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Wegenfonds 
De instelling van een wegenfonds beeft onze bartelijke instemming. 
Niet omdat wij die fondsvorming op zicbzelf zo belangrijk vinden, 
maar omdat de regering daardoor blijk geeft ernst te willen maken 
met de versnelde uitbreiding van ons wegennet. 

Wijvindenbet ook aanvaardbaar, dat van bet wegverkeer een ex
tra bijdrage zal worden gevraagd. Dat de overbeid in de afgelopen ja
ren veel meer van bet wegverkeer zou bebben gebeven dan zij in al 
haar geledingen- rijk, provincie en gemeente - uitgaf aan de aanleg, 
de verbetering en het onderhoud van wegen is een fabel, die door 
een klein aantal belanghebbenden en een groot aantal niet ter zake 
kundigen bardnekkig in het Ieven wordt gebouden. Minister Witte
veen heeft de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen nog eens 
in enig detail voorgerekend, dat bet Rijk aan motorrijtuigenbelasting 
en bijzonder invoerrecht op benzine ruim 1 miljard per jaar heft, 
terwijl Rijk en lagere overheden samen ongeveer hetzelfde bedrag 
aan de wegen uitgeven. 

Minder gelukkig zijn wij over de voorgestelde vorm van de hef
fing. Die vorm lijkt ons voornamelijk gekozen om de indruk te ont
gaan dat de heffing een soort belasting zou zijn. Technisch gespro
kenmagdat juist zijn, in de praktijk zal men echter toch de heffing 
als een belasting ervaren. Kom er dan liever openlijk voor uit, dat 
het een belasting is. 

De zaak, waarvoor zij dient, wordt immers door verreweg de 
meeste mensen als een goede zaak gezien. 

Op heteerste gezicht is voor de eenbeidstarieven wel iets te zeg
gen. Zij zouden juist door hun uniformiteit enig tegenwicht kunnen 
scheppen in een sterk progressief belastingstelsel als het Neder
landse. Tochgeloven wij niet, dat de excessen van de progressie op 
deze manier bestreden moeten worden. 

In de bestaande Nederlandse belastingen op het wegverkeer is -
naar onze mening terecht - een zekere verhouding vastgelegd tus
sende intensiteit van het weggebruik en de hoogte van de belasting. 
De motorrijtuigenbelasting wordt geheven naar het gewicht van de 
auto. Hoe zwaarder de auto, des te meer slijtage zal bij toebrengen 
aan de wegen en des te groter ook het betaalde belastingbedrag. De 
benzinebelasting vormt een vast percentage van de benzineprijs . 
Hoemeermenrijdt, des te meer slijt men de wegen en des te meer 
belasting betaalt men. · 

Dit beginsel zou door de uniforme weggelden grotendeels worden 
doorbroken. Weliswaar zoude eigenaar van een personenauto twee-
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maal zoveel per jaar aan weggeld betalen als een motorfiets- of 
scooterberijder, en een vrachtwageneigenaar drie maal zoveel, maar 
het Lelijke Eendje dat maar enkele keren per jaar over de auto
snelwegfladdert zou precies evenveel moeten opbrengen als de zwa
re slee, die dagelijks over de hoofdwegen suist. 

Wij voelen voorshands meer voor een procentuele verhoging van 
de motorrijtuigenbelasting, die ongeveer 30% zou moeten bedragen 
om de beno<iigde f 75 m. op te brengen, of voor een verhoging (van 
hooguit 3 cent per liter) van de benzineprijs, of een mengsel van 
beide. Een verhoging van de benzineprijs zou het grote voordeel 
hebben dat ook buitenlandse bezoekers aan het wegenfonds zouden 
bijdragen. Be ide system en hebben het voordeel, dat zij geen extra 
inningskosten meebrengen, terwijl de perceptiekosten van de voor
gestelde weggeldheffing op 3 ~ 4 procent van de opbrengst worden 
geschat. 

Het zo:1 wenselijk zijn om voertuigen, die per definitie niet aan 
het verkeer over de autosnelwegen deelnemen, zoals bijvoorbeeld 
de autobussen van de plaatselijke vervoerbedrijven, van dergelijke 
verhogingen vrij te stellen. 

Afgeziendaarvanlijkt ons de voorgestelde scheiding tussen auto
snelwegenenoverigewegenniet erg gelukkig. Het wegennet van een 
land vormt een geheel, en voorzover men door heffingen bepaalde 
weggebruikers van de hoofdwegen afhoudt, zullen zij extra slijtage 
toebrengen aan de secundaire wegen, die even onmisbaar zijn. 

Intussen zijn dit bijzaken, die vrij eenvoudig te regelen zijn. De 
hoofdzaak is, dat deze regering de wegenbouw serieus wil aanpakken. 
Bij dat streven verdient zij ieders steun en heeft zij de onze. 
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Hoog tijd voor de M.L.F. 
Nog geen 24 uur nadat bet bewind Chroesjtsjow een einde had genomen, 
heeft mr. D. U. Stikker zijn visie gegeven op de consequenties die de 
geweldloze paleisrevolutie in bet Kremlin voor bet Westen zou kun
nen meebrengen. Aan de boorden van de Amstel, waar de gewezen 
secretaris-generaal van de NAVO uitrustte van de vermoeienissen 
die bet aanvaarden van bet ereburgerschap van Winschoten mee
bracht, legde hij een verklaring af waaruit ernstige bezorgdheid 
sprak. 

Men moet rekeninghouden, zo zei hij, met een verharding van de 
houding van Moskou tegenover bet Westen. Het gebrek aan eenheid 
binnen bet Atlantische bondgenootschap is daarom volgens hem juist 
op dit moment bijzonder betreurenswaardig. Maar, aldus de beer 
Stikker, bet zou niet de eerste keer zijn dat bij eventuele stijging 
van de internationale spanningen ook de solidariteit tussen de NAVO
leden toeneemt. 

Daaraan willen wij toevoegen, dat - anders dan vorige keren - de 
NAVO een project heeft gereedliggen, waarin de bereidheid van de 
bondgenoten tot samenwerking uitnemend tot uiting kan komen: de 
multilaterale oppervlaktevloot. Deze vloot - in bet vakjargon be
kend onder de naam MLF, multilateral force - zal bestaan uit 25 
koopvaardijschepen, elk voorzien van 8 Polaris A-3 raketten . Een 
salvo van deze vloot heeft een vernietigingskracht , welke bet 25-
voudige is van die van alle explosieven die in de tweede wereldoor
log zijn afgevuurd. 

De v loot zal door de deelnemende N AVO-landen gemeenschappel ijk 
worden gebouwd (a. raison van 8,4 miljard gulden), uitgerust, be
heerd en bemand.Gezamenlijk krijgen deze landen ook de beslissings
bevoegdheid over bet afvuren van de raketten, zij betook dat de V. S. 
zich in dat opzicht een recht van veto wenst voor te behouden. Met 
anderewoorden, onder de meerderheid van v66rstemmers zal zich 
de V. S . moeten bevinden. 

Onder deskundigen bestond aanvankelijk een grote mate van seep
sis tegenover bet militaire nut van deze plannen . 

Naast de veelvoudige vernietigingskracht van bet Amerikaanse 
nucleaire potentieel vonden zij MLF overbodig. De miljarden guldens 
zo redeneerden zij, kan Europabeter aan de aanmaak van conventio
nele wapens besteden. Voorts werd de procedure van overleg en 
meerderheidsbeslissing over bet gebruik der raketten te ingewikkeld 
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en tijdrovend geacht om efficient te kunnen zijn. Tenslotte bestond 
bij hen de vrees dat de vijand <iergelijke schepen zo gemakkelijk zou 
kunnen opsporen en tot zinkei.~ brengen, dat er geen redelijke kans 
op "survival" was. 

Dezebezwaren zijn in het hoofdkwartier van de NAVO zo langza
merhand vrijwel verstomd. 

Deels zijn zij weerlegd, zoals bijvoorbeeld de opvatting dat de 
vlootovermatigkwetsbaar zou zijn. Maar anderdeels kan de objec-· 
tieve waarnemer zich niet aan de indruk onttrekken, dat men ter
wille van de evidente voordelen in bet politieke vlak, welke bet MLF
voorstel meebrengt, bereid is enkele strategische onvolkomenheden 
opdekooptoete nemen. Na de machtsovername in Moskou lijkt ons 
dit geen onverstandige gedachtengang. 

Welke zijn deze politieke voordelen? Men heeft er in de N ederlandse 
pers alles over kunnen lezen: creatie van een gemeenschappelijke 
AtlantischEl "deterrent"; medezeggenschap daarin van de Europese 
deelnemers, waaronder West-Duitsland, dat men aldus hoo~t te 
weerhouden van de opbouw van een nationale kernmacht; bevorde
ring dientengevolge van Atlantische politieke eenheid door nauwere 
militaire samenwerking, etc. 

Het is vooral dit laatste aspect dat door de gebeurtenissen in bet 
Kremlin een extra accent he eft gekregen. Terecht heeft de beer Stik
ker op de noodzaak daarvan gewezen. 

Er zijn er in de VVD die precies andersom redeneren. Schep eerst 
politieke eenheid en baseer dan daarop de uitvoering van een plan 
als MLF, zo ongeveer is hun niet onlogisch stand punt. 

Maar als die politieke eenheid nu eenmaal niet direct bereikbaar 
is? Moet men dan een concreet en praktisch plan als de MLF niet 
aangrijpen om bet NAVO-bondgenootschap nieuw leven en nieuwe 
kracht in te blazen? 

Het antwoord lijkt ons voor Nederland (en Engeland) niet langer 
twijfelachtig, nude V. S. en West-Duitsland deze vraag in positieve 
zin hebben beantwoord. De Atlantische politieke gemeenschap moge 
een ververwijderddoel zijn, MLF is een op korte termijn te reali
seren en daarom zeer bruikbaar middel. 

St. 
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"Er zijn ons inziens organen, die in de loop van de tijd niet meer 
per se noodzakelijk zijn. Ik denk b. v. aan de verplichting van de 
Regering om de Raad van State over elk wetsontwerp te horen. Nu 
vele belangrijke wetsontwerpen in commissies worden voorbereid 
of maatschappelijke organisaties worden ingeschakeld om over voor
ontwerpen te adviseren, zou ik de verplichting om van tevoren de 
Raad van State te horen willen afschaffen. Dat geeft een tijdwinst 
van gemiddeld zeker drie weken en zal de begrijpelijke klachten 
"waarom alles in Den Haag zo lang moet duren" wat kunnen vermin
deren." 

Aldus de heer Anne Vondeling, Ieider van Nederlands grootste 
oppositiepartij, in de Tweede Kamer tijdens het debat over Troon
rede en Miljoenennota op 6 oktober. Vijf zinnen later verklaarde hij 
dathij "geen enkel wezenlijk belang" geschaad zou zien door de op
heffing van de Eerste Kamer. 

Wij del en het verlangen van de heer Vondeling om wat meer schot 
te krijgen in de besluitvorming in Den Haag. Maar daarbij besef
fen wij - ook hij zal dat zeker do en - dat democratische besluitvor
mingnaarhaar aard traag is. Democratieen kunnen zeer slagvaar
dig zijn - zie bijvoorbeeld Engeland in de Tweede Wereldoorlog -
maar dan aileen dankzij een verregaande overdracht van bevoegd
heden aan de uitvoerende macht, die juist met het wezen van de 
democratie in strijd is. Democratieen werken snel in tijd van nood, 
juist door hun democratische karakter geweld aan te doen. 

Opheffing van de Eerste Kamer is al sinds Thorbecke een stok
paard van Nederlandse radicalen. Wij willen er hier niet veel meer 
van zeggen dan dat hervorming van haar samenstelling en bevoegd
heden evenzeer overwogen zou moeten worden als haar opheffing. Het 
reservoir van politieke en maatschappelijke ervaring dat, zeker 
sinds de Tweede Wereldoorlog, in de Eerste Kamer pleegt te wor
den aangetroffen, zou niet zonder verlies voor ons politiek lev en 
kunnen worden leeggemalen. 
Dit stukje is vooral geihspireerd door ongerustheid ten aanzien 
van 's her en Vondelings voorste1 de Regering te ontslaan van de ver
plichting om de Raad van State over elk wetsontwerp te horen. Die 
verplichting is neergelegd in artikel 84 van de Grondwet. Zij gaat 
zoals men weet nog een stuk verder dan men uit de geciteerde woor
den 2ou opmaken. De Regering hoort de Raad niet alleen over alle 
wetsontwerpen - met inbegrip van de ontwcrpen , die uit het initia
tief van de Staten-Generaal voortkomen (het toeval wil , dat er een 
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dergelijkontwerp van de heer Vondeling bij de Tweede Kamer aan:... 
hangig is) - maar ook over alle Algemene Maatregelen van Bestuur , 
en alle Verdragen waarvoor de goedkeuring door de Staten-Generaal 
vereist is. Wij vrezen, dat dit voorstel van de heer Vondeling wel 
enige weerklank zou kunnen vinden, zelfs onder politici, omdat de 
inhoud van het adviserende werk van de Raad van State maar aan 
bijzonder weinigen bekend is . De adviezen van de Raad van State 
zijn geheim en er zijn waarschijnlijk nooit veel meer dan honderd 
mensen in Nederland die de kwaliteit van het dagelijks werk van de 
Raad op dit gebied kunnen beoordelen: de Vice-President en de Staats
raden zelf, ten hoogste 30 in gewone of buitengewone dienst; de Ko
ningin en haar naaste staf; de led en van het Kabinet; en een klein aan
tal hoge ambt'enaren. 

