holl 2021). Maar 
de FDP lijkt nu uit pragmatisme, dan wel uit 
coalitieoverwegingen mee te gaan in een alge-
mene vaccinatieplicht in Duitsland. 

In haar hele oeuvre toont Ulrike Ackermann 
een sterke verwantschap met de Franse libe-



LIBERALE REFLECTIES  | december 2021 71

rale denker Raymond Aron. Net als hij is zij 
een ‘spectateur engagé’, een scherpzinnige en 
politiek uitgesproken intellectueel (Missi-
ka & Wolton 2004).13 Zij deelt met Aron de 
strijd tegen het totalitarisme van zowel rechts 
als links en de verdediging van de Westerse 
waarden. 

Haar nieuwste boek zal in de zomer van 2022 
verschijnen: Die neue Schweigespirale: Wie die 
Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit 
einschränkt.14 De identiteitspolitiek die men-
sen opdeelt in geslacht en etnische afkomst 
en de daarmee verbonden cancel-cultuur ziet 
Ackermann als de grootste bedreiging voor 
vrijheid, democratie en het open debat in de 
samenleving. 

 
dr. mr. Frans Willem Lantink is docent-onder-
zoeker bij de afdeling Politieke Geschiedenis, 
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiede-
nis van de Universiteit Utrecht.
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1.    Het instituut was oorspronkelijk gelieerd 
aan het ETH Heidelberg. Hoewel er contacten 
zijn, is het instituut niet verbonden met de liberale 
partij van Duitsland, de FDP. 

2.    Alternative für Deutschland is sinds 2017 
ook in de Duitse Bondsdag vertegenwoordigd.

3.    De bespreking van de biografie van Ulri-
ke Ackermann is, onder grote dankzegging, voor 
een deel gebaseerd op het interview van Ulrike 
Ackermann met de auteur op 28 oktober 2021 in 
Frankfurt am Main.  

4.    Klassiek in de herinneringsliteratuur over 
de ondergang van Oost-Pruisen is: M.G. Dönhoff, 
Namen die keiner mehr nennt. Ostpreußen – Men-
schen und Geschichte, Düsseldorf, 1985. 

5.    Een belangrijke rol speelde daarbij een 
spraakmakende nieuwe publicatie van zijn hand: 
R. Aron, Plaidoyer pour l’Europe décadente, Parijs, 
1977.  

6.    Madame de Staël (1766-1817), dochter 
van de laatste minister van Financiën van Lode-
wijk XVI was een Franse schrijfster en een opval-
lende schakel tussen de dissidenten en ballingen 
in het tijdperk van Napoleon, die haar als vijand 
van zijn regime verbande uit Frankrijk. Haar De 
l’Allemagne (1813) werd beroemd, zij introduceer-
de daar als eerste Duitse schrijvers als Goethe en 
Schiller en de Duitse preromantiek bij een Frans 
publiek. 

7.    Vernieuwend was haar onderzoek naar 
het internationale netwerk van het Congress for 
Cultural Freedom (CCF) dat in de Koude Oorlog 
vanuit Parijs een grensoverschrijdende anticom-
munistische organisatie van in de meerderheid 
links-liberale intellectuelen. Toen bekend werd 
dat de CIA een van de geheime geldgevers was 
(zonder overigens direct het werk van de groep te 
beïnvloeden) raakte de organisatie in diskrediet en 
verlieten ook boegbeelden als Aron snel het plat-
form. In het proefschrift van Ackermann is voor 
het eerst fundamenteel onderzoek verricht naar 

deze organisatie naast gelijkgestemde organisaties 
en tijdschriften als Preuves.

8.    In het historisch onderzoek naar de na-
zidictatuur werd de totalitarisme-theorie al gauw 
als ideologisch beladen en onbruikbaar weggezet 
vanwege het ‘unieke karakter’ van het Derde Rijk 
en zijn misdaden. Zie: I. Kershaw, The Nazi Dicta-
torship. Problems and Perspectives of Interpretation, 
New York, 1985, pp. 17-40.”  

9.    Originele Duitse tekst: “Doch die Freiheit 
bleibt zerbrechlich. Als unser höchstes Gut und 
Lebenselixier müssen wir sie deshalb offensiv und 
selbstbewuβt verteidigen, um sie immer wieder 
neu mit List, Lust und Wonne ergreifen zu kön-
nen.”  

10.    Ackermann verdedigde Ayaan Hirsi Ali 
tegen het negatieve begrip ‘Verlichtingsfunda-
mentalisme’ en roemde haar dapperheid: Ulrike 
Ackermann, ‘Freiheitsliebe – Einleitung’, in: ibid. 
red., Welche Freiheit. Plädoyer für eine offene Ge-
sellschaft, Berlijn, 2007, pp. 7-25. 

