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Toen Jan Terlouw D66 leidde, werd het een steeds belangrijker 
thema. En ook nu we hem zoveel jaren later spreken in zijn huis in het 
Gelderse Twello, blijkt het zijn leidmotief: de klimaatcrisis. Het gesprek 
is nog nauwelijks op gang gekomen of hij onderstreept de levensbe-
dreigende gevolgen van de opwarming van de planeet. Hij spreekt alsof 
hij op de kansel staat. Zo kijkt Terlouw ook naar het aanvoeren van een 
politieke partij. Toen hij in de jaren zeventig partijleider van D66 was, 
vergeleek hij het bedrijven van politiek weleens met het geven van een 
preek. Een politicus moet overtuigen, mensen in beweging krijgen en 
daartoe moet hij hart en hoofd bereiken van zijn achterban, zijn publiek, 
zijn toehoorders. Politici kunnen alleen iets voor elkaar krijgen als ze 
daadwerkelijk geloven wat ze zeggen.

Dat geldt zeker voor het vraagstuk van de klimaatcrisis. Dat kreeg in de 
loop van de jaren zeventig bij D66 een centrale plek op politieke agenda. 
‘Nu begint de welvaartsmachine zelf uit de hand te lopen’, stellen de  
Democraten in hun verkiezingsprogramma van 1977. ‘Zij verslindt in  
snel tempo de natuurlijke hulpbronnen en brengt onherstelbare schade 
toe aan het leven op aarde.’ De remedie: het hele systeem op de helling. 
‘De hele race naar meer […] moet worden omgebogen in een streven  
naar beter.’

‘ Is het 
rechtvaardig?  
Die vraag  
stelt niemand  
meer’

Inspirator, idealist, partijgeweten, volksvertegen-
woordiger zonder zetel, dominee zonder kerk.  
Al die kenschetsen mogen we Jan Terlouw (88)  
wel toedichten. De afgelopen jaren roert hij zich 
onvermoeibaar in het publieke debat. Zeker waar 
het de gevolgen van de door de mens veroorzaakte 
opwarming van de aarde en de grenzeloze macht 
van kapitaal betreft, schuwt hij de krachttermen 
niet. In zijn kritiek richt hij zich daarbij vaak  
op de veronachtzaming van de taal van waarden 
en moraal die onze huidige leiders in al hun  
zakelijkheid lijken te zijn vergeten. Idee sprak  
Terlouw over de grote crises van deze tijd, over  
hoe het anders kan en welke rol de politiek  
– en met name D66 – daarin zou moeten spelen.

Interview met 
Jan Terlouw

Jan Terlouw
is schrijver, natuurkun-
dige en oud-politicus. 
Voor D66 was hij onder 
meer Tweede Kamer-
lid, fractievoorzitter, 
lijsttrekker, minister 
en vicepremier, Eerste 
Kamerlid en Commis-
saris van de Koningin 
in Gelderland. 

Interview door Joost Röselaers & Daniël Boomsma
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gelegenheid scheppen. Maar de politiek kan het niet, want die blijft voor 
het grootste deel nationaal georganiseerd. En wie naar de internationale 
situatie kijkt, wordt niet vrolijk. Amerika wordt geregeerd door Trump, 
Brazilië door Bolsonaro, Turkije door Erdogan en China heeft een door de 
staat geleid hyperkapitalistisch systeem. In die wereld moeten we deze 
crisis oplossen? Dat is buitengewoon zorgelijk.’