Het kaliber van de leden van de Raad staat er echter borg voor, 
dathetgehaltevan de adviezen hoog is. En dat kaliber is w~l te be
oordelen. Mensen als Beel , Romme, Kan of Lichtenauer- om maar 
een kleine greep te doen - hebben zich in het politieke, ambtelijke 
of zakelijke leven doen kennen als mensen met veel inzicht en ken
nis van zaken. Insiders weten, dat het lidmaatschap van de Raad , 
zelfs bij de huidige sterk doorgevoerde werkverdeling, een voile 
dagtaak is. Van meer dan een Staatsraad is bekend, dat zijn oor
spronkelijke gevoel , door zijn benoeming "uitgerangeerd" te zijn 
uit het politieke leven, al na enige maanden plaatsmaakte voor het 
besef, dat in de Raad belangrijk en nuttig werk wordt verricht. Ter
wijl de Tweede Kamer, die vrijwel altijd onder de druk van tijd
nood in een sfeer van politieke controverse moet werken, daardoor 
slecht in staat is om de haar voorgelegde wetsontwerpen van tech
nische onvolkomenheden te zuiveren, (en zelfs wel eens het tegen
overgestelde effect bereikt) bewijst juist op dat gebied de Raad van 
State onze wetgeving grote diensten omdat de wetgevende en be
stuurlijke ervaring en het politieke inzicht van de leden van dit Col
lege juist door de vertrouwelijkheid van het werken achter dichte 
deuren in een veel minder controversiEHe sfeer tot gelding kunnen 
komen. 

Tegen die achtergrond bezien staat de winst, die de beer Vonde
lingdenkt te bereiken - een tijdwinst van "gemiddeld zeker drie we
ken" - voor ons dan ook in geen verhouding tot het verlies dat de 
wetgeving zou lijden door de uitschakeling van de Raad in zijn ad
viserende functie. 

Intussen zou het ons verheugen als dit ondoordachte voorstel toch 
een positief gevolg bleek te hebben. Wij zouden ons kunnen voor
stellen dat een ingewijde er de conclusie uit trok, dat functie en 
werk van de Raad nog onvoldoende bekend zijn. Zonder geheimen 
prijs te geven is daarover bepaald wel iets meer te zeggen dan het
geen in de leerboeken staat , iets wat ook voor mens en buiten de po
litiek interessant en verhelderend is. Wie geeft het goede voor
beeld? 
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Salaris en loon 
door mr. D. Sorgdrager 

Onze taal kent verscheidene woor
den voor de beloning van arbeid in 
dienstbetrekking : salaris, soldij, 
loon, traktement, wedde, gage. Vol
kamen synoniemen zijn dit echter 
niet. Soldaten en matrozen ontvangen 
soldij en gage; officieren genieten 
wedde of traktement. Zo is het ook 
in het bedrijfsleven: loon hoort bij 
arbeiders en salaris hoort bij be
ambten. 

Het verschil in de wijze van aan
duidingvande beloning geeft ook een 
verschil in status weer. De status
verschillen zijn in het algemeen niet 
verdwenen bij de overheidsorganen 
die hun z. g. werklieden per maand 
zijn gaan betalen. Zelfs in de termi
nologie: men onderscheidt nog zorg
vuldig maandsalaris en maandloon. De beloningsstructuur is niet 
gewijzigd. De loongroepen zijn naast de salarisgroepen blijven be
staan. 

Voor het particuliere bedrijfsleven is artikel163 81 vanhet Burger
lijkWetboekeenformeel beletsel om werknemers, van wie het loon 
per uur of per week wordt vastgesteld, per maand te gaan betalen. 
Maandbetaling is alleen mogelijk na een passende wijziging van het 
beloningssysteem. 

Zo 'n verandering is niet eenvoudig. Zij zou een fundamentele wij
ziging betekenen van een beloningsstructuur waaraan men lang is 
gewend. 

Voordelen en nadelen 

Zonder nog op een wijziging van de bestaande beloningsstructuur in 
te gaan kunnen wij een aantal pro's en contra's noemen van de maand
betaling van arbeiders. Als voordelen voor de werkgever kunnen 
o. m. worden genoemd:- Kostenbesparing (bij de z. g. netto-loonad
ministratie, bij het vullen van de loonzakjes en bij de uitbetaling). 
- Aanloop tot betaling in giraal geld. Loonbetaling door overschrij
ving op giro- of (spaar)bankrekening houdt een kostenbesparing in 
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voor de werkgever. Voor een wekelijkse 
overschrijvfng zullen de banken echter 
niet zo enthousiast zijn. Een langere 
uitbetalingstermijn lijkt voor de loon
betaling in giraal geld gewenst. 
- Een algemeen voordeel van de beta
ling per giro of bank is, (lat hierdoor 
een bevorderingvan het sparen te ver
wachten is. Het is gemakkelijker een 
bed rag op de rekening te laten staan dan 
het erop te laten bijschrijven. 

Als nadelen voor de werkgever kunnen 
onder meer worden genoemd: 
- Verzwakkingvan de prestatieprikkel, 
als men tenminste meent dat een prik
kel in de vorm van bijv. tariefloon no
digofgewenstis, en van mening is, dat 
die prikkel op korte termijn moet wer
ken. 
- Aanloopkosten in de vorm van een 
overbruggingsuitkering bij de overgang 
van week- naar maandbetaling. Noodza
kelijk is zo'n overbruggingsuitkering 
(bijv. een week loon) niet, maar zij ver
gemakkelijkt de overgang wel. 

In vele gevallen geeft maandbetaling de 
arbeider een grotere stabiliteit van zijn 
inkomen. En een maal geniet de werk
nemer het voordeel van de overbrug
gingsuitkering. 

De spreiding van de gezinsuitgaven 
over een langere termijn kan als nadeel 
voor de werknemer worden gezien, 
vooral in het begin, wanneer hij zich 
aan de veranderde situatie moet aan
passen. Door de stijging van het re~le 
loon is echter het beheer van het ge
zinsinkomenvoor de arbeider niet zo'n 
hachclijke zaak meer. De verbetering 
van de sociale voorzieningen heeft het 
minder nodig gemaakt met grote on
voorziene uitgaven rekening te houden. 
Debestedingvanhetinkomen is gemak
kelijker te overzien. Daarom kan ook 
de bescherming die artikel 16381 B . W. 
biedt (niet te lang wachten op de beta
ling van het loon) worden verzacht. 

Verlengingvan de uitbetalingstermijn 
brengt verlenging van de minimum op
zeggingstermijn met zich mee (artikel 
163 9i B. W. ) . De mobiliteit van de werk
nemerwordthierdoor verkleind. Of dit 
een voordeel of een nadeel voor de werk
gever of de werknemer is hangt af van 
de conjunctuur. 

De kern: statusverschil 

De uitbetaling van arbeiderslonen per 
maand is echter niet alleen een techni
sche aangelegenheid maar ook een on
derdeel van een vraagstuk van veel wij
dere strekking. Het gaat in de eerste 
plaats om de verschillen in loonstruc
tuur tussen arbeiders en beambten en 
om andere verschillen in de arbeids
vooiwaarden en de behandeling, die niet 
uit verschillen in functieniveau voort
vloeien. 

Tegen statusverschillen die wel sa
menhangen met het functieniveau be
staat in het algemeen niet veel weer
stand. Die verschillen zijn doorgaans 
ook niet zo scherp. H~t grote onder
scheid in aanzien bestaat tussen arbei
ders en beambten. Dit statusverschil is 
wel historisch verklaarbaar, maar heeft 
elke grond verloren. Mede ala gevolg 
van de technische ontwikkeling is de 
personeelsstructuur van de bedrijven 
ingrijpend gewijzigd. Kon men vroeger 
zeggen, dat alle of bijna alle beambten 
hogere functies hadden dan de "handar
beiders", nu vertoont de personeelsop
bouweenanderbeeld. Het aantal moei
lijke arbeidersfuncties is aanmerkelijk 
toegenomen, terwijl vele eenvoudige en 
zeer eenvoudige beambtenfuncties zijn 
ontstaan. In verscheidene gevallen ver
vullen arbeiders hogere functies dan 
vele beambten. De uit het verleden af
komstige statusverschillen zijn niet 
meeropgrondvaneen verschil in func
tieniveau te rechtvaardigen. 

Het verschil in aanzien blijkt in ver
scheidene opzichten, niet aileen bij de 
wijze van beloning. Bijvoorbeeld: 

Arbeiders werken 45 uur per week, 
beambten korter. Waarom? De aard 
van het werk wettigt geen verschii in 
werktijd . 

De rust tussen de middag heet schaft 
als hij arbeiders betreft, maar middag
pauze als het om beambten gaat. 

In de meeste bedrijven is de aanwe
zigheidscontrolevoor arbeiders anders 
geregeld dan voor beambten. Arbeiders 
moeten de prikklok gebruiken; voor be
ambten geldt veelal een ander systeem 
(b. v. presentatielijsten) of helemaal 
geen formele controle. Ook. de sanctie 
op te laat komen is vaak verschillend. 

Bij ziekte krijgt de beambte zijn sa
laris doorbetaald. Voor de arbeider 
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geldtdoorgaans een ziekengeldregeling, 
dikwijls met wachtdagen. De controle 
bij ziekte is voor arbeiders meestal 
scherper dan bij beambten. 

In bet bedrijf wordt de arbeider 
meestal met jij aangesproken, de be
ambte met U. In verscheidene onderne
mingen bebben de beambten een aparte 
kantine. Zo zijn er misschien nog meer 
verschillen op te noemen. 

Op al deze punten wordt de arbeider 
duidelijk gemaakt, dat hij een tweede
rangswerknemeris. Geen wonder, dat 
men vaak constateert, dat vele arbei
ders geen positieve instelling ten op
zicbte van de onderneming bebben. Men 
maaktdit niet goed met fraaie woorden 
als medewerkers of bedrijfsgenoten en 
bedrijfsgemeenschap of werkgemeen
scbap. 

Niet millimeteren 

En dan de beloning. Niet alleen in de 
termijn van uitbetaling, maar vooral in 
de wijze van beloning bestaan belang
rijkeveTschillen. De berekeningvan bet 
loon van de arbeider per uur werkt in 
de hand, dat men voor elk wissewasje 
extra werk ook extra beloning wenst. 
Aller lei ingewikkelde regelingen, voor
al in industriiHe bedrijven, zijn bier
van een getuigenis. Kleine afwijkingen 
van de normale werktijd, zowel naar 
hoven als naar beneden, zou men moe
ten kunnen verwaarlozen. We zouden 
moeten kunnen komen tot "a fair day's 
pay for a fair day's work", of liever 
"a fair month's pay for a fair month's 
work". 

In de regeling van de prestatiebelo
ning schuilt ook een belangrijk verschil 
in beloningsstructuur tussen arbeiders 
en beambten. Voor beambten een jaar
lijkse beoordeling, voor arbeiders ta
riefsystemen of andere loonprikkels die 
opkorte termijn werken. Voor beamb
ten meent men te kunnen volstaan met 
een gematigde beloningsstimulans, 
maar voor arbeiders acht men uitge
kiende prestatie-beloningssystemen 
nodig om ze tot een redelijk prestatie
niveau te bewegen. 

Wat de basislonen betreft geldt voor 
de arbeiders in bet algemeen een strikte 
functiebeloning, met een aftrek naar 
leeftijd voor jeugdigen. Beambten kun-
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nen een - in vele gevallen ongemoti
veerde - stijging van hun loon genieten 
door rustig ouder te worden. De vrij 
lange leeftijdsschalen voor beambten 
gelden ook voor routinefuncties, waar 
de loonstijging niet op toeneming van er
varingkan worden gegrond. Weliswaar 
beginnen de beambtenschalen veelal op 
een lager peil dan de beloning voor ar
beiders bij gelijke leeftijd, ·maar dik
wijls loopt de leeftijdsscbaal zo ver 
door, dat bet eindloon boger ligt dan 
met bet functieniveau in vergelijking tot 
dat van arbeiders overeenkomt. 