11.    Originele Duitse tekst: “Die Verharmlos-
ung des Islam heute erinnert tatsächlich sehr an 
jene des Kommunismus vor 1989. … Die Stalinis-
muskritik war damals hoffähig, aber der Kommu-
nismus als solcher wurde mit Samthandschuhen 
angefaßt. Heute ist die Islamismuskritik common 
sense, aber der Islam darf nur maßvoll kritisiert 
werden.” 

12.    Originele Duitse tekst: “Die mahnende 
Erinnerung an den Fremdenhaß der Hitler-Zeit 
setzt sich dann fort als eine Art Wiedergutma-
chung in der Glorifizierung des Fremden und dem 
Lobgesang auf andere Kulturen.”

13.    Of in het Duits geformuleerd: een ‘enga-
gierter Beobachter’, zoals haar andere grote voor-
beeld de liberaal Ralf Dahrendorf (1929-2009) 
werd genoemd.

14.    Dit boek verschijnt in 2022 bij de uitge-
ver wbg Theiss in Darmstadt.



LIBERALE REFLECTIES  | december 2021 73

Boekrecensie 

door Maartje Schulz 
Bespreking van Michael Sandel, De tirannie 
van verdienste: over de toekomst van de 
democratie, Ten Have, Utrecht, 2020, ISBN 
9789025907501.   

De Amerikaanse Harvard-professor Mi-
chael Sandel, bekend van eerdere werken als 
Liberalism: and the Limits of Justice (1982), 
Justice: What’s the Right Thing to Do (2008) 
en What Money Can’t Buy: The Moral Limits 
of Markets (2012), heeft weer een nieuwe 
bestseller op zijn naam. De invloedrijke po-
litiek-filosoof, die weleens ‘de rockster van 

de moraal’ wordt genoemd, kwam vorig jaar 
met het boek The Tyranny of Merit: What’s 
Become of the Common Good? (in het Neder-
lands vertaald onder de titel De tirannie van 
verdienste: over de toekomst van de democra-
tie). 

Waar komt zijn nieuwste werk op neer? Het 
boek is in feite één grote aanklacht tegen de 
meritocratie, een waardesysteem dat volgens 
Sandel inmiddels overal in onze samenle-
vingen, en vooral in de Verenigde Staten, 
is doorgesijpeld. De meritocratie is een sys-
teem waarin iemands maatschappelijke po-
sitie een weerspiegeling is van zijn aanleg en 

Meedogenloze meritocratie
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inspanning, zo omschrijft Sandel. Volgens de 
Amerikaan gaat onze maatschappelijke dis-
cussie – tot zijn ongenoegen – niet in funda-
mentele zin over de meritocratie zelf, maar 
vooral over de gedachte dat de meritocratie 
nog niet afdoende zou zijn gerealiseerd. Ook 
is er discussie over wat precies de beste ma-
nier is om de meritocratie te verwezenlijken. 
Zo zijn de Amerikaanse ‘liberals’ en ‘conser-
vatives’ allebei voorstander van meritocratie, 
maar ziet de eerstgenoemde groep positieve 
discriminatie als een middel om dat ideaal 
te bereiken, terwijl de laatstgenoemde groep 
positieve discriminatie juist ziet als verraad 
van het principe van eigen verdienste.

Maar door ons op deze discussies te richten 
wordt volgens Sandel voorbijgegaan aan de 
vraag of je überhaupt de meritocratie moet 
willen nastreven. Dit hele boek staat in teken 
van het plaatsen van serieuze kanttekenin-
gen daarbij. Zo meent hij dat zelfs een eer-
lijke meritocratie, dat wil zeggen een merito-
cratie zonder bedrog, omkoping of speciale 
voorrechten voor de rijken, de misleidende 
indruk wekt dat we onze successen op eigen 
kracht hebben behaald. Sterker nog, een me-
ritocratie leidt door deze misvatting tot zo-
wel hoogmoed als ressentiment. Hoogmoed 
en zelffelicitatie bij diegene die meent door 
zijn eigen toedoen een succesvolle positie in 
de maatschappij te hebben behaald. En res-
sentiment bij de groep die niet geslaagd is in 
dit ideaal, zich een ‘loser’ voelt en niet genoeg 
waardering krijgt in de maatschappij. Je hebt 
immers zelf de kans gehad om op te klim-
men, en als dat niet is gelukt, is het dus je 
eigen schuld. “Als ik mijn succes aan mijzelf 

te danken heb, dan zullen zij hun mislukking 
ook wel aan zichzelf te wijten hebben”. Dat is 
de harde, kille, tirannieke logica van de me-
ritocratie, aldus Sandel. 