U noemt de coronacrisis. Wat legt die crisis volgens u bloot? ‘Dat onze 
problemen mondiaal zijn en dat mensen daarin een bepalende rol spe-
len. We hebben het hoogstwaarschijnlijk zelf veroorzaakt door het uit 
vleermuizen te halen. We hebben het virus razendsnel verspreid over de 
aarde waar niet de politiek maar wel de economie internationaal is. Bin-
nen de kortste keren was het virus overal. Nu gaan we het probleem heus 
wel oplossen. Ik vertrouw op onze wetenschap. In die zin is het eigenlijk 
een klein probleem, zeker in vergelijking met de voortgaande klimaat-
verandering, want die vraagt om een veel ingrijpender oplossing. We 
hebben in honderd jaar een infrastructuur gebouwd van olie. Dat is heel 
knap gedaan en we zijn er rijk door geworden. In elk dorp over de hele 
wereld kun je een liter olie kopen voor een redelijke prijs. Nu moeten we 
dat hele systeem vervangen voor een infrastructuur van duurzame ener-
gie. Het hoeft niet morgen klaar te zijn. We mogen er nog wel tien jaar 
over doen. Maar doen we dat niet, en die kans is behoorlijk groot, dan 
dreigt het probleem onbeheersbaar te worden. Wetenschappelijke analy-
ses laten namelijk zien dat de stijging van de temperaturen dan wellicht 
onverminderd doorgaat, of we olie blijven verbranden of niet.’

Wie Terlouw vandaag de dag hoort spreken, merkt meteen dat zijn opvat-
tingen rotsvast zijn gebleven. Ook nu blijken zijn grootste zorgen gereser-
veerd voor de gevolgen van de klimaatramp en zijn de remedies daarvoor 
wat hem betreft nog altijd hetzelfde: het systeem moet op de schop. Alle 
andere politiek is eigenlijk bijzaak. Ook de coronacrisis, hoe zwaar ook, 
valt in het niet bij de omvang van de problemen die de opwarming van  
de aarde met zich meebrengt en nog gaat meebrengen, vindt Terlouw. 

Tegelijkertijd is een andere crisis onlosmakelijk verbonden met de kli-
maatcrisis: de crisis van de markt. Al eerder gebruikte Terlouw stevige 
woorden om de volgens hem dominante economische denkwijze aan te 
vallen. ‘We gaan kapot aan het neoliberalisme. We gaan er helemaal kapot 
aan’, zei hij tegen de Volkskrant. De politiek zit niet meer achter het stuur-
wiel, ze wordt gedomineerd door de macht van het geld, door grote econo-
mische machthebbers die geen behoefte hebben om het klimaatprobleem 
écht aan te pakken. Heel optimistisch lijkt Terlouw niet, en toch gelooft 
hij dat die politiek het zal moeten doen. Daarvoor moet het roer wel radi-
caal om. En daarin ligt ook een belangrijke taak voor D66, vindt hij.

Hoe omschrijft u de grootste crisis van dit moment? ‘De grote crisis van 
dit moment is dat de mens voor het eerst in de geschiedenis de geologi-
sche toestand van de aarde mede bepaalt en daarvoor dus verantwoor-
delijkheid moet nemen. Ik heb de vorige eeuw natuurlijk heel bewust 
meegemaakt, althans de tweede helft. Het was de eeuw van het geweld, 
van de Wereldoorlogen, van Hitler, Stalin, Mao. Deze eeuw is totaal 
anders. In deze eeuw staan we voor een geheel nieuw probleem. Drie 
miljoen jaar geleden was de CO2-concentratie in de atmosfeer even hoog 
als nu. Als gevolg daarvan was de temperatuur een graad of drie hoger 
dan nu. Toen groeiden er palmbomen op Groenland en was de zeespie-
gel tientallen meters hoger. Vanwege die CO2-concentratie. Maar toen 
voltrok die opwarming zich over een periode van duizenden jaren, met 
alle gevolgen van dien. En nu warmt de planeet op in een periode van 
honderd jaar. Vooral door het op massale schaal verbranden van fossiele 
brandstoffen, maar ook door bijvoorbeeld de intensieve veeteelt. Voor 
het eerst heeft de mens een mede bepalende invloed op de geologische 
toestand op aarde. Het Antropoceen, noemen wetenschappers het meer 
en meer. Antropos betekent mens.’