Voor deze verscbillen in belonings
structuur tussen arbeiders en lagere 
beambten zijn geen goede argumenten 
aan te voeren. 

Handhaving van de vele statusver
schillen tussen arbeiders en beambten 
is in strijd met bet streven naar mon
digheid van de arbeider in de onderne
ming. Voor de opheffing van die ver
schillen is ecbter nodig, dat traditionele 
opvattingen worden verlaten. 

De werkgever moet bet aandurven, 
de arbeiders grotere verantwoordelijk- · 
heid in hun werk te geven. De taak van 
de leidinggevenden ten opzichte van de 
arbeiders beboort dan een andere inhoud 
te krijgen. Toezicbt en controle moeten 
verminderen; er moet meer plaats ko
men voor over leg en uitleg. Dan kan ook 
de basis van de autoriteit van de leiding
gevenden worden verlegd van traditio
nele collectieve minderwaardigheids
gevoelens van de geleiden naar persoon
lijk overwicht van de leidinggevende. 

Natuurlijk zijn zulke veranderingen 
niet van vandaag op morgen mogelijk. 
De nodige maatregelen moeten geleide
lijk worden genomen. Hiervoor is een 
zorgvuldig beleid vereist. Dit beleid 
dient in nauwe samenwerking met de 
vakverenigingen te worden vastgesteld. 
Als de vakbondsbestuurders tenminste 
de tijd hebben voor zulk werk van lange 
adem. 

Die samenwerking behoort plaats te 
vinden buiten de onderhandelingssfeer. 
Onderhandelingen hebben altijd een an
tithetisch karakter. En we moeten naar 
een synthese toe. Dit moet, gezien de 
verhouding tussen werkgevers en vak
bonden in Nederland, op vele plaatsen 
mogelijk zijn. 



Hetbovenstaande is eensamenvatting van een voordracht die de beer 
Sorgdrager in januari 1963 hield voor het bestuur van het Bedrijf
schap voor de Rayonindustrie . 

Op dat tijdstip was een "gerntegreerde" regeling van arbeidsvoor
waarden, waarop in die voordracht werd gedoeld, al ingevoerd bij 
N. V. Petrochemie AKU -Amoco te Delfzijl , een nieuwe dochteron
dernemingvandeAKU. Kort daarna kwam voor N. V. Silenka AKU
Pittsburgh te Hoogezand een bijna identieke regeling tot stand. Een 
en ander is geschied in nauwe samenwerking met de vakbonden. 

Deze twee experimenten hebben in werkgeverskringen en bij de 
vakbonden sterk de aandacht getrokken. Op verscheidene plaatsen 
is nu een ontwikkeling in deze nieuwe richting bij werkgevers en 
werknemers in studie. Eind 1963 verscheen van de hand van Prof. 
Van Doorn een sociologische studie over dit onderwerp. ("Sociale 
ongelijkheid en sociaal beleid".) 

Een nieuwe ontwikkeling schijnt in Nederland op gang te zijn ge
komen. We moeten er echter voor waken, dat de invoering van "ge
integreerde" regelingen van arbeidsvoorwaarden een modever
schijnsel gaat worden. Het gaat niet alleen om een technische ver
andering in de beloningsstructuur, maar vooral om een verandering 
van mentaliteit. Deze is inhet ene bedrijf op kortere termijn te ver
wezenlijken dan in het andere! 
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Enige suggesties om de Pensioen- en Spaarfondsenwet te wijzigen 

Uitgaandevande passage in bet VVD-verkiezingsmanifest 1963, 
waarin gesteld werd, dat pensioenregelingen de vrijbeid om van 
werkkringteveranderen niet mogen inperken, beeft een studie
groep uit de leden van de afdeling Amsterdam van de VVD zicb 
tot taak gesteld, te onderzoeken of de bepalingen van de Pensi
oen- en Spaarfondsenwet aan deze eis beantwoorden. Het verbeugt 
de redactie van Liberaal Reveil de vrucbten van dit onderzoek 
bierbij te publiceren. 

Artikel 8 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet gaat uit van bet 
principe, dat de deelnemer aan een pensioenfonds bij ontslag v66r 
de pensioengerechtigde leeftijd recht heeft op een premievrije pen
sioen-aanspraak. 

Daarbij gelden de volgende minima: 
Volgens lid 1 van artikel 8 heeft degene, die tenminste een jaar 

en ten hoogste vijf jaar aan een pensioenfonds he eft deelgenomen, 
bij ontslag recht op een vergoeding voor de door hemzelf betaalde 
pensioenpremies. 

Volgens lid 2 he eft de vertrekkende werknemer, die meer dan vijf 
jaar aan bet pensioenfonds heeft deelgenomen, recht op een premie
vrije pensioen-aanspraak op de voet van de premies, betaald door 
hemzelf en door de werkgever. 

In de Tweede Kamer 

Bij de behandeling van de Pensioen- en Spaarfondsenwet in de Tweede 
Kamer in 1951, definieerde de VVD-afgevaardigde, mevrouw For
tanier-de Wit, het pensioen als een recht - verworven in de perio
de waarin men heeft gewerkt - zodat de werknemer bij ontslag altijd 
zijn recbten moet kunnen meenemen . Wel kon zij zich om prak
tische redenen verenigen met een minimumtermijn van een jaar, 
binnen welke in bet geheel geen premie wordt vergoed; maar op grand 
van haar principii:He opvatting, maakte zij bezwaar tegen de termijn 
van vijf jaar, binnen welke geen vergoeding wordt gegeven voor de 
werkgevers-premies. 
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Sociale veranderingen 

Wij del en de mening van mevrouw Fortanier- de Wit; versterkt bo
vendien door de veranderingen , die zich inmiddels op sociaal ter
rein hebben voltrokken. 

Steeds meer ontwikkelen zich de opvattingen in die zin, dat de door 
de werkgever betaalde premie wordt gezien als een deel van het loon. 
De bepaling dat door het pensioenfonds geen vergoeding voor deze 
premie behoeft te worden gegeven als de werknemer de deelneming 
aan het pensioenfonds binnen vijf jaar beE:Hndigt, wordt dan ook in 
groeiende mate als niet-meer-redelijk gevoeld. Het sterkst spreekt 
dit bij de pensioenfondsen, waarvoor de werkgevers de volle premie 
betalen: hier heeft de werknemer bij ontslag volgens de huidige wet 
binnen vijf jaar geen aanspraak op enige vergoeding. 

In de praktijk hebben trouwens voor vel en de wettelijke bepalingen 
een groot deel van hun betekenis verloren , nl. voor hen die aan
gesloten zijn bij de inmiddels opgerichte bedrijfspensioenfondsen, 
die een gehele bedrijfstak omvatten; wanneer deze werknemers van 
werkgever veranderen binnen de bedrijfstak, blijft hun pensioen
verzekering onveranderd doorlopen. 

Binding aan de onderneming 

Anders is het echter helaas voor de werknemer, die deelneemt aan 
een ondernemingspensioenfonds, dat vasthoudt aan de wettelijke ter
mijnen. Enerzijds hebben deze termijnen het voordeel, dat lichtvaar
dig ontslagnemen wordt tegengegaan ; anderzijds ontstaat echter naar 
ons gevoelen een groter nadeel, te we ten dat - als de werknemer van 
werkkring wil veranderen - het bereiken van een volledig pensioen 
zeer moeilijk te realiseren valt. Hierdoor wordt het werknemers, 
die in verschillende ondernemingen kennis en ondervinding willen 
opdoen , zeer moeilijk gemaakt het volledig pensioen te bereiken. 
Het gevolg is, dat juist de meest ondernemende werknemers belem
merd worden in hun ontwikkeling en carri~re ; het tekort aan veel
zijdig ontwikkelde werknemers wordt zo vergroot. 

Niet aileen valt het een deelnemer aan zulk een pensioenfonds 
zwaar om zijn betrekking op te geven, hij ontmoet daarenboven moei
lijkheden bij het vinden van een andere werkkring. De nieuwe werk
gever weet immers , dat deze werknemer geen mogelijkheid heeft 
om in zijn bedrijf nog een volledig pensioen op te bouwen , zodat hij 
hem t. z. t. M met een onvolledige oudedag-voorziening zou moeten 
laten gaan M zich moreel verplicht zou gevoelen, hem aanvullende 
uitkeringen toe te kennen. 

Het gevolg van deze omstandigheden is een zo sterke binding van 
de werknemer aan de onderneming, dat- wil men uitvoering geven aan 
bovenaangehaalde stelling van het VVD Verkiezingsmanif.est- aan
gedrongen dient te worden op wijziging van artikel 8. 
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Verkorting termijn 

Om praktische redenen kan de minimum-termijn van een jaar zon
der vergoeding blijven gehandhaafd. Daarnaast zal bij ontslag na meer 
dan een jaar direct bet recbt moeten ontstaan op een premievrije 
pensioen-aanspraak op de voet van de door werkgever en werknemer 
gestorte pensioenpremies. Daartoe zal voldoende zijn, 1 i d 1 van 
artikel 8 te laten vervallen en in bet huidige lid 2 
inplaats van "vijf jaren" te lezen "een jaar". 

Afkoop 

Inmiddels zijn nog andere veranderingen op sociaal gebied opgetre
den, die ons aanleiding geven om ook voor te stellen lid 3' van ar
tikel 8 te wijzigen. 

Volgens lid 3 kan in de statuten en reglementen van de pensioen
fondsen worden bepaald, dat de pensioen-aanspraak kan worden af
gekocbt, als die: a} slecbts een gering bedrag vertegenwoordigt; b) 
toekomt aan een deelneemster, die ontslag neemt om te gaan trou
wen; c) toekomt aan een deelnemer of deelneemster, die de deel
neming beeindigt wegens emigratie. 

Sedertdeparlementairebebandelingvandewetin 1951 is de waar
dering voor pensioenen aan bet toenemen; bij de geleidelijke optrek
king van de AOW-uitkeringen wordt bet duidelijk dat iedere, ook 
kleine, toevoeging aan deze voorziening van werkelijk belang is voor 
de verzorging van de oudedag. Dit zal zeker in nog sterker mate bet 
geval zijn na de in bet vooruitzicbt gestelde aanzienlijke verhoging 
van de AOW-uitkering; daarom moet steeds meer de nadruk wor
den gelegd op behoud van pensioen-aanspraken, en steeds minder 
op de mogelijkheid van afkoop. 

Contant geld 

Hierbij beboeft tbans niet te worden gevreesd, dat voor de werk
nemers bij voorkomende beboefte bet verkrijgen van een contante 
som onmogelijk zou worden als geen afkoop van pensioenaanspraak 
mogelijk zou zijn; de gelegenheid daartoe wordt geboden enerzijds 
door de betere salarissen voor de jeugdige personen, anderzijds 
door de werknemers-spaarregelingen op voordelige voorwaarden. 

Gebuwde vrouwen 

Hiermede is dus ook de mogelijkheid geopend om bij huwelijk de no
dige aankopen tedoen, zonderdoor afkoop van de pensioenaanspraak 
van de vrouw de oudedag-voorziening aan te tasten. 

Hoewel deze pensioen-aanspraak gewoonlijk niet groot zal zijn, 
kan zij van belang worden, wanneer de vrouw, na een aantal jaren 
getrouwd te zijn, opnieuw in bet arbeidsproces wordt opgenomen, en 
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de pensioenaanspraak, welke uit deze tweede werkperiode voort
komt, bij de eerste gevoegd wordt. 

Het aantal buitenshuis werkende gehuwde vrouwen neemt voort
durend toe, zodat met deze ontwikkeling zeker rekening gehouden 
dient te worden. 

Dat deze gang van zaken van nog groter betekenis is voor vrouw
en, die wegens overlijden van haar man of wegens scheiding zelf 
weer in haar onderhoud moeten voorzien, behoeft geen betoog. 

Bovengenoemde redenen geven ons aanleiding, voor te stellen, het 
genoemde pun t b) van 1 i d 3 t e 1 ate n v e r v a 11 en . 

Emigratie 

Wat punt c) betreft, hoewel dit nauwelijks meer actuee1 is, blijkt 
speciaal bier de vaagheid van de omschrijving een bezwaar. Daar
door bestaat geen waarhorg dat degene, die afkoop aanvraagt "we
gens emigratie", inderdaad zal emigreren; deze bepaling werkt dus 
misbruik in de hand. Naast deze overweging, menen wij, dat ook 
hier de oudedag-voorziening zoveel mogelijk beschermd dient te wor
den; punt c) kan dan ook verval1 en. 

"Gering bedrag" 

Om praktische red en en zal punt a), afkoop wegens gering bedrag, 
mogelijk moeten blijven. 