En waarom zou je in een meritocratische 
maatschappij eigenlijk nog solidair zijn met 
de medemens, vraagt Sandel zich af. Ieder-
een gaat er in zo’n systeem immers vanuit dat 
hij zijn eigen plek heeft verdiend. Iedereen 
heeft, in een goed functionerend meritocra-
tisch systeem, kansen aangereikt gekregen 
om vooruit te kunnen. Dus als je wat minder 
af bent, dan heb je dat zelf in de hand gehad. 
De natuurlijke reactie is dan om te zeggen: 
jammer dan, dan had je maar beter je best 
moeten doen. Terwijl als je, zo beargumen-
teert Sandel, zou onderkennen dat mensen 
niet altijd alles zelf in de hand hebben, ze 
simpelweg niet de mogelijkheden hadden en 
zaken als geluk en pech een rol spelen, dan 
is er veel meer grond voor solidariteit in een 
samenleving. Kortom, het meritocratische 
sentiment dat Sandel ook wel ‘de retoriek 
van het opklimmen’ noemt, ondermijnt be-
hulpzaamheid en gemeenschapszin in een 
samenleving.

Deze retoriek van het kunnen opklimmen 
kan bovendien een rechtvaardiging voor on-
gelijkheid worden, zo waarschuwt Sandel. 
Een van de problemen met de meritocratie 
en de nadruk die daarbij ligt op het bevorde-
ren van sociale mobiliteit, is volgens hem dat 
er niet meer wordt gekeken naar het maat-
schappelijke probleem van ongelijkheid op 
zichzelf. Zo schrijft Sandel: “Het verhaal van 
kansen en opklimmen inspireert niet meer; 
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en het belemmert het zicht op het werkelijke 
probleem: ongelijkheid in termen van bezit, 
macht en waardering”. Hij concludeert: “so-
ciale mobiliteit kan niet meer compenseren 
voor maatschappelijke ongelijkheid”.
Sandel maakt hier een terecht punt dat het 
streven naar kansengelijkheid niet per se 
tot gelijkere uitkomsten leidt. En hij mag 
maatschappelijke ongelijkheid gerust een 
probleem vinden, maar het is goed te besef-
fen dat dit slechts een waardeoordeel is dat 
voortkomt uit zijn persoonlijke opvattingen. 
Zijn manier van schrijven over ongelijkheid 
past in de trend in het publieke debat om 
‘ongelijkheid’ haast automatisch te bestem-
pelen als iets slechts, waardoor niet eens 
meer de noodzaak wordt gevoeld om goed 
te beargumenteren waarom ongelijkheid, en 
welke vorm daarvan precies, problematisch 
is. Terwijl er toch andere perspectieven op 
ongelijkheid denkbaar zijn dan de aanname 
dat het vooral iets is dat moet worden tegen-
gegaan. Zo zijn bepaalde ongelijke uitkom-
sten volgens (klassiek-)liberalen helemaal 
geen probleem. Zoals uit de recente publica-
tie Verschil moet er zijn: liberale perspectieven 
op ongelijkheid wordt gesteld (2021) duidelijk 
wordt, is gelijkheid géén zelfstandige libera-
le kernwaarde, maar enkel relevant in relatie 
tot andere liberale kernprincipes zoals vrij-
heid en autonomie (De Beaufort e.a. 2021, 
9). 

Hoe dan ook, geheel vreemd is zijn punt over 
ongelijkheid misschien niet als je bedenkt 
dat Sandel vooral de Amerikaanse situatie 
beschouwt, waar de contrasten tussen bur-
gers in termen van welvaart soms schrijnend 

zijn. Daarbij kun je je wel afvragen of onge-
lijkheid het probleem is, of dat het werkelijke 
probleem is dat een deel van de maatschappij 
niet genoeg heeft. Of dit nu om inkomen of 
vermogen gaat, of toegang tot basale sociale 
voorzieningen. 

De vraag is ook hoe representatief zijn plei-
dooi is voor de rest van de wereld, gezien 
het feit dat zijn boek zo uitdrukkelijk gericht 
is op de Verenigde Staten. Sandel gebruikt 
haast alleen Amerikaanse voorbeelden in 
zijn boek, zoals de prestatiecultuur bij de Ivy 
League-universiteiten en de oneerlijke ver-
deling die met deze universiteitscultuur sa-
menhangt. Die nadruk op de VS is op zich-
zelf genomen niet erg, maar dan moet je als 
auteur ook duidelijk zijn dat dit boek over 
Amerika gaat, in plaats van – wat Sandel 
lijkt te willen doen – een breder verhaal te 
willen schetsen over de nadelige kant van de 
toenemende meritocratie in samenlevingen. 
Want als dat laatste het doel was, dan was het 
waardevol geweest ook dieper in te gaan op 
andere delen van de wereld en hoe het daar 
zit wat betreft de staat van de meritocratie. 
De Europese situatie is toch tamelijk anders, 
en in zekere zin milder, dan de Amerikaan-
se, zou je denken. Het was ook interessant 
geweest als Sandel nader was ingegaan op de 
situatie in Azië of Afrika. 

