
65Liberalisme in crisis 64idee oktober 2022

Eind jaren tachtig muntte de Amerikaanse juriste Kimberlé 
Crenshaw het begrip ‘intersectionaliteit’ voor het eerst. Zij wijst op de 
verschillende systemen van onderdrukking die op deze wereld bestaan, 
waaronder seksisme, kapitalisme en racisme. Deze vormen van onder-
drukking manifesteren zich zelden alleen, maar mengen zich. Oftewel, 
ze komen samen op een kruispunt – een intersection. Wanneer deze 
systemen botsen, als auto’s op een kruispunt, is het lastig om te zeggen 
welk systeem de hoofdschuldige is. Crenshaw gaf daarbij het voorbeeld 
van zwarte vrouwen in de Verenigde Staten: zij lijden zowel onder 
seksisme als racisme, en verdienen vaak ook aanzienlijk minder dan 
andere bevolkingsgroepen. Een mix van onderdrukking dus.

Ieder van ons heeft bepaalde privileges, vaak onverdiend en niet altijd 
zichtbaar voor de buitenwereld. Ieder van ons heeft ook te maken met 
tegenslagen en blokkades. Kleur, genderidentiteit en sociale klasse zijn 
factoren die vaak als eerste benoemd worden. Maar er zijn ook andere 
intersecties, zoals gezondheid, gewicht, leeftijd, taal, seksuele oriëntatie 
en nationaliteit. Ieder van ons wordt bevoordeeld én benadeeld op 
geheel eigen wijze. De intersectionele benadering gaat voorbij aan one 
size fits all en laat een genuanceerd beeld zien van mensen. 

Met de lancering van Bij1 werd het politieke  
landschap verrijkt met de eerste partij in  
Nederland die zich expliciet ‘intersectioneel’ 
noemt. Ook in het Europees Parlement is  
inmiddels een levendig debat gaande over  
intersectionele politiek, naar aanleiding van het 
rapport On intersectional discrimination in the  
European Union over wat beleidsmakers met dit 
begrip kunnen. Hoog tijd dat sociaal-liberalen  
zich er ook eens in gaan verdiepen.  
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Intersectionaliteit is 
een perspectief dat ervan 
uitgaat dat elk individu 
een eigen combinatie van 
privileges en onderdruk- 
king ervaart. Het biedt een 
theoretisch model om  
maatschappelijke ongelijk-
heid te verklaren.
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Het begrip ‘intersectionaliteit’ is in de academische context en in feminis-
tische kringen al jarenlang bekend, maar de intersectionele benadering 
heeft ook een dimensie die politiek vertaald kan worden. In Nederland 
heeft dat een thuis gevonden bij Bij1. In haar beginselprogramma maakt 
de partij de strijd tegen de diverse systemen van onderdrukking tot prio-
riteit, een intersectionele en dekoloniale manier van denken, onderdeel 
van het gedachtegoed. Binnen de progressieve partij D66 blijft het stil. 
Onterecht. Intersectionaliteit past bij uitstek in een sociaal-liberale visie.

De twee gezichten van sociaal-liberalisme
Eerst een stapje terug in de tijd. De geschiedenis van het liberalisme is 
heel dubbel als we kijken naar het opkomen voor de zwakkeren en het 
doorbreken van systemen van onderdrukking. De sociaal-liberale politiek 
heeft in Nederland rond 1900 veel voor de emancipatie van de arbeiders- 
klasse en de vrouw betekend. De meer sociaal ingevoerde liberalen trok-
ken zich de prangende maatschappelijke kwesties van die tijd zeer aan. 
Denk aan het Kinderwetje van Van Houten (1872) en de discussies over de 
uitbreiding van het kiesrecht. Eind negentiende eeuw trad het kabinet- 
Pierson aan, dat de bijnaam ‘het kabinet der sociale rechtvaardigheid’ 
kreeg. Dat zorgde onder andere voor de invoering van de leerplicht en de 
ongevallenwet en legde de basis voor wat we nu kennen als de jeugdzorg. 