Hierisechtereen precisering van dit begrip door mid
del van een MinisteriEHe beschikking gewenst, zodat eventue1e aan
passing aan de waarde van het geld zonder wetswijziging mogelijk 
is. 

Als maximum van het "geringe bedrag" zou op dit ogenblik een 
pensioenaanspraak van f 100,- :l f 150,- per jaar gesteld kunnen 
worden. 

Naar onze overtuiging za1 door bovengenoemde eenvoudige wijzi
gingen van artike1 8 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet deze wet 
in overeenstemming kunnen worden gebracht met de nieuwere ont
wikkelingen en sociaal meer verantwoorde opvattingen inzake pen
s ioenaanspraken. 

Studiegroep bejaardenproblemen 
afd. Amsterdam VVD. 
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Re-pre-sen -ta -ti-vi -teit 

In onparlementaire kringen kan men horen fluisteren 1 dat ons parle
mentaire systeem1 onder de druk van het heersende crisisbewust
zijn dienaangaande 1 binnenkort gewijzigd gaat worden. Het werken 
metdebegrippen "erkenning" en "representativiteit" in het sociaal
economische corporatieve lev en te onzent is zo goed bevallen 1 dat 
enkelen het plan h'ebben opgevat om deze begrippen ook bij het volks
vertegenwoordigen aan te wenden. 

Voortaan, aldusditplannetje, zaldeMinisterraad aan de hand van 
een aantal maatstaven bepalen of een politieke groep tot de Staten
Generaal kan worden toegelaten of niet. Om als deelnemer aan bet 
volksvertegenwoordigen erkend te kunnen worden, moet zo 'n groep 
in het vervolg, evenals momenteel een vakvereniging die aan het zo
genoemde "georganiseerde over leg" wil deelnemen, een zogenaam
de representatief-verklaring vanwege de Regering op zak hebben. 

Om "representatief" verklaard te worden, dient aan de volgende 
eisen voldaan te worden: 

Er moet aanwezig zijn eonstitutionele betrouwbaarheid, omdat de 
partij anders een negatief element vormt in het samenspel der poli
tieke groepen. 

Er moet een redelijke spreiding over de gehele N ederlandse bevol
king zijn, datwil zeggen de partij moet in totaal een voldoend aantal 
led en bezitten, z6 dat globaal gesproken de voornaamste maatschap
pelijke groepen van ons volk 'Zijn vertegenwoordigd. De omvang van 
het ledental moet worden bezien iii verhouding tot de overige poli
tieke partijen. 

De financHHe structuur van de partij moet zodanig zijn dat de es
sentHHe taken van een partij zonder bezwaar kunnen worden vervuld, 
Dit houdt in een bijdrage van de leden, welke met deze taakvervul
ling rekening houdt. 

De partij moet bereid en in staat zijn aan de beraadslagingen in 
de volksvertegenwoordiging constructief deel te nemen en de daar
mede samenhangende verantwoordelijkheid dragen. De partij moet 
daarom een interne organisatorische structuur bezitten, welke waar
borgt, dat de geledingen van de partij (fracties in Staten-Generaal, 
Provinciale Staten en Gemeenteraden) in het algemeen het door de 
regering en volksvertegenwoordiging bepaalde beleid volgen. 

Men ziet dat in grote trekken de Ri.chtlijnen gevolgd zijn, die door 
de Sociaal-Economische Raad in zijn vergaderingvan 15 januari 1954 
zijn vastgesteld voor de beoordeling van de representativiteitvan 
organisaties in verband met de uitvoering van de Wet op de bedrijfs
organisatie en de Wet op de ondernemingsraden. 
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Een gelukkige ontwikkeling! Het is inderdaad al te mal dat aileen 
het behalen van de kiesdeler over de toegang van politieke groepe
ringen tot het parlement beslist. Er is hier onmiskenbaar een lof
waardig middel gevonden om partijen met een malafide karakter 
en/of gewoon aileen maar kleine partijtjes buiten de Kamers te hou
den. Dat laatste willen de socialisten toch al. Wei echter moet op 
krachtige tegenstand gerekend worden, want er zijn ook plannen in 
omloopom, omgekeerd, de voorwaarden voor toetreding van werk
nemers- en werkgeversorganisaties tot het georganiseerde overleg 
in het bedrijfsleven te beperken tot het behalen van een nader te om
schrijven en bepalen "kiesdeler". Wij vinden dat laatste eerlijk ge
zegd een democratischer oplossing van het hele probleem. 

W. Top 

Kunstsu bsid ieri ng 
Kunst kost geld: kunst kost meer geld, dan de genieters van vandaag 
ervoor over hebben. En dus, ja dus springt de overheid bij. 
Uit de opbrengst van belastingen, van leningen of de winsten van 
overheidsbedrijven gaat er wat naar "de kunst". Dat is allang 
een uitgemaakte zaak, dat behoeven wij niet opnieuw in discussie 
te stellen. 

Niet zo'n uitgemaakte zaak is de vraag, wat kunst is en wat niet, 
of niet meer. De overheid als zodanig kan niet bepalen en niet 
beoordelen, welke uitingen nog als cultuur zijn te beschouwen, 
en wat niet. De subsidieverlenende overheid redt zich uit deze 
moeilijkheid, door de beoordeling over te Iaten aan breed samen
gestelde commissies bestaande uit personen die ieder in eigen 
kring of zelfs in ruimer kring erkend worden als bevoegd tot 
oordelen. 

Zo werkt de rijksoverheid ook met betrekking tot de vraag, 
welke literaire tijdschriften subsidie dienen te ontvangen. De 
desbetreffende commissie achtte het tijdschrift "Tirade " in de 
termen voor subsidie te vallen. En aldus geschiedde. In de Eerste 
Kamer heeft echter het antirevolutionaire lid de heer H. Algra 
bezwaar gemaakt. Tirade puhliceerde namelijk reisbrieven van 
een Nederlands letterkundige, die daarin o.a. pleitte voor verdraag
zaamheid ten opzichte van homoseksuelen en op tamelijk onsmake
lijke manier over gedrag op het strand in Spanje schreef. Elders 
in de reisbrieven werd de rooms-katholieke eredienst bespot. 
De heer Algra vindt deze dingi:m in strijd met de zedelijke normen, 
die ook de overheid in acht dient te nemen. 
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De heer Algra snijdt vraagstukken aan, die men niet met een 
schouderophalen af kan doen. Zijn onverdraagzaamheid kan worden 
veroordeeld en gebrandmerkt. Tegenover zijn bezorgdheid over 
bespotting van de rooms-katholieke eredienst had ook waardering 
mogen bestaan voor zeer aandoenlijke passages, waarin de genade 
van het geloof weerspiegeling vond. Maar de onsmakelijkheden? 
De regering heeft zich, bij monde van de rooms-katholieke Staats
secretaris Van de Laar, beroepen op het advie~ van de commissie 
die haar over de subsidiering van literaire tijdschriften raad geeft. 

Maar het blijft een moeilijke zaak, dat het geld van onze gehele 
volksgemeenschap voor een deel gebruikt wordt voor de bevordering 
van uitingen, waar vele individuele personen en sommige volks
groepen met afgrijzen tegenover staan. 

De mecenas van vroeger kon zijn gunsten geven aan de kunste
naar die hem beviel. Maar de overheid, die in de plaats van 
de mecenas is gekomen, kan niet zo subjectief zijn. Deze overheid 
moet bovendien verantwoording afleggen : dat behoefde de mecenas 
niet. 

De verdelende rechtvaardigheid kon bij de schoolkwestie worden 
opgelost door subsidiering van scholen 1 door de ouders zelf 
opgericht. Wie iets wilde, kon zich voor dit doel organiseren. 

De verdelende rechtvaardigheid bij de subsidiering van letter
kunde is niet op te lossen, omdat er geen groepen gevormd worden 
die literatuur van een bepaalde soort gesubsidieerd willen hebben. 

De knoop is niet door te hakken. Ook de heer Algra, zo door 
onvrede geplaagd, moest volstaan met te zeggen wat hij niet wilde. 
Hoe het wel zou moeten, zei hij niet. 



FPOe-~~e 
In Oostenrijk wordt de regering gevormd door twee grote partijen: 
de (katbolieke} Oesterreicbiscbe Volkspartei en de Sozialistiscbe 
Partei Oesterreicbs. De oppositie wordt gevormd door een volstrekt 
macbteloos communistiscb partijtje en door de Freibeitlicbe Partei 
Oesterreicbs, die inderdaad nog iets betekent. De Freibeitlicbe Par
tei gebruikt in baar optreden naar buiten de liberale kleur blauw. Is 
deze vrijheidsgezinde partij echter werkelijk een tak van de libera
le stam? Wij zullen zien. 

In haar ricbtlijnen stelt de FPOe voorop, dat haar doel is een na
tionale, "freiheitlicbe" en sociale politiek op de grondslag van een 
ecbte volksgemeenschap. Bij deze vrijheidminnende partij staat dus 
nietdevrijheid voorop, maar het nationale besef. En wat is dit na
tionale besef? 

In artikel3 van haar richtlijnen werpt de FPOe het masker af. Zij 
aanvaardt de Oostenrijkse staat als een politiek feit (wat niet erg 
hartelijk klinkt} en spreekt zich uit voor de Duitse volks- en cul
tuurgemeenscbap. De voornaamste taak na de tweede wereldoorlog 
is, naarbetoordeel van de FPOe, "Die Abwehr aller Bestrebungen, 
die auf eine LoslOsung Oesterreichs vom Deutsch tum gerichtet sind. 
Wir baben in den deutschen Oesterreichern das Bewusztsein wach zu 
halten, ein Teil des deutscben Volkes mit allen sich aus dieser Zu
gehorigkeit ergebenden Rechten und Pflichten zu sein". De "Oosten
rijkse natie" is - volgens de FPOe - pas in 1945 uitgevonden. Wie 
krijgt, als bij dit leest, niet de indruk, dat de FPOe de Anschlusz 
bij Duitsland nog zo gek niet vond? 

Maatschappelijk gezien steunt de FPOe op zelfstandige eigenerfde 
boeren en op zelfstandige beoefenaars van ambacht en nering. Zij 
wenst voor de arbeiders een rechtvaardig loon naar prestatie en een 
echte bedrijfsgemeenscbap. Een uitwerking van wat onder een ecbte 
bedrijfsgemeenscbap moet worden verstaan, ontbreekt evenwel ge
beel. 

De FPOe sluit zich op economiscb gebied aan bij de opvattingen 
van professor Erhard over een "soziale Marktwirtschaft". Kartels, 
monopolies en prijsovereenkomsten worden afgewezen; een con
currentie die zicb ricbt naar de wensen van de consumenten wordt 
daarentegen wenselijk geoordeeld. 

De sociale zekerbeid moet worden verwezenlijkt door waardevast 
geld en doorsocialeverzekeringen, waarbij een verband tussen be
taalde premies en tegenprestaties behouden moet blijven. 

Op bet gebied van bet gezin verlangt-de FPOe "die Forderung junger 
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Ehen und kinderreicher Familien als Fundament unseres Volkes 
durch ausreichende Beihilfen und verbesserte SteuerbegUnstigung
en" . 

Wie nog mocht twijfelen, aan welke bron de FPOe haar politieke 
dorst lest, zal door deze voorkeur voor jonge huwelijken en grote ge
zinnen en door de wens , de staat hier de behulpzame hand te laten rei
ken, wel tot het inzicht zijn gekomen, dat Hitlers Mein Kampf zorg
vuldig werd geraadpleegd. 

Wat niet in haar richtlijnen staat, is haar ijveren voor het ophef
fen van al die maatregelen, waardoor vroegere leden van de Nazio
nalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei werden geschaad. Meer 
nog dan haar richtlijnen, stempelen haar praktische politiek en haar 
aanhang de FPOe tot een nazaat van het nationaal-socialisme. Overi
gens , de kwalijkste kanten van het nationaal-socialisme zoals het 
anti-semitisme, het leidersbeginsel, de minachting voor de men
selijkewaardigheid en de democratie, zal men in de richtlijnen der 
FPOe n i e t terugvinden. 

Men kan de FPOe niet een misdadige groepering noemen. Haar 
aanhangers verlangen de ellende en de haat van het Hitler- dom niet 
terug, al heet haar blad "Neue Front". Maar een ware liberaal-de
mocratische groepering is zij evenmin . Zij is niet gebed in een li
berale ideologie. Al spreekt zij van vrijheid en sociale zekerheid , 
toch is het moeilijk in haar enige wezensgelijkheid met ons te her
kennen . De FPOe heeft naar onze mening geput uit de ideologie van 
het nationaal-socialisme en daaraan datgene ontleend wat niet ge
vaarlijk of kwaadaardig is. 