Is de meritocratie liberaal? 
Wanneer je als liberaal dit boek leest, word 
je geprikkeld tot nadenken over de vraag in 
hoeverre de vervolmaking van een merito-
cratie eigenlijk een liberaal streven is. Het 
zou best mogelijk zijn om daar als liberaal 
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zowel een betoog vóór als tegen te schrijven. 
Maar het antwoord op de vraag in hoeverre 
de meritocratie en het liberalisme raakvlak-
ken hebben, is mijns inziens genuanceerd. 

Naar mijn idee mogen liberalen best mee-
gaan met het kritiekpunt van Sandel op de 
meritocratie dat je je talenten niet hebt ‘ver-
diend’. Het is vreemd om een moreel beroep 
te doen op je talent – waar je zelf niets voor 
hebt hoeven doen – om zo een hoog inkomen 
te rechtvaardigen. Talent op zichzelf is in fei-
te gewoon puur geluk. Maar voor liberalen 
geldt wel: je talenten heb je misschien niet 
verdiend, maar ze zijn alsnog wel ‘van jou’. 
Dit raakt aan het concept van self-ownership 

van de libertariër Robert Nozick (1974). Dat 
concept houdt in dat je van nature eigenaar 
over jezelf bent en je talenten dus niet auto-
matisch bezit van de gemeenschap zijn. Met 
andere woorden: dat je talent niet verdiend 
is, betekent nu ook weer niet dat de staat je 
talenten moreel mag toe-eigenen en perma-
nent moet gaan herverdelen om te compen-
seren voor alle ‘onverdiende’ talenten. 
Waar het liberalisme wel een duidelijker 
raakvlak heeft met de meritocratie is het uit-
gangspunt dat eigen inzet ertoe moet doen. 
Dan gaat het om de erkenning dat de keuzes 
die iemand maakt, en wat iemand zelf ver-
richt, gevolgen hebben. Liberalen kennen, 
net zoals voorstanders van de meritocratie 
dat zullen doen, in ieder geval een bepaalde 
mate van ‘agency’ aan een individu toe. Dat 
is overigens geen ontkenning dat andere fac-
toren zoals geluk en sociale omstandigheden 
en allerlei onbewuste factoren ook een ster-
ke rol spelen in het leven van iemand. Maar 
het gaat om het besef dat de mens geen com-
pleet willoos slachtoffer is van de omgeving 
(Wissenburg e.a. 2011, 25). En dat de eigen 
inspanning er in zekere mate toe doet, ook 
voor de positie die in de maatschappij wordt 
beklommen. En in de morele zin dat iemand 
die elke dag voor de televisie hangt, niet 
moet verwachten dat hij of zij recht heeft 
op een hoog inkomen en iemand anders dat 
voor hem of haar moet opbrengen.
 
Interessant is dat Sandel in het boek op een 
gegeven moment de liberale denker Fried-
rich Hayek aanhaalt. Hierin licht hij toe dat 
Hayek stelt dat de resultaten van de markt 
niets te maken hebben met het belonen van 
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verdienste. Het is volgens Hayek een vergis-
sing om de economische beloning al te zeer 
moreel te waarderen door ervan uit te gaan 
die een afspiegeling zou zijn van de ver-
dienste van wie deze ontvangt. De beloning 
vormt slechts een afspiegeling van de waarde 
die de consument hecht aan de goederen en 
de diensten die worden aangeboden.  

Hayek heeft daar een goed punt: het is raar 
om te zeggen dat je salaris een goede uitdruk-
king is van je verdienste. Dan zou je betogen 
dat een hedgefondsmanager het moreel ge-
zien heeft ‘verdiend’ om een veel hoger sa-
laris te hebben dan een onderwijzer. Hayek 
streeft dan ook niet naar een perfect ‘recht-
vaardige’ verdeling, want dit intervenieert te 
veel in de vrijheid en de spontane werking 
van de markt. Het alternatief is namelijk dat 
een overheid kunstmatig gaat bepalen wat 
voor arbeid moreel gezien hoeveel waard is. 
Los van de onmogelijkheid daarvan, is dat 
voor een liberaal geen aanlokkelijk scenario. 
Zoals op pagina 63 van het geschrift van de 
TeldersStichting Eerlijk is eerlijk (2011) staat 
omschreven: “Het laten varen van het ideaal 
van vrije loonvorming ten gunste van een 
criterium dat beter aanvoelt, komt uiteinde-
lijk neer op het negeren van het waardeoor-
deel van consumenten en legt het onoplos-
bare vraagstuk wie hoeveel moet verdienen 
op het bordje van politici, die het al niet eens 
kunnen worden over de beloning van werk-
nemers in de publieke sector.”