U hamert er al een tijd op. Waarom gaat het zo langzaam? ‘Op de kli-
maatcrisis moet de mens mondiaal reageren. Maar dat kunnen we niet, 
want de politiek is nationaal gebleven. De grote problemen van de een-
entwintigste eeuw zijn allemaal internationaal geworden, ook zo’n co-
ronacrisis. In no time verspreidt de mens het virus via onder andere het 
vliegverkeer. Die realiteit van complete internationalisering is politiek 
zo ontzettend belangrijk. Maar we zitten ermee in onze maag: wij veroor-
zaken het en we zijn niet in staat om ons handelen afdoende te regelen. 
Dat geldt evenzeer voor de klimaatcrisis. Maar ook voor bijvoorbeeld 
de vluchtelingenproblematiek. We gaan hier geen miljoenen Afrikanen 
toelaten. Je ziet nu al dat het leidt tot de opkomst van extreem rechts. Dat 
moeten we dus anders oplossen. We moeten daar investeren, daar werk-

‘ We hebben  
het virus  
razendsnel  
verspreid over 
de aarde waar 
niet de politiek 
maar wel de 
economie inter-
nationaal is’

‘ De grote crisis 
van dit moment 
is dat de mens 
voor het eerst in 
de geschiedenis 
de geologische 
toestand van 
de aarde mede 
bepaalt’ 
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De klimaatcrisis hoeft dus niet per se acuut te worden? ‘Het begint al 
aardig acuut te worden. We gaan van record op record. Maar we lossen 
het niet op omdat mensen het niet weten en omdat valse profeten ze 
ervan willen overtuigen dat er niets aan de hand is. Tot de jeugd begint 
het aardig door te dringen en dat vind ik bemoedigend. Dat de jeugd in 
staking gaat en zegt: ‘het gaat om onze toekomst’.’

U heeft het vaak over de grote toename van ongelijkheid. Legt de  
coronacrisis die grote ongelijkheden niet opnieuw en met nog meer 
scherpte bloot? ‘Dat is zeker waar, maar de ongelijkheid wordt natuurlijk 
al dertig jaar aangescherpt. Het is in een versnelling gekomen na het 
uiteen vallen van de Sovjet Unie en de globalisering. In die jaren schreef 
Francis Fukuyama The end of history. Hij schreef dat we aan het einde 
waren gekomen van de politiek-filosofische ontwikkelingen. Het demo- 
cratisch liberalisme had definitief gewonnen. Leve de globalisering! 
Natuurlijk zijn er door globalisering miljoenen mensen uit de armoede 
geholpen. Maar al snel bleek het een tweedeling te veroorzaken en kwa-
men de voordelen van de globalisering bij een bovenlaag terecht en de 
nadelen bij de onderlaag. Sla er de Franse econoom Thomas Piketty maar 
op na. Neem het bruto nationaal product van Nederland; dat komt voor 
tachtig procent bij tien procent van de bevolking terecht.’

U heeft het eens de ‘massieve macht van het kapitaal’ genoemd. Wat 
is die macht? ‘We hadden na de oorlog, in de jaren van wederopbouw, 
een soort overheidskapitalisme. Dat wil zeggen dat de overheid samen 
met het bedrijfsleven constant in gesprek was met de vakbonden en de 
boerenbeweging. Van de stijgende welvaart ging een redelijk deel naar de 
factor arbeid. Dat is vanaf Thatcher en Reagan van lieverlee overgegaan 
naar een marktkapitalisme, dat een soort heilig geloof kreeg in markten. 
Maar bijna nergens werkt de markt zoals we denken dat hij werkt. Er zijn 
bijna geen vrije markten. Alle grote markten zijn oligarchieën waarin en-
kele partijen domineren. Het gekke is: er zijn op wereldschaal geen echte 
vrije markten en toch is ons wereldwijde economische systeem op het 
vrije-marktsysteem gebaseerd. Wat een absurditeit! De lobbykracht van 
de oligarchen is ontzettend groot. Dat is wat ik bedoel met die massieve 
macht van kapitaal. En het verband met de klimaatcrisis is evident. Als 
overheden nu zouden besluiten: de CO2-prijs gaat naar honderd euro per 
ton, dan zouden grote bedrijven als Shell natuurlijk roepen: help, dat kan 
niet! Maar vervolgens gaan ze noodgedwongen investeren in duurza-
me energie. Dan loont boren naar olie niet meer. Dat is een aantal jaren 
natuurlijk best lastig, maar het kan en het is noodzakelijk. De politiek 
heeft de macht om het af te dwingen, maar doet het niet. Waarom niet? 
Omdat de politiek, vooral internationaal, nog niet van de noodzaak is 
doordrongen. Omdat het heel veel daadkracht vergt. Maar ook vanwege 
die enorme macht van het opgehoopte kapitaal, die alleen maar sterker 
wordt door de tweedeling die de globalisering veroorzaakt.’