Een punt is bepaald in haar voordeel. De afgevaardigden der FPOe 
stemden - tezamen met de socialisten - tegen de terugkeer van de 
aartsreactionaire Otto von Habsburg naar Oostenrijk. 

Het gaat Oostenrijk op het ogenblik niet slecht. De hoogconjunc
tuur brengt ook voor dit land welvaart en geluk. Minder dan ooit ver
langt het Oostenrijkse volk naar burgeroorlog of politiek extremis me. 
De zwart-rode coalitie vaart een middenkoers , die stellig veel par
tijdigheid en ondemocratisch onderling bedissel ten gevolge heeft, 
maar die ook voor de overgrote meerderheid van het volk een rus
tig en tevreden leven mogelijk maakt. Noch Habsburg aan de ene kant, 
noch de FPOe aan de andere kant hebben - onder deze omstandig
heden - in Oostenrijk veel perspectief. 
Wij kunnen daar niet rouwig om zijn. 
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AMSTERDAM 
Amsterdam is vaak een bron van moeilijkheden in de Nederlandse 
samenleving. In meer dan een opzicbt doet zicb een gelijkenis voor 
met bet liberalisme. Uitingen van Amsterdamse of van liberale zij
de zijn vanwege hun afkomst reeds bij voorbaat voor anderen van 
verdacbten buize. 

Hoe presenteren Amsterdammers zich b. v. in bet nationale ver
enigingsleven? Zij schijnen zicb te specialiseren in het nastreven 
van afwijkende doeleinden, formuleringen en meningen. Ook in het 
liberale milieu zijn daarvan voorbeelden genoeg te noemen: met ver
kiezingen een aparte plaat, een eigen krant, andere leuzen (niet 
steeds in overeenstemming met het landelijk bepaalde beleid), een 
afdeling die een dubbelleven leidt (enerzijds afdeling van een Ne
derlandse vereniging, anderzijds een zelfstandige vereniging met 
eigen statuten en rechtspersoonlijkheid); dan wordt nog niet eens 
gedacbt aan de eigen kader-, propaganda-, onderwijs-, midden
stands- en andere commissies, die vaak ook op landelijk en ten
minste regionaal niveau opereren, verder aan eigen internationale 
contacten naast de landelijke deelneming aan bet internationale lev en . 

Niet aileen de VVD kent dit verscbijnsel. Bij tal van andere ver
enigingen op maatscbappelijk, politiek, geestelijk en ander terrein 
is bet te onderkennen. 

In bet algemeen he eft de grote stad van nature reeds meer moge
lijkbeden tot differentiatie en specialisatie in de organisatie dan 
kleinere plaatsen. Daardoor kan een groot-stedelijke afdeling een 
afspiegeling zijn van een landelijke vereniging. Dit spreekt temeer 
wanneer daarenboven genoemde afdeling grote activiteit ontwikkelt 
met name op terreinen die landelijk niet of nauwelijks worden ge
exploreerd. Indien een landelijk bestuur deze activiteiten dan ook 
nognietwenst te ontwikkelen, dan is aile stof voor langdurige moei
lijkheden aanwezig. 

Voorts wordt de mogelijkheid van het ontstaan van conflicten be
vorderd door gebrekkige communicatie . Indien een landelijke ver
eniging slechts een enkele maal per jaar vergadert dan is er van een 
behoorlijke communicatie tussen landelijk bestuur en afdelingen en 
afdelingen onder ling al bijna geen sprake. Bovendien is er tijd nodig 
om elkaar te leren kennen en plegen besturen periodiek te wisselen, 
waardoor contacten weer verloren gaan. . 

Naast deze algemene oorzaken zijn tocb ook meer fundamentele 
verscbillen te noemen, die het inzicbt kunnen verbelderen. Iedere 
levende stad beeft een eigen persoonlijkheid. Deze wordt in het al-
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gemeen bepaald door de verhouding stad tot platteland, doch in ~et 
bijzonder door de historische ontwikkeling van de stad zelf. 

De stad (en in de modernste tijd de agglomeratie) is een typerend 
verschijnsel voor een samenleving gebaseerd op arbeidsverdeling . 
Alleen de stad kan op efficH3nte wijze een heterogeen samengestelde 
produktie van goederen en diensten leveren. 

Aan bet einde van de middeleeuwen ontstaan als gevolg van een 
economische opleving in de Nederlanden tal van steden . Niet als 
produkt van een vorstelijke residentie , doch gevolg van een zich 
ontwikkelende arbeidsverdeling. Amsterdam ontstaat in deze tijd in 
bet grensgebied van Holland en Utrecht, als een verzamelplaats van 
boeren met vissersschepen. 

De ligging van Amsterdam is zeker niet gunstig. Als grensgebied is 
bet een twistappel tussen de graven van Holland en bisschoppen van 
Utrecht. De waterwegen rond de stad zijn vaak moerassig, de ver
binding met de Zuiderzee wordt bemoeilijkt door zandbanken en vaak 
gehinderd door (Z. W.) tegenwind. 

En tochgroeitAmsterdamsnel: door de energie van de eigen bur
gers , die weldra een wijde omgeving economisch doet beheersen . 
De snelle groei wordt bevorderd door bet ontbreken van een sterke 
gildenorganisatie en de daarmede verbonden sociale conflicten. 

Op economisch gebied heeft Amsterdam de Ieiding in de Repu
bliek; daaraan is haar geestelijke en politieke betekenis onderge
schikt. Dehistorievan de alteratie (1578) is daarvoor typerend . De 
opstandige gewesten vestigen het centrale gezag in bet dorp 's-Gra
venhage , omdat de Hollandse steden elkaar de huisvesting daarvan 
niet gunnen en Amsterdam- de aangewezen plaats daarvoor - vooral 
uit economische motieven de zijde van de opstand nog niet heeft ge
kozen. De opstand is met die alteratie pas geslaagd. 

De meeste Noordhollandse steden ontstaan door concentratie van 
vissende boer en, met een daaropvolgende ontwikkeling van de scheep
vaart. Amsterdam vormt zich daarnaast tot handelscentrum, waarbij 
hetbelangvan bet vervoeren zelf relatief achterblijft. In oorsprong 
is deze handel een uitwisseling van eigen met vreemde produkten, 
opdenduurvoornamelijkeen ruil van vreemde produkten onderling. 
Daardoor wordt voor Amsterdam nog meer de wereld van groter be
lang dan de eigen republiek. Het ontbreken van een corporatieve dic
tatuur en een overheersende positie van de handel zijn sterke sti
mulansen voor vrijheid en democratie , die op hun beurt de econo
mische expansie bevorderen. 

De stad had eigen recht , door zogenaamde "eximatie" gelicht uit 
bet leenheerlijk gezag: de graven spraken behoudens beroep, geen 
recht in de stad. In Amsterdam was bet bestuur zelfs ook onttrokken 
aan bet gezag van de stadhouder. De later optredende aristocratise
ring is nooit absoluut en leidt bovendien door de gelijkgerichtheid 
der (handels)belangen niet tot grote moeilijkheden. 

Het beeld is daarmede wei volledig. Een stad door eigen ener-
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gie omhoog gekomen; een stadstaat met een eigen binnen- en bui
tenlandse politiek, meestal niet geruggesteund door een centrale 
overheid (in tegendeel: voortdurende waakzaamheid is geboden dat 
het centrale gezag de stad niet bindert) docb eigen relaties op
bouwend over de gehele wereld. Daarnaast openheid voor invloeden 
uit de gebele bekende wereld en een dynamiek die nieuwe burgers 
spoedig tot Amsterdammers kan vormen. Daarmede is ook bet Am
sterdamseoptredenenbetoptreden van Amsterdammers te berken
nen. 

Het culturele, politieke, economiscbe en geestelijke leven van Am
sterdam vertoont tbans nog meer bet rijke, complete gebeel van een 
levende stadstaat. Ook nu een zelfstandig optreden naar buiten in de 
vanzelfsprekende overtuigingvan aanvaarding zonderveel discussie. 

Dan worden ecbter des te meer de knellende band en gevoeld waar- · 
mede de klein ere eenheden steeds hechter worden gebonden aan gro
tere complexen. Daarvoor is nu geen ontsnappingsmogelijkheid meer. 

De liberaal denkende zal in deze schildering veel van zichzelf 
herkennen: vertrouwen in eigen zelfstandigheid, aversie jegens ge
zag dat de eigen persoonlijkheid teveel aantast, bovenal voorliefde 
tot de vrijbeid eigen zaken zelf te besturen. 

L. D. Oosterveld 

De tweeentwintig jaar oude Canadees John Chamard heeft een 
warme belangstelling voor de politiek en de welsprekendheid. 
Onderscheidde hij zich in bet wel spreken door enkele prijzen te 
behalen, zijn politieke hobby heeft daar niet onder geleden. 
Integendeel : wellicht gestimuleerd door zijn studie in de geschie
denis en de economie aan de universiteit van Saskatchewan heeft 
Chamard een eigen staatkundig credo ontwikkeld. De redactie van 
Liberaal Reveil heeft hem met genoegen in de gelegenheid gesteld 
dit credo in een Nederlandse liberale lezerskring te lanceren: in 
bet nummer van juli j.l. vult hij liefst 5~ pagina met zijn artikel 
"Waarom ik regeringen haat " . 

V e r 1 i e f d o p z ij n h a at 

Uit Chamard's verhaal is een ding wel heel duidelijk geworden: 
hij haat regeringen en koestert deze anti-gouvernementele haat 
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zoals een ander bij voorbeeld met zijn liefde voor iemand of iets 
zou kunnen doen. 

Tot zover blijft bet nog grappig. Bij de lezer overheerst nog een 
lichte aarzeling of hij met een niet geheel en al geslaagd te noemen 
"practical joke " heeft te doen of niet. Maar als Chamard ertoe 
overgaat zijn haat tegen alle regeringen nader toe te lichten en van 
alle na-oorlogse federale regeringen van zijn eigen land opmerkt 
dat zij 11 erbarmelijk slecht 11 zijn geleid, "ongelooflijk dom en 
gevaarlijk hooghartig 11 zijn, dan weet men zeker dat bier geen 
grappenmaker aan bet woord is, maar een serieus waarnemer die 
van zijn geluk en gelijk volkomen overtuigd is. 

R e e d s h o n de r d j a a r g e 1 e de n e n w at d i e s m e e r z ij ... 

Aan alle regeringen stelt Chamard de eis dat zij hun beleid baseren 
op de volgende uitspraak: 

"Men kan geen welvaart scheppen, door spaarzaamheid tegen te 
gaan, men kan de zwakken niet sterk maken, door de sterken te 
verzwakken, men kan de loontrekker niet helpen, door de betaler 
van bet loon neer te halen, men kangeen narigheid vermijden, door 
meer uit te geven dan verdi end wordt, men kan niet iemand blijvend 
helpen, door voor hem te doen, wat hij voor zichzelf kan en moest 
doen. 11 

Retorisch vraagt Chamard zich dan af, of dit misschien woorden 
zijn van 11 John Birch, de Amerikaanse neo-fascist, ofop zijn minst 
van Goldwater, de conservatief. 11 Nee, nee, stelt hij dan opgelucht 
vast, bet zijn alle uitspraken van Abraham Lincoln. 

Men behoeft zeker geen geschiedenis gestudeerd te hebben om te 
weten dat Lincoln een van de grootste presidenten ''an de Verenigde 
Staten van Amerika is geweest. En in principe verdient bet zeker 
aanbeveling uitspraken van dergelijke persoonlijkheden met aandacht 
te bezien. Doch van hen, die zich meer dan oppervlakkig interesseren 
voor "de politiek " (en zeker van iemand die geschiedenis heeft 
gestudeerd ), mag men verwachten dat zij begrijpen dat ook de 
uitspraken van de zogenaamde Grote Mannen geen onvergankelijke 
waarheden behoeven te zijn. Men mag toch zeker van een historicus
econoom verwachten, dat hij toont er begrip voor te hebben dat in 
honderd jaar bepaalde toestanden in de wereld zo ingrijpend kunnen 
veranderen, dat zekere vooronderstelde absolute waarheden niet 
langer of slechts zeer gedeeltelijk van toepassing zijn. De vlag dekt 
nu eenmaal lang niet altijd de lading. 

Zelfs bet flauwste spoortje van een dergelijk inzicht ontbreekt in 
Chamard's verzuchting: "Ik haat regeringen omdat zij de waarheden 
niet kennen, die Lincoln reeds ( spatiering van mij - R. M. M. ) 
honderd jaar geleden uitsprak. " 
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Dit wat de "grote gezegdes" in het algemeen betreft. Wanneer 
wij nu aannemen dat Lincoln met de hierboven weergegeven 
uitspraken waarheden heeft verkondigd, die nog steeds zouden 
gelden, dan nog zal ieder redelijk denkend mens inzien, dat het 
niet voldoende is om met enkele gemeenplaatsen en hun auteur op 
te draven. Het enige wat van wezenlijk be lang is, is de interpretatie 
en de praktische toepassing. 