Kortom, in de kern draait het voor libera-
len niet zozeer om verdienste. Belangrijker 
is de mogelijkheid tot zelfrealisatie van in-

dividuen. Je talenten heb je misschien niet 
verdiend, maar dat betekent nog niet dat het 
een slecht idee is mensen de kansen en vrij-
heid te bieden die talenten te vervolmaken. 
Het doel hoeft daarbij helemaal niet te zijn 
‘zo ver mogelijk op te klimmen’, zoals de me-
ritocratie volgens Sandel nastreeft, maar in-
dividuen moeten wel een aantal handvatten 
krijgen om wat van hun leven te kunnen ma-
ken. Daarbij is succes niet per se meetbaar 
aan de hand van het niveau van opleiding; 
succes kan voor elk individu een andere 
betekenis hebben. Opleiding en onderwijs 
kunnen wel helpen om het potentieel van in-
dividuen te vervullen en ervoor zorgen dat 
kinderen niet gevangen blijven in de positie 
waar ze vandaan komen. Maar dat betekent 
nog niet dat liberalen vinden dat posities in 
de maatschappij continu door de bril van 
verdienste moeten worden bezien. 

Slotopmerkingen
De tirannie van verdienste is een lezenswaar-
dig boek dat relatief makkelijk wegleest, 
zeker gegeven het feit dat er veel politieke 
en filosofische vraagstukken in worden be-
handeld. Dat komt door Sandels heldere en 
toegankelijke schrijfstijl. Wel is het een boek 
met veel herhaling van zijn hoofdpunten. 
Het had veel beknopter gekund. De kern van 
zijn betoog had hij bij wijze van in een lang 
essay kunnen gieten. 

Niettemin is het zeker een boek dat voor li-
beralen interessant is om te lezen. Het boek 
prikkelt de eigen gedachtevorming en daagt 
een waardesysteem uit dat doorgaans als po-
sitief wordt beschouwd. Er wordt kritisch 
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gereflecteerd op de risico’s en nadelen van de 
meritocratie. Sandel maakt daarbij een aan-
tal terechte punten, zoals dat er door de elite 
soms wel erg wordt neergekeken op anderen 
(denk aan Hillary Clintons uitspraak over 
‘the basket of deplorables’), en dit mensen 
doet afkeren tegen het systeem. Het gebrek 
aan erkenning en waardering voor bepaal-
de klassen in de maatschappij helpt politici 
zoals Donald Trump aan de macht (ter con-
trast: hij zei ‘I love the poorly educated’ tijdens 
zijn campagne). Sandel maakt het punt dat 
een doorgeslagen meritocratie kan leiden 
tot polarisatie. Hij wijst er bovendien terecht 
op dat we geneigd zijn universitaire diplo-
ma’s over te waarderen met ook het risico 
dat onze democratie wordt versmald tot een 
technocratie van hogeropgeleiden. 

Maar het is ook een boek dat uiteindelijk 
weinig concrete oplossingen biedt en nauwe-
lijks voorbeelden geeft van type samenlevin-
gen die hij dan wel als een succes beschouwt. 
Sandel ziet het vernieuwen van de waardig-
heid van werk als oplossing, wat zich moet 
uiten in een rechtvaardigere verdeling van 
inkomen en erkenning. Maar wat dat pre-
cies inhoudt en hoe dat precies vorm moet 
krijgen, werkt hij niet goed uit. Daarmee is 
zijn boek uiteindelijk niet veel meer dan een 
aanklacht.  

drs. Maartje Schulz is wetenschappelijk 
medewerker bij de TeldersStichting.

Literatuurlijst 
•   De Beaufort, F., Van Schie, P., Van de 
Velde, M., Wissenburg, M., Eerlijk is eerlijk: 
wat een liberaal van de staat mag verwachten 
en van zichzelf moet vergen, Den Haag, 2011.

•   De Beaufort, F., Van Schie, P., Wissen-
burg, M., Verschil moet er zijn: liberale per-
spectieven op ongelijkheid, Antwerpen, 2021. 

•   Nozick, R., Anarchy, State and Utopia, 
New York, 1974. 

•   Sandel, M., De tirannie van verdienste: 
over de toekomst van de democratie, Utrecht, 
2020.