U heeft in het algemeen ook kritiek op marktwerking. ‘Neem alleen al 
zorg. Nederland is een van de drie landen in de wereld met marktwer-
king in de zorg. Ik ben daar principieel tegen. Zorg is een recht en mark-

Is de coronacrisis het woord ‘crisis’ dan wel waard? ‘Het is nu even een 
crisis. Veel mensen worden er natuurlijk door getroffen. Van de horeca tot 
eenzame ouderen. Maar mondiaal en op langere termijn gezien is het een 
crisis van niks. Het duurt nog maximaal twee jaren en dan is het voorbij.’

De coronacrisis wordt wel sterk door mensen beleefd. Bij de klimaat-
crisis is de urgentie niet altijd voor iedereen direct voelbaar. ‘Ja, terwijl 
wetenschappers die het onderzoeken, weten dat we over moeten gaan op 
duurzame energie. Waarom lossen we het niet op? Het is geen onoplos-
baar technisch probleem. Technisch kunnen we bijna alles. En er is meer 
dan genoeg zonne-energie. Het is ook niet onbetaalbaar. Natuurlijk, 
het vraagt veel nieuwe investeringen, maar het schept heel veel werk-
gelegenheid. Is dan het probleem dat de politiek het moet doen en de 
politiek het niet wil of kan? Ja, dat is een probleem. Hoe komt dat dan? 
Politici krijgen iets uiteindelijk alleen voor elkaar als de mensen het 
willen. De vraag is dan waarom bij zo’n existentiële kwestie, de mensen 
het niet zouden willen. Ik krijg op dit moment achterkleinkind na ach-
terkleinkind. Als zo’n baby is geboren en ik ga er naar toe, ontroert me 
dat zeer. Wat me vooral ontroert: de enorme blijdschap van de ouders. Ze 
zijn zo gelukkig met dat kind en hebben er alles voor over! Zou je het er 
dan niet voor over hebben om zodanige maatregelen te nemen dat hun 
kind een toekomst heeft? Natuurlijk heb je dat ervoor over. Dus als ze het 
niet willen is mijn conclusie: de mensen weten niet wat er aan de hand 
is. We hebben dus allemaal de taak – in de eerste plaats de politiek, maar 
ook de religies, de kunsten en het onderwijs – om mensen te vertellen: 
het moet, het kan, het gaat om de toekomst van je kinderen.’

‘ We hebben  
dus allemaal de 
taak om mensen 
te vertellen:  
het moet, het 
kan, het gaat 
om de toekomst 
van je kinderen’

‘ Natuurlijk  
zijn er door  
globalisering 
miljoenen  
mensen uit  
de armoede  
geholpen.  
Maar al snel 
bleek het een 
tweedeling te 
veroorzaken’
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En uw eigen partij? Er klinkt weleens de verzuchting dat D66 veel radi- 
caler was dan nu het geval lijkt. Is dat historische contrast niet enorm?
‘Dat vind ik fijn om te horen. Iedereen zegt dat ik zo links ben geworden, 
maar volgens mij ben ik niet veranderd. D66 heeft sinds de jaren tachtig 
te maken gekregen met de verrechtsing van de gehele politiek. Met het 
heilige geloof in het vermogen van de vrije markt. Met het afschudden 
van ideologische veren. Ik zou heel graag willen dat D66 het voortouw 
nam in het aanpakken van de crises die ik heb genoemd, in het aanpak-
ken van de ecologische ramp die zich nu mondiaal voltrekt. Ik heb de af-
gelopen jaren een paar keer een verhaal mogen houden op een D66-con-
gres, met een behoorlijk links verhaal over wat ik vind. Ik vond daar een 
enorme aanhang bij. Aan de reacties te horen dacht ik: dit vinden jullie 
ook! Dan denk ik: ik hoor nog bij D66.’