Gelukkig heeft Chamard begrepen dat hij een en ander nader 
diende uit te werken en toe te lichten. Bij enigszins aandachtig lezen 
van deze nadere interpretatie van Lincoln's algemene uitspraken 
toont Chamard dan eindelijk het politieke aangezicht dat men reeds 
vagelijk verondersteld had. 

Het is het gezicht dat menig liberaal enkele decennia geleden 
niet misstaan zou hebben. Ontdaan van alle onduidelijkheden en 
andere franje keert Chamard zich fel tegen het volgende: 

De 11 Robin Hood-politiek 11 van de regeringen, hetgeen precies 
wil zeggen ( al zegt hij het zelf net niet ) : de sociale wetgeving. 
Chamard (en hierbij treedt hij getrouw in de voetsporen van een 
Goldwater), zegt zelf al zeer algemeen regeringen te haten om haar 
progressieve inkomstenbelasting. Zijns inziens is het Robin Hood
ofwel struikroverswerk om sociale wetgeving te financieren met 
behulp van de progressieve inkomstenbelasting. Nietwaar, dat is 
allemaal "verheerlijking van het begrip behoefte 11

• 

11 De regering 11
, zo schrijft hij, " maakt zich zorgen omdat de een 

$ 1500 verdient en een ander $ 50.000, in plaats daarvan zou zij 
zich zo moeten gedragen dat ieder na verloop van tijd meer zal 
verdienen. 11 Precies . Dit had Abraham Lincoln reeds honderd jaar 
geleden kunnen zeggen. Maar hoe zou dat kunnen gebeuren? 
Chamard doet er verder het zwijgen toe. En dat is jammer, om 
niet te zeggen: symptomatisch. 

De kern van de zaak 

Voor Chamard blijkt tenslotte de kern van de zaak te zijn 11 de 
misvatting, dat ieders welzijn aileen verkregen kan worden door 
tusRenkomst van overheidswege ", omdat dit tot gevaren kan leiden. 
Veel bedenkelijker ecnter dan deze gemeenplaats is zijn banaal 
gekout over " de plannet~nakers in de hoofdstad 11

, die "het lef " zou
den hebben te beweren dat zij weten hoe mensen geholpen moeten 
worden. En dat "mensen helpen " wil zeggen: 11 precies datgene, 
wat mensen voor zichzelf kunnen en zouden moeten doen ". Op het 
evidente verschil tussen het kunnen en het in staat zijn, gaat hij 
wijselijk niet in. 

Wat kunnen of zouden mens en voor zichzelf moeten doen? 
Chamard noemt enkele treffende voorbeelden : werken voor de 
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hoterham, zorgen voor het welzijn van hun gezin, en zorgen voor 
de oude dag. Voor dergelijke zaken mag men van Chamard zeker 
"samenwerken ". Hierbij denkt hij aan "ziekenfondsen, lijfrente
kassen, spaarbanken, enz. " Hij heeft bezwaren tegen regeringen, 
die zijn geld gebruiken om "deze dingen voor anderen te betalen." 
Een dergelijke regeringspolitiek typeert hij wel zeer treffend met 
de slogan "iets voor niets." 

Onder het kopje "economische rechtvaardigheid" tracht Chamard 
tenslotte nog in enkele zinnen iets constructiefs in zijn credo te 
leggen. Chamard wenst een economische rechtvaardigheid waarbij 
hij het recht heeft op "de vruchten van eigen arbeid ". Hij wil niet 
dat van iemand verlangd wordt dat hij zich "voor kameraden 
afslooft ". Chamard wenst een rechtvaardigheid die "aan het individu 
zijn eigen waardigheid terugg~eft. " 

Slotmoraal 

Kortom: John Chamarl1, tweeentwintig jaar oud, is gefrustreerd 
door het idee dat hij meer belasting moet (of zal ) betalen dan 
diegenen, die minder verdienen dan hij. 

Dergelijke fisc ale frustraties behoren ook in ons land tot de meer 
bekende politieke verschijnselen, al zullen Chamard's Nederlandse 
geestverwanten zich waarschijnlijk niet te buiten gaan aan een zo 
allesomvattende anti-gouvernementele haat. In haar voorwoord tot 
Chamard's "J' accuse" zegt de redactie van Liberaal Reveil 
terecht, dat zijn uitgangspunten en stellingen goed laten uitkomen, 
dat de benadering der vraagstukken in Canada anders is dan ten 
onzent ( al blijft het een vraag in hoeverre men deze schrijver als 
representatief voor zijn land zal mogen zien). 

Opzienbarend is echter de bewering van de rec!actie als zou "de 
democratische en vrijzinnige gezindheid " van Chamard "toch wel 
grotendeels identiek kunnen zijn aan de gezindheid in liberale 
kring hier. " Veel liberalen, tot wie ik ook mijzelf reken; hehben 
grote bezwaren tegen de "gezindheid in liberale kring hier ". 
Wanneer zij ook maar enigszins het idee hadden, dat zij identiek 
zou zijn met de "gezindheid in liberale kring daar ", zoals die uit 
John Chamard's alinea's opstijgt, dan hadden zij de enig mogelijke 
consequentie reeds lang getrokken. 

Maar zo erg is het nu ook weer niet. 

R.M. Marcuse 
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en het Liberalisme 
door R. A. Levis son 

Met dit artikel zetten wij de serie voort, die verleden jaar be
gon met beschouwingen over De Protestant en het Liberalisme, 
De Katholiek en het Liberalisme, Studenten en Liberalisme en 
De Werknemer en het Liberalism e. In komende nummers wordt 
deze reeks voortgezet. 

Toen mij de vraag voorgelegd werd over het onderwerp De Jood en 
het Liberalisme te schrijven, heb ik aanvankelijk geantwoord, dat 
dit geen onderwerp is. 

Zijn Jood-zijn geeftde Jood geen enkele politieke richting; er be
staat tussen hetJood-zijn en de keuze van een politieke richting door 
een Jood geen enkel causaal verband. 

Men zie in Israel. De Knesset - bet Israelsche Parlement - telt 
meerpolitiekepartijen dan het Nederlandse Parlement. Deze lopen 
van de Agoedath Jisraeel (een partij op ultra orthodox-religieuze 
basis) tot de Cheroet (de zeer sterk nationalistische "Vrijheid" par
tij) en de Communisten. Daar tussenin bevinden zich een gematigder 
religieuze partij en een Liberale partij. De ironie van de "grote 
politiek" wil, dat in het met Rusland zo bevriende Egypte de Com
munistische partij verboden is, terwijl in Israel, dat bij elke 
voorkomende gelegenheid door Rusland gedwarsboomd wordt, een 
Communistische partij bestaat. Van al deze politieke partijen zijn 
Israeliers, dat wil dus bepaald zeggen: Joden, lid. Duidelijker be
wijs van geen verband tussen Jood-zijn en politieke keuze is niet 
denkbaar. 

In de voor-oorlogse jaren, toen er werkelijk nog van een actief 
engedifferentieerdJoodslevenin Nederland sprake was, had ik een 
oom, die een innig-vroom, zeer orthodox man was. Deze oom heeft 
zijn lev en lang op de AR gestemd, want dat was de enige partij, die 
hem enigszins voldoende religieus getint was. Dat was in dezelfde 
jaren van Henri Polak en De Miranda en David Wijnkoop. Als men 
mij vraagt, waarom ik lid ben van de VVD, dan vergt dat steeds 
weer een moeizame explicatie. Ik ben lid van een politieke partij, 
omdat ons kiesstelsel nu eenmaal van de veronderstelling uitgaat, 
dat elke kiezer politiek aangesloten is. Daarvan uitgaande, ben ik 
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lid van de VVD bij eliminatie. De religieuze partijen zijn uit de aard 
van hun grondslagen voor mij gesloten; communist of boer ben ik 
niet; de PSP is aileen voor politiek-infantielen; blijft over: PvdA of 
VVD. Aangezien het toeval mij werkgever heeft gemaakt, acht ik 
mijzelf beter thuis in de VVD dan in de PvdA. 

Het is een weinig idealistische grondslag voor de keuze van een 
politieke partij en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat deze poli
tieke richting-keuze niets te maken heeft met mijn Jood-zijn. Er 
zijn bewuste Joden en Joden, die toevallig Jood zijn en voor wie dit 
verder geen enkele inhoud heeft. Om ten aanzien van laatstgenoemde 
groep van een politieke richting-keuze te spreken, heeft even weinig 
zin als om te spreken over briiledragers en politieke richting-keuze. 
Ten aanzien van de bewuste Joden kan wellicht nog een enkele op
merking worden gemaakt. 

Voor de bewuste J ood bestaan er drie mogelijkheden om zijn rela
tie tot het Jodendom te bepalen: de nationale, de religieuze of de 
combinatie van deze beide. Men behoeft geen Israeli te zijn om zijn 
bandmethet Jodendom als een uitsluitend nationaal gegeven te wil
len zien. Men behoeft daarvoor ook geen slecht vader lander te zijn. 
De alleen nationaal ingestelde Jood ziet het Joodse volk als elke an
dere volksgemeenschap, welke echter door zijn verstrooiing over 
de gehele wereld met unieke problemen te kampen heeft. Hij is a-re
ligieus (nietnoodzakelijkerwijs ook atherst) en voor hem is de logi
scheconsequentie van zijn Jood-zijn emigratie naar Israel, of- zo 
hij dit zelf om welke reden dan ook niet kan - dan wenst hij dit toch 
zeker voor zijn kinderen. 

De Jood die zijn gebondenheid aan het Jodendom aileen godsdien
stig ziet, is in beginsel de ideale cosmopoliet. Hij kan met evenveel 
overtuiging Perzisch als Amerikaans staatsburger zijn, mits men 
hem ter plaatse waar hij woont niet om zijn Jood-zijn lastig valt. 
Hij zou overigens niet dan onder dwang der omstandigheden vandaag
de-dag Zuidafrikaans staatsburger zijn! 

Het is duidelijk, dat beide groepen een incomplete opvatting van 
hetJodendom hebben. Dat het Jodendom bepaald 66k een religieuze 
zijdeheeft, is zelfs voor de meest argeloze buitenstaander wel dui
delijk. Evenzeer onafwijsbaar heeft het Jodendom een nationale zijde. 
Het Jodendom als godsdienst en cultuur heeft door lange eeuwen 
heen (tenminste tot het midden der vorige eeuw) de Joden in leven 
en bijeen gehouden; zonder Joden als zijn dragers zou het Jodendom 
als godsdienst en cultuurnade val van de Joodse staat in de Romein
se tijd verloren zijn gegaan. 

In hetJodendom zijn religie en nationaliteit onontwarbaar verbon
den. De enige waarlijk positieve houding van de Jood tegenover het 
Jodendom kan m. i. dan ook slechts de religieus-nationale zijn. Ten 
aanzien van het Jodendom als godsdienst is een kleine verdere uit
weidinghiernoggewenst. Menkentin Nederland buiten Joodse kring 
van de Joodse godsdienst aileen de orthodoxe verschijningsvorm. 
Dit is de oude op een strikt wettisch beginsel en op sacrosancte tra-
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ditiegebaseerdeopvattingvanhetJodendom. Toegegeven moet wor- · 
den, dat deze verschijningsvorm de Joden vel e eeuwen lang bet voort
bestaan heeft mogelijk gemaakt, doordat hij hen zodanig in zijn voor
schriften inkapselde, dat zij in de geestelijke zin, van de rest van 
de wereld geisoleerd werden en in dat isolement de kracht vonden 
omvoortte Ieven. Naast deze orthodoxe verschijningsvorm van bet 
Jodendom als religie staat sedert tenminste anderhalve eeuw een 
vorm, die als "Liberaal" Jodendom bekend is geworden. Deze even
zeer strikt religieuze Jodendomsopvatting he eft een aantal versteen
depraktijken en tradities der orthodoxie terzijde gezet en legt veel 
meerdenadrukopdeprofetisch-ethische zijdevan bet Jodendom dan 
op de wettische traditie. Langs deze zeer lange omweg is bet dan 
tenslotte misschien mogelijk enigverband te leggen tussen Jodendom 
en politiek liberalisme en wei speciaal wat betreft bet liberale Jo
dendom. Ditverband kan dan echter uitsluitend liggen in wat de grond
slag van bet denken is, zowel in bet politieke als in bet religieuze 
liberalisme, te weten de onvervreemdbare overtuiging, dat elk mens 
vrij is en recht heeft op een eigen mening; dat elk mens zijn eigen 
waarde en waardigheid als mens heeft en dat bet belangrijkste in bet 
Ieven is de houding van de mens tegen zijn naaste. 