LIBERALE REFLECTIES  | december 2021 79

Boekrecensie 

door Fleur de Beaufort
Bespreking van Annelien de Dijn, Vrijheid, 
een woelige geschiedenis, Alfabet uitgevers, 
Amsterdam, 2021, ISBN 9789021340098.   

Vrijheid was voor de 21e-eeuwse Westerse 
burger tot voor kort welhaast vanzelfspre-
kend. Natuurlijk waren er discussies over 
de vraag of er voldoende vrijheid was en 
of iedereen in gelijke mate van z’n vrijheid 
kon genieten of dat daar (nog) meer over-
heidsinterventie voor nodig zou zijn. Sinds 
het uitbreken van de coronapandemie is 
onze vrijheid herhaaldelijk ingeperkt op een 
wijze die we voor deze crisis waarschijnlijk 
niet voor mogelijk hadden gehouden. Van 

hogerhand werd de laatste maanden bepaald 
– soms als dringend advies, soms als gesanc-
tioneerde verplichting – hoeveel mensen we 
thuis zouden mogen ontvangen, of we toe-
gang tot niet-essentiële winkels hadden, naar 
de kroeg konden of buiten de deur een hapje 
mochten gaan eten, ja zelfs aan de vrijheid 
ons überhaupt op straat te begeven werd met 
de invoering van de avondklok getornd.

Het was – en is – uitgerekend een liberale 
premier die deze (forse) inperking van in-
dividuele vrijheden oplegde en ook moest 
verdedigen. Hij deed dit door het collectieve 
belang van de inperkingen te benadrukken. 
Bovendien schetste hij herhaaldelijk het ‘dui-
velse dilemma’ dat de vrijheid van de één niet 

Concepten van vrijheid in historisch perspectief

Soldaten versieren beeld van vrouw met lans en vrijheidshoed met guirlanden van laurier (1796) 
prent naar tekening van Jan Arends | Wikimedia Commons
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ten koste mag gaan van de vrijheid van de 
ander of van anderen. Mag bijvoorbeeld de 
vrijheid van de één om zich niet te laten vac-
cineren, de vrijheid beperken van de groep 
die dat al wel heeft gedaan? Of mag van 
degenen die er – in vrijheid – voor hebben 
gekozen zich niet te laten vaccineren wor-
den verwacht dat zij de daarbij behorende 
verantwoordelijkheid nemen en afzien van 
een plaats op de IC als het zover komt of in-
stemmen met een (tijdelijke) inperking van 
hun bewegingsvrijheid via de zogenoemde 
2G-maatregel?

Het zijn geen eenvoudige vraagstukken die 
als gevolg van de coronacrisis bij herhaling 
ter tafel komen. Bovendien zijn het vraag-
stukken die ons en onze vrijheid vrijwel al-
lemaal direct raken. De huidige pandemie 
brengt het begrip vrijheid steeds opnieuw 
terug naar de kern van het politieke debat 
en de dillema’s maken bovendien duidelijk 
dat vrijheid – zowel individueel als collectief 
– op diverse manieren geïnterpreteerd kan 
worden. Annelien de Dijn had geen beter 
moment kunnen kiezen om haar lijvige werk 
Vrijheid een woelige geschiedenis (oorspon-
kelijk in het Engels verschenen onder de titel 
Freedom. An unruly history) te publiceren, al 
is dat natuurlijk min of meer toeval, ze was 
er immers ruim tien jaar geleden al aan be-
gonnen. Wel kan worden gesteld dat dit boek 
de lezer niet alleen ruimschoots van histori-
sche kennis voorziet, maar daarnaast uiterst 
actueel is.

De Dijn vraagt zich in haar werk af wat we 
door de eeuwen heen eigenlijk bedoelen als 
we het over vrijheid hebben. En op welke 
wijze is de invulling van het begrip vrijheid 
mogelijk geëvolueerd? Het draait in het werk 

van De Dijn om de strijd tussen twee ver-
schillende interpretaties van het begrip vrij-
heid. Tegenwoordig zijn we geneigd, aldus 
De Dijn, om vrijheid vooral te interpreteren 
als het bezit van onvervreemdbare rechten 
binnen een afgebakend privédomein, waar-
op de overheid geen inbreuk mag plegen. 
Vrijheid betekent conform deze grotendeels 
in de 19e eeuw ontstane invulling hoofdza-
kelijk de inperking van staatsmacht.