Resoneert zo’n radicaler verhaal wel voldoende als D66 een middenpartij 
wil zijn? ‘Ik ben niet zo dol op dat verhaal van het zijn van een midden-
partij, maar ook links en rechts zijn niet meer wat ze vroeger waren. 
Vroeger was links: veel overheid, weinig markt. En rechts was omge-
keerd. Nu zijn er andere problemen. Is het klimaatprobleem nou links of 
rechts? Het is van ons allen. Dat geldt voor zoveel meer dingen. In die zin 
kan ik mij niet meer in die oude indeling vinden. Er is een nieuwe tijd 
met splinternieuwe problemen. Ik vind wel dat je liberaal moet zijn. Li-
beralen willen niet dat macht een te grote rol krijgt. Want dan ontspoort 
de mens. Daarom is een welbegrepen sociaal-liberalisme belangrijk in 
deze tijd. Maar er is wel een correctie nodig. Ik zou graag willen dat D66 

ten garanderen geen rechten. Dat kunnen alleen overheden. Waarom 
moet een medisch specialist een vrije ondernemer zijn? Zijn kennis heeft 
hij te danken aan de samenleving. Hij zit in een systeem waar de over-
heid een verantwoordelijkheid voor draagt. Medici horen in loondienst 
te zijn. Net als een leraar, die zorgt voor geestelijke overdracht in loon-
dienst. Markten maken sommige mensen rijk en we weten allemaal: geld 
is macht. Maar zo hoort het niet te zijn. Ik vind het eigenlijk ook onzin 
dat aandeelhouders ook maar iets te zeggen hebben over de leiding van 
een bedrijf. Een ondernemer, gecontroleerd door een Raad van Commis-
sarissen, heeft te maken met zijn werknemers, met milieu-eisen, met de 
belangen van de plek waar hij gevestigd is, met de continuïteit van het 
bedrijf, en jazeker, óók met rendement voor de aandeelhouders. Maar dat 
laatste is slechts één van de factoren. Waarom moet een aandeelhouders-
vergadering zeggenschap hebben? Als je vindt dat het niet goed gaat, trek 
je je geld maar terug en investeer je elders.’  
 
‘Kapitaal hoort niet te domineren. Kijk ook naar de landbouw. Ik heb 
veel waardering voor landbouwminister Carola Schouten. Ze schreef een 
mooie nota over duurzame landbouw. Maar er mist nog een hoofdstuk, 
namelijk: Hoe ga je dat doen? Ze had moeten zeggen: ‘De overheid wordt 
nu marktmeester en niet-duurzame goederen komen niet meer op die 
markt. Dat ga ik verbieden.’ En ja, dan worden de producten onherroe-
pelijk duurder. Daarom moet je daarnaast een inkomensbeleid voeren, 
zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Is dat slecht voor 
de export? Ja, dat is zo, en dus: stapje voor stapje. Van lieverlee zullen 
andere landen ook mee moeten komen en dan heb je een voorsprong 
opgebouwd. Maar oké, ik begrijp natuurlijk dat Carola Schouten in een 
coalitie zit waar je niet alles kunt doen wat je zou willen.’

Ligt het aan het lobbywerk van boeren dat dat niet gebeurd is? ‘Dat 
speelt ook een rol. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had groot gelijk toen hij 
zei dat de veestapel moet halveren. Maar hij had er bij kunnen zeggen: 
‘en dat gaan de boeren niet betalen. Dat wordt betaald met een hogere 
prijs voor de landbouwproducten. Dat gaan we samen betalen’.’