En daarmee is aile verband tussen Jodendom en- politiek - libera
lisme genoemd. 

AI de rest is toeval. 

De artikelen in LIBERAAL REVElL, die niet onderteken9 zijn, 
vertegenwoordigen de mening van aile zes I eden van de redactie. 
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De opening der Staten-Generaal, op de derde ·dinsdag van septem
ber, is een feestdag van de democratie. Het hoofd van de staat ver
keert, met zijn ministers, in de kring der volksvertegenwoordiging. 
Het hoofd van de staat kondigt als constitutioneel koning het pro
gramma aan, dat zijn regering in het nieuwe jaar denkt uit te voeren. 
De ministers zijn voor dit programma verantwoordelijk; zij zijn dan 
ook mede in de vergadering van de Staten-Generaal aanwezig. 

Om het feestelijke karakter van de gebeurtenis naar buiten te !a
ten blijken, komen de koningin en haar familieleden in werkelijk 
stralende kleding. 

En de kamerleden en ministers? Kleden die zich ook feestelijk 
en stralend? 

De meesten komen in het sombere pak , dat jacquet beet; een pak 
dus dat men nog wel eens bij begrafenissen en een heel enkele keer 
bij recepties draagt. Vindt u een jacquet mooie kleding? Th:zelf moet 
er altijd inwendig een beetje om lachen. Elke man lijkt erdoor op 
een pinguih. Sommige kamerleden hebben blijkbaar ook bezwaar tegen 
deze vreemde dracht, en komen Of in hun daagse klofje (wat ook niet 
feestelijk aandoet) of in een soort admiraalsuniform; zwart , met 
goud bestiksel op de borst, met steek en degen . Zo'n pseudo-admi
raalsuniform kost ongeveer tweeduizend gulden. Dat zal wel ~~n van 
de red en en zijn , waarom maar enkele kamerleden het zich aanschaf
fen. Zij die het dragen, doen er goed aan te beseffen, dat bij een 
admiraalsuniformook een admiraalsgestalte behoort. Wie een dik
ke buik en een hoge rugheeft, kan beter het galatenue thuis laten. Hij 
blijft ondanks alles een burgerman en maakt van zijn feestkleding 
een maskerade. 

De ministers verschijnen allen in pinguihspak. Waarom komen zij 
niet in het officiele gala-uniform? En waarom komen de led en van de 
Raad van State ieder weer anders? De een als professor, met toga, 
de ander in . . . ministersuniform, zwart-goude jas met een soort 
witte tennispantalon, de meesten ... in jacquet~ Waarom komen zij 
als leden van een Hoog College van Staat niet in het voor hun be
staande galatenue "I 

Kortom, de leden van de Staten-Generaal en hun gasten moeten 
voorde Koningin en haar familie een wonderlijke indruk opleveren. 
Er heerst verwarring in kleding die een slordige indruk wekt. En 
er heerst kennelijk ook verwarring over de aard van de bijeen
komst. De meeste kamerleden en alle ministers komen in begrafe
niskleding. Kan dit nu niet eens anders? 
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De ministers worden door de Koning benoemd en ontslagen. La
ten zij dan ook het eens door een Koning aangegeven ambtsuniform 
dragen. 

En de kamerleden? Die worden· door het volk gekozen. Laten zij 
zich dan ook gedragen, zoals het volk zich bij een feestelijke gele
genheid gedraagt: blij en gekleed naar eigen smaak en fantasie. Niet 
met een afgebruikt klofje, maar ook niet met dat dwaze pinguihspak. 
Gewoon feestelijk. 

Civis batavus 



Huidig en toekomstig kwekersrecht 

De Nederlandse export drijft voor een 
belangrijk deel op de produktie van Iand
en tuinbouw en op de teelt van boll en en 
andere siergewassen. Daarnaast pro
duceren deze bedrijfstakken op grote 
schaal voedsel en fleur voor binnen
lands gebruik. 

Zoals de industrie de bescherming 
kent van het handelsmerk, dat dikwijls 
van groot belang is voor de concurren
tiepositie van de producent, zo kent de 
kwekervan land- en tuinbouwprodukten 
de bescherming van bepaalde varH!tei
ten van voedsel- en siergewassen. Deze 
materie is voor ons land nog steeds ge
regeld in een Besluit dat uit de Duitse 
bezetting dateert. Een nieuwe, Neder
landsewet, de Zaaizaad- en Plantgoed
wet, staat sinds 1958 op stapel , maar 
de ingewikkeldheid van de materie blijkt 

een sterk vertragende invloed te heb
ben uitgeoefend op de afwerking van die 
wet. 

Als bijdrage tot de gedachtenvorming 
over dit onderwerp heeft de Professor 
Mr. B. M. Teldersstichting als num
mer 11 in haar reeks geschriften een 
beknopt rapport uitgegeven onder de ti
tel "Huidig en toekomstigkwekersrecht, 
een momentopname". Het is samenge
steld door een commissie van 6 deskun
digen , met medewerking van een aan
tal andere experts. 

In een volgend nummer van Liberaal 
Revell hopen wij een meer uitvoerige 
beschouwing aan dit geschrift te wijden. 

Het rapport, uitgegeven bij Martinus 
Nijhoff, is verkrijgbaar bij de hoek
handel voor f 3, -- . 

Met dit nummer van Liberaal Reveil bebt U bet eerste nummer 
van de acbtste jaargang ontvangen. Wij zouden bet zeer op prijs 
stellen wanneer U bet abonnementsgeld voor de acbtste jaargang 
aan ons wilt overmaken. Het gironummer is 14 51 92 ten name 
van Nijgb & Van Ditmar. Bij bet overmaken s.v.p. vermelden: 
abonnementsgeld Liberaal Reveil. 

Administratie Liberaal Reveil 
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MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

De heer R. M. Marcuse werd in december 1937 geboren te Zaandam . Hij stu
deert geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam met nieuwe geschiedenis · 
als hoofdvak. 
Hij is als medewerker verbonden aan "De Typhoon", het dagblad voor de Zaan
streek. Als redacteur van De Driemaster, het maandblad van de JOVD, heeft 
hij de rubriek Marginalia onder zijn hoede . 
De heer Marcuse is redactielid van "Libertas", uitgave van de Federatie van 
Liberale Studentenverenigingen in Nederland. 

De heer W. Top werd in 1932 in Cheribon (Java) geboren. Hij bezocht het Ly
ceum (HBS-B) in Batavia en Bilthoven en studeerde sociologie in Utrecht, waar 
hij in 1962 het doctoraal examen aflegde. Sindsdien is hij als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de Prof. Mr . B. M. Teldersstichting. 

DeheerR. A. Levisson werd in 1913 in Den Haag geboren, bezocht daar het gym 
nasium en studeerde rechten in Leiden. Toen de oorlog uitbrak was hij directie
secretarisvandeN. V. Nederlandsche Rotogravure Mij. in Leiden . In de oorlog 
aanvankelijk ondergedoken kwam hij later in Westerbork terecht. Hij wist uit be
zet Nederland te ontsnappen naar Engeland, waar hij in militaire dienst kwam en 
van waaruithij als lid van de juridische sectie van het Militair Gezag naar Neder
land terugkeerde . 
Sinds 1946is hij directeur van de N. V. Drukkerij Levis son. In joodse kring heeft 
hij zich, zoals hij het zelf uitdrukt, "niet onbetuigd gelaten in de Nederlandse 
Zionistenbond en in het Verbond van liberaal-religieuze Joden". 

De heer D. Sorgdrager werd in november 1923 in Bandung geboren . Hij deed in 
1941 eindexamen gymnasium Bin Djakarta en ging onmiddellijk daarna in mili
taire dienst . 
Van 1942-1945 was hij krijgsgevangene van de Japanners, o . a . aan de Burma
Siam spoorweg. -Eind 1946 werd hij gedemobiliseerd als "intelligence officer" 
van de-N. E. F. I. S. 
In1947 begon"hij zijn rechtenstudie in Leiden en in 1950 studeerde hij af. Hij is 
nuchefarbeidszakenvandeAKUinArnhem. Sinds 1958 is hij lid van de gemeen
teraad van Arnhem voor de VVD. Hij vervult nog enige andere functies in de 
partij . 



Aleksandr Kaznatsjejew 

MEMOIRES VAN EEN 
SOWJET DIPLOMAAT 

In juni 1959 verliet de 27-jarige Russlsche diplomaat Kaznatsjejew 
ongemerkt de Sowjet ambassade te Rangoon. Hlj ging naar de Amerl
kaansl!! ambassade waar hij aslel vroeg. 
In deze autobiografie, geschreven In nuchtere stljl, blijkt hoe 
Kaznatsjejew's geloof In het communlsme verminderde en lang
zamerhand overging in teleurstelling en haat. Wij krljgen lnzlcht In 
de achtergronden van het communistisch-e systeem, de werkmethoden 
en buitenlandse politiek, en in de mensen die In deze vergiftigde 
atmosfeer van achterdocht en onderlinge spionage Ieven. 
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Als de TROS wordt losgesmeten 
Voor de democratie is het getal de enige bruikbare maatstaf. De 
meerderheid beslist, de minderheid voegt zich, wetende dat zij 
- dat is de tweede democratische hoofdregel - wel overstemd is, 
maar nooit wordt onderdrukt. 

Voor vele andere zaken, met name culturele, is het blote getal 
een heilloze norm. Wie zou bijvoorbeeld durven beweren, dat de 
kwaliteit van een schrijver aan de oplage van zijn boeken kan 
worden afgemeten? Tegen de bantering van het getal als enige 
maatstaf in omroepzaken hebben wij ons als liberalen steeds verzet, 
omdat radio en televisie voor ons meer betekenen dan aileen 
volksamusement. 

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft het anders gewild. 
De socialisten en de confessionele partijen, sterk gebonden als zij 
zijn aan de hun verwante omroepverenigingen, hebben (op enkele 
moedige uitzonderingen na) verleden jaar hun stem onthouden aan 
het omroepplan van het vorig kabinet. Dat plan zou wel de mogelijk
heid hebben geschapen om naast het getal andere criteria te laten 
meetellen bij de toewijzing van zendtijd. Het heeft niet zo mogen 
zijn. Aan de V.V.D.-fractie heeft het niet gelegen. 

Bij de formatie van het huidige kabinet bleek de kwestie van het 
nieuwe televisiebeleid voorshands onoplosbaar en via de instelling 
van de pacificatiecommissie werd de beslissing tot na het midden 
van 1965 verschoven. 

Zij, die het akkoord van Wassenaar sloten, konden echter niet 
vermoeden dat ue gehele kwestie door de loop der gebeurtenissen 
veel spoediger dan toen werd voorzien in de actualiteit gebracht 
zou worden. Want tijdens de kabinetsformatie waren, diep in het 
geheim, de plannen voor het "REM-eiland" al in de maak. Van 
liberale zijde is dan ook volkomen terecht gesteld, dat het akkoord 
van Wassenaar zich niet over de REM-zaak kan uitstrekken. 

Sindsdien is er veel gebeurd. De REM verscheen, en verwierf 
zich door allerlei omstandigheden een plaats in veler sympathie. 
Wij kunnen noch deze volstrekt ongecontroleerde vorm van com
merciele televisie, noch het gemiddelde gehalte van de REM
uitzendingen bewonderen. Wij constateren aileen dat de REM er 
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kwam en aanhang . verwierf. Inmiddels hebben de beide Kamers 
der Staten-Generaal - ondanks de principiele en juridische bezwaren 
van de V.V.D. - de "anti-REM wet" aanvaard, en met de daarmee 
geschapen bevoegdheid in de hand heeft minister Van Aartsen de 
Telegraaf- en Telefoonwet bij Algemene Maatregel van Bestuur 
van toepassing verklaard op het REM-eiland. 

Maar ook de REM-organisatoren hebben niet stilgezeten. Zij 
richtten de TROS op, om door middel van die stichting individuele 
aanhangers te kunnen werven voor hun omroep. De aanmeJ dingen 
begonnen onmiddellijk bij tienduizenden binnen te stromen, en al 
spoedig leek het niet uitgesloten, dat de TROS althans dezelfde 
orde van grootte zou gaan bereiken als de gevestigde omroep
organisaties met haar honderdduizenden "leden" (van wie er juist 
de laatste maanden tienduizenden bedanken). 