Daartegenover plaatst De Dijn het oudere 
democratische concept van vrijheid. Eeu-
wenlang betekende ‘vrij zijn’ in feite zelfbe-
stuur, de mogelijkheid tot deelname aan de 
democratie. Vrijheid betekende dat men aan 
niemand was onderworpen, dus ook niet 
aan een almachtige alleenheerser. Mensen 
konden alleen vrij zijn indien ze werden ge-
regeerd door wetten waar zij zelf invloed op 
uitgeoefend hadden, zo de gedachte achter 
het klassieke vrijheidsconcept. In de woor-
den van de Nederlandse wolhandelaar en 
patriot Pieter Vreede: ‘Gy kunt niet gezegd 
worden vry te zijn, zo lange gy selve geen be-
stuur hebt over uw zelven – over uwe eigen-
dommen – over uw geluk’ (De Dijn, 222).

Daar waar de moderne invulling van vrij-
heid individualistisch is, was de klassieke 
juist collectivistischer. Het verruimen van 
mogelijkheden was onderdeel van het klas-
sieke vrijheidsbegrip, evenals het vergroten 
van het collectief welzijn. Hierbij moet me-
teen de kanttekening worden gemaakt dat 
vrijheid eeuwenlang slechts voor een heel 
beperkt deel van de bevolking was bedoeld. 
Hele groepen werden uitgesloten van de vrij-
heid, alle intellectuele – en bij vlagen zelfs 
modern te noemen – discussies en inzichten 
over het begrip ten spijt.
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In haar ideeëngeschiedenis plaatst De Dijn 
de twee vrijheidsconcepten tegenover elkaar. 
De collectieve, democratische variant, tegen-
over de individualistische. Voor de lezer blijft 
wel de vraag of er bij de verschillende opvat-
tingen over vrijheid uitsluitend sprake is van 
een tweedeling. Niet alleen hebben beide be-
grippen zich door de tijd heen ontwikkeld, 
maar die ontwikkeling heeft nadrukkelijk 
ook in relatie tot elkaar plaatsgevonden. Het 
ontstaan van het moderne begrip van vrij-
heid kan immers mede als reactie worden 
gezien op historische ontwikkelingen, nieu-
we inzichten en ervaren tekortkomingen in 
het klassieke begrip.

In feite schetst De Dijn deze wisselwerking 
zelf ook, wanneer ze de denkbeelden van 
Benjamin Constant te berde brengt. Con-
stant maakte onderscheid tussen antieke 
(politieke, collectieve) vrijheid en moderne 
(burgerlijke, individuele) vrijheid. Antie-
ke vrijheid was voor Constant een ‘actieve 
en voortdurende participatie in collectieve 
macht’ die samenging met de ‘volledige on-
derwerping van het individu aan het gezag 
van de gemeenschap’. De moderne vrijheid 
daarentegen was individueel van aard en zag 
toe op ‘vreedzaam genot en particuliere on-
afhankelijkheid’ (De Dijn, 290-291).

Aanvankelijk leek Constant voorstander van 
de burgerlijke, moderne vrijheid. Het de-
mocratische aspect van de antieke vrijheid 
was aardig in de klassieke stadstaat, maar 
had in de grote volkrijke staten van het mo-
derne Europa z’n relevantie verloren, aldus 
Constant. In zijn eigen tijd was het juist 
zaak de overheid zoveel mogelijk te weren 
uit het private domein. ‘Het is de hoeveel-
heid macht die we moeten hekelen, en niet 

de machthebbers zelf ’ (De Dijn, 292). De 
denker besluit zijn essay ‘De vrijheid van de 
antieken in vergelijking met die van de mo-
dernen’ echter verrassend door te stellen dat 
beide concepten van vrijheid gecombineerd 
zouden moeten worden.

Deze omwenteling is alleen te begrijpen te-
gen de historische achtergrond waarin Con-
stant zijn essay schreef, te weten de mogelij-
ke terugkeer van de absolute monarchie in 
Frankrijk. Een omvangrijke verkiezingszege 
van de royalisten in 1815 maakte de mogelij-
ke terugkeer van het ancien regime reëel, tot 
grote angst van de liberalen. Tegen deze ach-
tergrond kreeg Constant redelijk plotseling 
oog voor de waarde van politieke vrijheid. 
Hij vormde daarbij geen uitzondering onder 
de door De Dijn aangehaalde denkers.