Met wat voor crisis hebben we hier te maken? Een marktcrisis? Een poli-
tieke verbeeldingscrisis? ‘Het zijn een aantal factoren bij elkaar opgeteld. 
We hebben die ontwikkeling van de tweedeling door globalisering en 
bijgevolg de toegenomen macht van kapitaal in de wereld. Daar komen 
nog talloze ontwikkelingen bij: van exponentiële technologische ontwik-
kelingen, robotisering en kunstmatige intelligentie tot een allesomvat-
tende klimaatcrisis. Al deze crisis komen nu bij elkaar en daar moeten 
we mee dealen.’

Het vraagt om politiek leiderschap ‘Ja, en dat mis ik nu zo enorm. 
Wereldwijd natuurlijk. Als ik naar ons eigen land kijk – neem nou zo’n 
CDA-lijsttrekkersstrijd. Waar ging dat eigenlijk over? Er zijn zulke funda-
mentele problemen momenteel; de macht van het kapitaal, de invloed 
van de mens op het geologische klimaat. Maar geen woord daarover. 
Daar word ik tamelijk wanhopig van. 

‘ Ik zou graag 
willen dat D66 
weer onomwon- 
den omarmde 
wat vroeger 
‘links’ werd  
genoemd. Juist 
om die gevaar-
lijke combinatie  
van kapitaal  
en macht beter 
te kunnen  
bestrijden’

‘ Zorg is  
een recht  
en markten  
garanderen 
geen rechten. 
Dat kunnen 
alleen over- 
heden’
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weer onomwonden omarmde wat vroeger ‘links’ werd genoemd. Juist 
om die gevaarlijke combinatie van kapitaal en macht beter te kunnen 
bestrijden. D66 blijft mijn partij, maar ik zeg wel: D66, let op. Het sociale 
aspect in de samenleving is verzwakt.’

U heeft dat wel vaker gezegd. Als partijleider zei u dat politici iets weg 
moeten hebben van een dominee, het beroep van uw vader. ‘Domi-
nees weten de zielen en de harten van de mensen te raken. Wie vertelt 
de mensen nou waar wij het nu over hebben? De politiek is zo zakelijk 
geworden. Politici zijn managers geworden die problemen oplossen. Is 
het rechtvaardig? Die vraagt hoor ik weinig meer. Dat is een groot gemis, 
want dat hoort de allereerste vraag bij een politiek besluit altijd te zijn. 
Vroeger debatteerden we veel meer vanuit dat begrip. Nu zitten we in een 
spirituele crisis. Ik ben ervan overtuigd dat het leeglopen van de kerken 
daarin een belangrijke rol speelt. Want je werd in de kerk toch constant 
geconfronteerd met vragen over goed en kwaad. Daar ging het in mijn 
christelijke jeugd altijd over. De jeugd van nu mist dat. Ik merk het ook: 
ik raak mensen pas echt als het spiritueel wordt. In de jaren zestig is er 
veel goeds gebeurd, maar er is ook veel gezond hout weggehakt. Waar 
wordt de vraag naar rechtvaardigheid, naar goed en kwaad nog gesteld? 
In het onderwijs? Veel hangt samen met onze welvaart. Psychiaters ver-
tellen mij: rijke mensen worden angstig. Ze hebben meer te verdedigen. 
Kijk naar de protesten op het Malieveld. Die gingen in de jaren dat ik nog 
in de politiek zat over kernwapens, abortus – niet-materiële zaken. Het 
ging nooit over geld. Gelukkig wordt er nu weer geprotesteerd voor het 
klimaat, dat stemt mij weer tevreden.’

Bent u pessimistischer geworden? ‘Ja, een beetje. Ik probeer altijd opti-
misme uit te stralen, want er zijn altijd wel degelijk oplossingen. En die 
wil ik uitdragen. Maar of we die kansen ook zullen pakken? Dat zou ik 
graag in de verkiezingsprogramma’s willen zien!’