Liberalen geloven in de kracht en het ontwik-
kelpotentieel van het individu, maar vooral 
sociaal-liberalen zien dat sommigen ook meer 
ondersteuning nodig hebben. De eerste soci-
aal-liberalen hielden niet vast aan de status quo, 
maar geloofden dat door gericht ingrijpen van 
de overheid een betere samenleving mogelijk 
was. De grondhouding was daarbij hervormings-
gezind en niet dogmatisch. 

Maar er is ook een ander verhaal te vertellen 
over deze eerste generatie sociaal-liberalen. 
Neem Aletta Jacobs, bekend als eerste vrou-
welijke dokter in Nederland, maar ook lid 
van de Vrijzinnig Democratische Bond en 
voorvechter van het vrouwenkiesrecht. In 1911 
en 1912 bezocht ze tijdens een wereldreis onder 
andere Nederlands-Indië. Daar bleek dat de 
verlichte ideeën over vrouwenkiesrecht toch 
echt niet voor de bruine vrouwen in de kolonie 
golden. Strijdend voor de positie van de vrouw 
in Nederland, was Aletta Jacobs in koloniale 

context juist ook onderdeel van de macht. In de kolonies die ze bezocht, 
voerde ze het gesprek over kiesrecht vooral met witte vrouwen. In haar 
brieven beschreef ze de koloniale onderdanen in raciale stereotypen en 
accepteerde ze de koloniale macht als een (voorlopige) noodzaak voor 
deze onderdanen. Als persoon in haar tijd kon zij het koloniale denken 
niet geheel verwerpen. Sociaal-liberalisme had haar grenzen. 

In de vroege geschiedenis van het sociaal-liberale gedachtegoed zit al 
een ongemakkelijke tegenstelling. Zitten er ook nu nog grenzen aan 
sociaal-liberalisme? Heeft het sociaal-liberale gedachtegoed genoeg in 
huis om de grote uitdagingen van de toekomst aan te gaan? 

Beter begrijpen van beleid
Wie in het laagland van Bangladesh woont en onder het bestaansmi-
nimum leeft, zal de gevolgen van klimaatverandering veel wezenlijker 
ervaren dan een Nederlander die wordt beschermd door een verzorgings-
staat en technologie om haar tegen het water te beschermen. De fa-
brieksarbeider in China produceert voor de wereldwijde goederenmarkt 
maar profiteert niet van het stijgende welzijnsniveau van een Europeaan, 
en voelt het direct als de economie hapert. Grote crises raken niet 
iedereen in gelijke mate. De intersecties van nationaliteit, regio, klasse 
zijn opeens niet meer abstract. 

Ook dichter bij huis krijgt de toeslagenaffaire meer reliëf door het ge-
geven dat Nederlanders van kleur, en voor een groot deel vrouwen, hier 
bovengemiddeld slachtoffer van zijn. Dit komt niet uit de hoge hoed: 
decennia van geïnstitutionaliseerde denkbeelden over ras en klasse 
hebben onze instituten gevormd. Los van de goedwillende individuele 
ambtenaar werken de systemen tegen en herkennen ze bepaalde inter-
secties niet als even waardevol als wit, man, cisgender, hoogopgeleid 
met een Nederlandse nationaliteit. 

Naar aanleiding van vragen in de Eerste Kamer van D66 heeft het Neder-
landse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek gedaan naar het 
voeren van een feministisch buitenlandbeleid. In mei 2022 volgde een 
brief waarin de intentie werd uitgesproken om de inzet op gendergelijk-
heid te vergroten. Ook werd de link met uitdagingen als klimaatverande-
ring gelegd. We kunnen voorzichtig optimistisch zijn. Maar feministisch 
is niet genoeg. Vrouwen in wat we nu ‘het mondiale Zuiden’ noemen, 
hebben niet alleen een strijd tegen het patriarchaat te voeren maar ook 
tegen witte suprematie en kapitalisme. Het eerder genoemde rapport 
voor het Europees Parlement geeft daarin een goed precedent. 