De Dijn eindigt haar boek nogal abrupt met 
de (ogenschijnlijk toch enigszins teleurge-
stelde) vaststelling dat sinds 1945 sprake is 
van een ‘krachtige wedergeboorte van het 
idee dat vrijheid samenvalt met de afwezig-
heid van staatsbemoeienis, en niet met de-
mocratie’ (De Dijn, 389). Isaiah Berlin en 
Friedrich Hayek worden gepresenteerd als 
degenen die deze vorm van vrijheid weer 
op een voetstuk hebben geplaatst. Daarbij 
behandelt De Dijn deze denkers toch wat te 
kort door de bocht. Hayek wordt weggezet 
als rechtlijnige, dogmatische vrijemarkt-
denker, terwijl Berlin ervan wordt beticht 
uitsluitend oog te hebben voor de negatieve 
vrijheid – de vrijheid van staatsinmenging. 
Berlin introduceerde echter niet voor niets 
daarnaast de positieve vrijheid – de voor-
waardenscheppende vrijheid die mensen 
in staat stelt ‘meester over zichzelf te zijn’. 
Berlin zag mensen als sociale en politieke 
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wezens, en voor hem was de samenleving 
nadrukkelijk meer dan een opstelsom van 
individuen. Wel heeft Berlin altijd gewaar-
schuwd voor de gevaren van een teveel aan 
positieve vrijheid, waardoor de negatieve 
vrijheid uiteindelijk het onderspit zou del-
ven. Opnieuw is het hier niet het ene con-
cept of het andere, doch is er sprake van een 
wisselwerking. Deze naoorlogse positie ten 
aanzien van vrijheid is later verder uitge-
werkt door Ralf Dahrendorf, een denker die 
helaas geen plaats in het werk van De Dijn 
heeft gekregen.

Dahrendorf heeft als geen ander laten zien 
dat vrijheid niet alleen gebaat is bij beper-
king van de staatsmacht, maar soms juist kan 
gedijen dankzij bemoeienis van overheids-
wege. Net als Berlin was ook Dahrendorf be-

ducht voor de wisselwerking die er bestond 
tussen de noodzaak van voorwaardenschep-
pend ingrijpen teneinde vrijheid mogelijk 
maken en de terughoudendheid ten aanzien 
van ingrijpen in de vrijheid.
 
Vrijheid is een erudiet en vlot geschreven 
boek geworden, het lezen zonder meer 
waard. De Dijn omzeilt het gevaar van een 
traditionele ideeëngeschiedenis, waarin 
slechts denker na denker de revue passeert, 
door levendige passages over kleurrijke his-
torische figuren en gebeurtenissen die tot de 
verbeelding spreken. De aangehaalde bron-
nen zijn talrijk en overstijgen de usual sus-
pects van een geschiedenis over vrijheid.

Het is daarbij wel jammer dat De Dijn zich 
enerzijds nogal anachronistisch druk maakt 
over de achtergestelde positie van onder an-
dere vrouwen (de uitsluiting van vrouwen 
in de Griekse oudheid noemt zij ‘verontrus-
tend’), terwijl ze weinig moeite heeft gedaan 
verrassende bronnen te zoeken van vrouwen 
die zich al in een vroeg stadium over de ma-
terie hebben uitgelaten. Hier zijn het opeens 
wel slechts de usual suspects die voorbijko-
men, zoals Olympe de Gouges, Germaine 
de Staël, Elizabeth Cady Stanton en Beatrice 
Webb. De toevoeging van enkele minder be-
kende namen, zoals bij de mannelijk even-
knieën wel is gelukt, had hier echt een mooie 
aanvulling kunnen zijn. Deze namen zijn te 
vinden, ze wachten erop aan de vergetelheid 
ontrukt te worden.

drs. F.D. de Beaufort is wetenschappelijk 
medewerker bij de prof.mr. B.M. Telders-
Stichting en lid van de redactie van Liberale 
Reflecties.
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Toelichting omslag
Het schilderij 'De Zielenvisserij' is een allego-
rie op de ijverzucht van de verschillende reli-
gies en hun aanhang tijdens het Twaalfjarig 
Bestand (1609-1621) tussen de Nederlandse 
Republiek en Spanje. In een rivierlandschap 
bevinden zich grote groepen mensen aan 
beide oevers van de rivier, op het water be-
vinden zich enkele roeiboten. Aan de hori-
zon een regenboog. Aan de linkerzijde de 
protestanten en hun aanhangers, de prinsen 
van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik, 
Frederik V van de Palts, Jacobus I, koning 
van Engeland en de jeugdige Lodewijk XIII, 
koning van Frankrijk met zijn moeder Ma-
ria de' Medici. In de boot op de voorgrond 
zitten de protestantse vissers, hun netten zijn 
gemerkt met Fides, Spes en Charitas. Aan 
de rechterzijde staan de katholieken en hun 
aanhangers: de aartshertogen Albrecht en 
Isabella, generaal Ambrosio Spinola en de 
paus gedragen door kardinalen. In het ka-
tholieke bootje vissen priesters onder leiding 
van een bisschop. Schilder: Adriaen Pietersz. 
van de Venne. Bron: Rijksmuseum.
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