Stel, Jan Terlouw trekt de lijst voor de verkiezingen van 2021. Hoe zou  
u de campagne ingaan? ‘Ik zou drie crises benoemen en daar oplossingen  
voor aandragen. In de eerste plaats de crisis van de markt. Dan een  
vraagstuk dat ik nog niet heb genoemd: die van de burger bij het bestuur. 
Het vertrouwen van de burger in de politiek moet worden hersteld. Want 
de huidige crisis bestaat eruit dat de politiek de burger niet meer ver-
trouwt, terwijl je mensen verantwoordelijkheden moet geven. Daarom 
leek het afschaffen van het referendum nergens naar. En dan de voort-
varendheid waarmee het gebeurd is. Niet te geloven. Maar ook nu. De 
commissie-Remkes deed mooie aanbevelingen, maar daar komt weinig  
van terecht, vrees ik. We moeten terug naar de basis van onze partij:  
de burger bij het bestuur. Tot slot de crisis van het Antropoceen en alles 
wat daarmee samenhangt: de manier waarop we omgaan met de natuur  
– de klimaatcrisis dus. Een crisis zonder precedent die al het andere 
overschaduwt. Dat is voor mij het belangrijkst. Die crisis vraagt boven 
alles om een politiek om die durft te prediken. Zodat de mensen het 
weten. Met mijn 88 jaren voel ik me nog steeds verplicht daaraan bij te 
dragen.’ 1

Experts zijn duidelijk: we leven ontegenzeggelijk in een crisistijd. 
Hoogleraar Uri Rosenthal ziet de coronacrisis als ‘de grootste crisis uit 
onze geschiedenis. We zitten nu in de eerste, acute fase. Daarna krijg je 
de ‘crisis na de crisis’’. Daarbij stelt bestuurskundige Mark Bovens dat na 
een maatschappelijke crisis ‘meestal ook nog een politieke crisis volgt’. 
En hoogleraar Arjen Boin spreekt over de huidige crisissituaties als een 
‘grenzeloze crisis’. Zo is het crisis-jargon ook wetenschappelijk gezien 
erg in trek. Niet voor niets is de Nederlandse crisiswereld recentelijk 
aanzienlijk geprofessionaliseerd. Zo hebben bestuurlijke departementen 
afdelingen crisismanagement opgetuigd, zijn Veiligheidsregio’s ge-
vormd, traint het ministerie van Veiligheid en Justitie ambtenaren in de 
Nationale Academie voor Crisisbeheersing en aan de Universiteit Leiden 
behalen elk jaar zo’n tweehonderd studenten hun diploma in Security 
and Crisis Management.

Het is dus crisis. Maar het woord crisis is vooral een succesvolle meta-
foor. En ‘metaforen nemen je eerst bij de hand en daarna bij de neus’,  
zo stelt bestuurskundige Mark van Twist. En dat geldt ook voor ons  
denken over crisis. 

De aantrekkelijkheid van de crisismetafoor 
Het woord crisis heeft in ons dagelijkse spraakgebruik een problemati-
serende lading. Zit iemand in een persoonlijkheidscrisis of bevinden de 
buren zich in een relatiecrisis, dan is er meestal sprake van een tamelijk 
problematische situatie. Echter, etymologisch is de term meer neutraal 
van aard. Het komt voort uit het (oud)Griekse werkwoord krinomai, met 
de betekenissen scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, be-
slechten, richten en oordelen. Zo bezien, is het woord crisis eerder een 
werkwoord waarbij een beslissend of urgent aspect in de sociale werke-

Ondanks dat de afgelopen jaren gekenmerkt  
werden door verschillende problemen, lijkt er  
één constante factor te zijn. Want na de financiële  
crisis, de stikstofcrisis, klimaatcrisis en de corona- 
crisis blijkt dat we verkeren in een permanente 
staat van crisis. Staat de wereld echt voortdurend 
in brand of is er meer aan de hand?  
Door Mark van Ostaijen

Crisisdenken

Het woord 
crisis heeft in 
ons dagelijkse 
spraakgebruik 
een proble- 
matiserende 
lading

Crisis als  
metafoor 

 ‘ Dan een  
vraagstuk dat  
ik nog niet  
heb genoemd: 
die van de  
burger bij  
het bestuur.  
Het vertrouwen 
van de burger  
in de politiek 
moet worden 
hersteld’
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