We komen van ver. Zeker als we het hebben over internationale solida- 
riteit, staat er een geschiedenis van ongelijkheidsdenken en kolonia-
lisme achter. Dat maakt dat vandaag simpelweg niet iedereen dezelfde 
startpositie in het leven heeft. De uitdagingen gaan verder en dieper dan 
simpelweg te stellen dat het individu alle kansen moet krijgen om zich te 
ontwikkelen. Of roepen dat bepaald beleid feministisch is. De instituties 
van de staat, maar ook de politieke partij zelf, moeten veranderen om 
werkelijk goed te doen. De brief van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken maakt daar overigens ook een start mee: er wordt ook gekeken 
naar de interne organisatie en de thema’s die prioriteit krijgen. 

Systemen van macht bevragen
Liberalisme, en ook sociaal-liberalisme, kan moeilijk ontsnappen aan de 
ideologische wortels die in een andere tijd gevormd zijn. De politiek van 
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de negentiende eeuw was gevormd voor een bovenklasse van mannen 
die wit, kapitalistisch en koloniaal waren. Inmiddels zijn we een aantal 
politieke generaties verder en heeft het sociaal-liberalisme een nieuw 
politiek momentum gevonden. Het opfrissen van het gedachtegoed is 
een nuttige exercitie maar niet genoeg. Het sociaal-liberalisme – en haar 
politieke doorvertaling – moet ook kritisch naar zichzelf kijken. 

Ook politiek en macht in het algemeen worden nog steeds onbewust ge-
koppeld aan bepaalde intersecties: veertigplus, man, wit, hoogopgeleid, 
middeninkomen. Als sociaal-liberalen zouden we extra scherp moeten 
kijken naar wie er in de politiek niet gezien, gehoord of geloofd worden. 
De Britse classica Mary Beard laat in haar manifest Women & Power over-
tuigend zien dat vrouwen sinds de Oudheid buiten het (politieke) debat 
zijn geplaatst. Macht wordt niet geassocieerd met vrouwen (lees ook: 
personen van kleur, et cetera). Wanneer ze wel hun stem in de politieke 
arena laten horen, dan is de respons niet altijd verwelkomend. Vrouwen 
worden buitenspel gezet, dat is onrechtvaardig an sich en daarmee zijn 
we ver weg van een goed werkende democratie. 

Beard concludeert dat we ons begrip van macht moeten veranderen, in 
plaats van vrouwen zich in te laten vechten in een systeem dat niet voor 
hen gemaakt is. De systemen van onderdrukking zijn door de eeuwen 
heen gevormd (classica Beard gaat terug tot aan de Odyssee) en zijn aan 
bevraging toe in de hedendaagse samenleving. Voor het sociaal-libera-
lisme geldt evenzeer: de vraag ligt op tafel hoe het gedachtegoed hand-
vatten biedt voor de crises in de samenleving, maar ook hoe de politieke 
praktijk zelf vormgegeven wordt. Als het sociaal-liberalisme toegankelijk 
wil zijn voor de diverse samenleving van nu is er onderhoud nodig. 

Een verrijking van het sociaal-liberale gedachtegoed
Het sociaal-liberalisme heeft een geschiedenis van het bevragen van 
macht, het creëren van de maatschappelijke randvoorwaarden om het 
individu vrijheid te bieden en een progressieve grondhouding – al is 
deze laatste wellicht een recente toevoeging. Intersectionaliteit zou 
het sociaal-liberale denkkader kunnen verrijken. Het intersectionele per-
spectief is niets meer dan een theoretische bril om systemen te bevragen 
en met genuanceerde oplossingen te komen. Intersectionaliteit leidt tot 
beter beleid, al staat het gebruik van de term nog in de kinderschoenen. 

Het is een bril die ook bruikbaar is in het streven naar vernieuwing van 
het begrip ‘sociale rechtvaardigheid’. Met oog voor mensen, in verant-
woordelijkheid en solidariteit. In de complexiteit van de samenleving 
van vandaag de dag. De onderliggende waarden van het sociaal-libera-
lisme kunnen intersectionaliteit omarmen. Een verrijking dus die het 
sociaal-liberale gedachtegoed toekomstbestendig maakt. 1
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