Bij het zien van die ontwikkeling kunnen wij ons aan een vleugje 
leedvermaak niet geheel onttrekken. De radio-zuilen, die zich 
steeds - en naar onze overtuiging ten onrechte - achter de macht 
van het getal verschanst hebben, worden nu op hun beurt met het 
getal bestookt. Zij, die het kwantitatieve criterium zo hardnekkig 
hebben verdedigd, lopen gevaar hun trekken thuis te krijgen. 
Want als de TROS inderdaad een flinke tros aanhangers kan presen
teren, hoe zal de regering dan naar eer en geweten kunnen weigeren, 
ook aan die organisatie een zendvergunningkrachtens de Telegraaf
en Telefoonwet te verlenen? Wij zouden dat op zichzelf niet graag 
zien, want wij staan een ander televisie- en radiobeleid voor, 
waarbij door het meespelen van andere factoren de functie van 
de omroep beter tot zijn recht zou komen. 

Hoe beperkt onze bewonderingvoor de REM- qua opzet, methoden 
en programma's - ook is, zij heeft in ieder geval twee belangrijke 
punten op haar krediet staan : haar optreden heeft de doorbreking 
van het ondraaglijke -zuilenmonopolie bevorderd, en zij heeft, door 
te gaan zenden op een aan Nederland toegewezen maar voordien 
ongebruikt kanaal, nog eens duidelijk gedemonstreerd, dat de 
officiele Nederlandse omroep, door zijn angstvallig behoudende 
instelling, steeds verder aan het achterblijven is bij de snel toe
nemende technische mogelijkheden. De techniek is sneller dan de 
politiek. 





door Prof. dr. F. Hartog. 

Het doldraaien van de schroef der belastingpro
gressieroeptvragenopnaarde zin en de werking 
van dit systeem. Past het nog wel in de mod erne 
verhoudingen , bij toenemende democratisering 
van de samenleving en sterk verminderde con
junctuurgevoeligheid van het economische pro
ces? 

Zulke vragen kunnen aileen worden beantwoord 
wanneer wij nagaan welke doeleinden bij de belas
tingprogressie maatgevend zijn en in welke mate 
en opwelkewijze deze doeleinden worden bereikt. 
Omdat het daarbij vooral gaat om bet ingrijpen in 
de inkomensverdeling wordt eerst aandacht besteed aan de belang
rijkste factoren die deze bepalen. 

Van belang is dat de inkomensverdeling in een economisch 
proces, dat aan zijn eigen wetmatigheid wordt overgelaten, zeer 
ongelijk is. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk verschil in 
marktpositie van de aanbieders der produktiefactoren, verschil in 
aangeboren bekwaamheden en verschil in inspanning. Tegenover 
de laatste factor zou men de overige oorzaken kunnen aanduiden als 
niet-inspanningsverschillen. Deze .vallen dan weer uiteen in insti
tutionele verschillen en natuurlijke verschillen. Natuurlijke ver
schillen hebben betrekking op de genoemde aangeboren bekwaam
heden. Institutionele verschillen op de rest. 

Plaats op de ladder 

In verband hiermee zou kunnen worden gesteld dat iemands plaats 
op de inkom ens ladder eigenlijk bestaat uit een combinatie van 
twee plaatsen. Hij bevindt zich namelijk allereerst op een bepaalde 
sport van de i n s p ann i n g s ladder, die hij zelf he eft veroverd. 
Zijn plaats op de niet-inspanningsladder is hem echter in de schoot 
gevallen (of door de omstandigheden opgelegd, zo men wil). 

Het onderscheid tussen inspanningsinkomen en niet-inspannings
inkomen loopt dwars door de afzonderlijke inkomenscategorieen 
been. Zo corresponderen loonverschillen met onderscheid in in-
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spanning voorzover zij voortvloeien uit meer scholingsmoeite en 
-kosten, meer intensief werken en overwerk. Een inkomen uit ver
mogen berust op inspanning voorzover men dat vermogen zelf be
spaard heeft. Winst is inspanningsbeloning voorzover deze wordt 
behaald door pioniersactiviteiten en organisatorische bekwaamheid. 

Doeleinden der progressie 

Wat zijn nu de voornaamste doeleinden van de belastingprogressie, 
en wat kunnen wij daarvan zeggen? 

Er zijn er drie: de leer van het evenredige genotsoffer, het stre
ven naar inkomensnivellering en de stabilisatie van de conji.mctuur. 

Het evenredige genotsoffer 

De leer van het evenredige genotsoffer stelt (in vereenvoudigde 
vorm) dat voor iedere schijfmeer inkom en (laten wij zeggen f. 1. 000) 
minder dringende goederen worden gekocht. Men kan er dus een 
steeds grater deel van missen voor belastingbetaling. Dit is echter 
in vele gevallen slechts een kant van de zaak. Voorzover het inko
men op ins panning be rust zal iedere f. 1. 000 inkomenstoeneming 
vermoedelijk meer inspanning kosten dan de voorgaande schijf. 
Uit dit oogpunt bezien zou dus juist een degressief tarief op zijn 
plaats zijn. Voegen wij beide overwegingen bij elkaar, dan vallen 
progressie- en degressie-argumenten tegen elkaar weg en komen 
wij uit bij de wenselijkheid van een proportioneel tarief. De leer 
van het evenredige genotsoffer gaat dus aileen opvoor niet-inspan
ningsinkomens. Bij de toenemende democratisering van de maat
schappij en de groei van het arbeidersaandeel in bet totale inkomen 
worden de inspanningsverschillen steeds meer toonaangevend. Dit 
betekent dat de leer van het evenredige genotsoffer voortdurend 
meer aan actualiteit verliest .. 

Drang naar verdere nivellering 

Daar bovenuit wil men dikwijls de ongelijkheid in de verdeling nog 
verder nivelleren. Dit is het tweede argument voor progressie. 
In dit verband wordt algemeen aanvaard dat inspanningsverschillen 
niet voor nivellering in aanmerking komen. Het grotere inkomen 
uit extra ins panning is iets wat men zelfheeft verdiend, en bovendien 
werkt een aantasting van inspanningsverschillen verkeerd, omdat 
de neiging tot inspanning erdoor wordt verzwakt. Men zou zich 
zeer schematisch het volgende principe van inkomensverdeling kun
nen indenken: inspanningsverschillen worden gerespecteerd, insti
tutionele niet-inspanningsverschillen worden weggewerkt door daar-
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op gericbte institutionele maatregelen (monopoliebestrijding, suc
cessierecbten en verdere democratisering van bet onderwijs), en 
de progressie dient om de resterende institutionele verschillen en 
de natuurlijke verschillen weg te werken. In deze gedachtengang is 
voor de progressie slecbts een bescbeiden taak weggelegd, omdat 
zij niet ten koste van de inspanningsbeloning mag werken en voor 
het overige grotendeels aanvullend is. Bovendien neemt, zoals wij 
reeds zagen, de betekenis van het inspanningsinkomen geleidelijk 
toe, zodat bet zaak is, in toenemende mate voorzicbtig met de pro
gressie om te springen. 

C onj unctu u r- s ta bi lis at ie 

Wat de stabilisatie van de conjunctuur betreft, werkt de belasting
progressie goed in een economie met sterke fluctuatieneigingen. 
Zij is dan een ihgebouwde stabilisator, door in inflatietijd relatief 
meer geld aan de particuliere sfeer te onttrekken en in deflatietijd 
meer geld in particuliere handen te Iaten. Wij Ieven ecbter sirids 
jaren met een iilflatoire trend, waarvan het einde nog niet in zicht 
is. Dan werkt progressie in bet algemeen juist verkeerd. Weliswaar 
wordt een constante tegendruk uitgeoefend door de stijging van de 
gemiddelde belastingdruk, doch er kan niet aan ontkomen worden, 
de aldus plaatsvindende sluipende belastingverhoging van tijd tot 
tijd met een flinke klap terug te draaien. Dit veroorzaakt inflatoire 
staten, die veelal het evenwicht meer verstoren dan zonder pro
gressie het geval zou zijn. Daarom verdient bet aanbeveling, bet 
tarief periodiek te herzien aan de hand van de jaarlijkse stijging 
van bet gemiddelde inkomen. Dan is echter de ingebouwde stabili
satie vrijwel geheel weg. 

Niet alleen als herverdelingsinstrument, doch ook als instrument 
van conjunctuurpolitiek verliest de progressie dus meer en meer 
haar betekenis. 

Afwenteling 

Daar komt bij, dat bij de sterk opgelopen belastingdruk als gevolg 
van de huidige mate van progressie meer en meer afwenteling 
plaats vindt. Waar werkgevers en werknemers onderhandelen over 
bet loon dat de laatstgenoemden "schoon" in handen krijgen, waar 
tarieven van vrije beroepen worden vastgesteld met inachtneming 
van de daarover te betalen inkomstenbelasting en waar de prijzen 
zodanig worden vastgelegd dat er na aftrek van de winstbelasting 
een redelijke beloning van bet kapitaal en de ondernemersactiviteit 
overblijft, is bet resultaat in feite dat wel de prijzen stijgen, maar 
dat de inkomensverdeling ongewijzigd blijft. Dan mist de progressie 

38 



dus haar doe I. Maar haar schadelijke invloed op de inspanningsnei
ging blijft wel bestaan. Inhet algemeen is het namelijk wel inogelijk, 
gem i d de 1 de ve:t:Schillen in druk af te wentelen, maar niet de 
progressie zelf. Zo kan bijvoorbeeld een leraar bij het vaststellen 
van zijn tarief voor bijlessen wel de gemiddeld daarop drukkende 
belasting in rekening brengen, maar hij kan niet ieder additioneel 
uur duurder maken op grond van de overweging dat er als gevolg 
van de progressie meer belasting over moet worden betaald. Omdat 
juist deze toeneming van de margin a 1 e druk de neiging tot in
spanning remt, kan men zeggen dat bij afwenteling niet de wel
vaartsverschillen afnemen, doch dat veeleer de welvaart zelfwordt 
verminderd. 

De minste pijn 

Bij dit alles komen nog enkele pun ten, die op zichzelf miss chien niet 
doorslaggevend zijn, maar die de voorgaande argumentatie verster
ken. Het eerste is de werking van het beginsel van de minste pijn. 
Door de wijze van heffing kunnen gelijke belastingbetalingen toch 
nog verschillend drukken. Indirecte belastingen zoals omzetbelas
ting of accijnzen voelt men eigenlijk alleen op het moment van in
voering. Daarna worden zij geruisloos betaald. Hetzelfde geldt voor 
aan de bron geheven directe belastingen zoals de loonbelasting. 
Belastingen die met een aanslag achteraf worden ingevorderd doen 
echter veel pijn. Aanslagen zijn bij uitstek nodig bij progressieve 
belastingen, omdat ieder geval dan afzonderlijk moet worden be
zien. Wanneer de progressie sterk wordt teruggedraaid, door ze 
te beperken tot de beslist hoge inkomens, kan dus veel meer met 
minder pijnlijke heffingsmethoden worden volstaan. 

Kostenbesparing 

Als tweede bijkomende voordeel ts er de kostenbesparing door ef
ficienter inning. Indirecte belastingen en bij de bron geheven pro
portionele directe belastingen komen met veel minder moeite en 
veel minder ambtenaren binnen, omdat de belastingplichtigen met 
grote groepen tegelijk worden gevangen. 

Door de progressie sterk terug te dringen zou de belastingop
brengst uiteraard een aanzienlijke daling ondergaan. Hiertegenover 
staat dat zulk een hervorming van ons belastingstelsel ten dele zich
zelf financiert omdat produktieve inspanningen veel meer worden 
ontzien en wegens de besparing op belastingambtenaren. Voor het 
overige zal compensatie worden gezocht in verhoging van de .indi
recte belastingen. Dit is toch al nodig inhet kader van de harmoni
satie der belastingen in de E.E.G., waar zij op dit punt sterk uit 
de pas zijn. 
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Progressie in Nederland achterhaald 

Men mag wat dit laatste punt betreft niet stellen dat die andere 
landen een primitiever belastingsysteem hebben en dat wij dus een 
stap terug zouden doen. Wat primitief is hangt af van de omstan
digheden. In ons land is de progressie veeleer door de omstandig
heden achterhaald. Een sterk progressiefbelastingsysteem zou veel 
meer op zijn plaats zijn in een land als Italie, met minder demo
cratische verdeling van kansen en meer bevoorrechting. Daar kan 
bet echter moeilijk wegens de achtergebleven belastingmoraal en de 
te hoge eisen aan de belastingadministratie. In ons land kan bet 
echter wel en gebeurt bet ook, maar past bet niet of veel minder. 
Daarom heeft, hoe paradoxaal het ook moge klinken, ieder land 
eigenlijk het verkeerde belastingsysteem. 
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De voo'rzitter van de Antirevolutionaire Partij, dr. W.P. Berghuis, 
heeft op 31 oktober 1964 in eigen kring gesproken over regeren 
samen met andere partijen. Wat hij van de overige twee confes
sionele partijen, de KVP en de CHU, zei, zu11en wij buiten be
schouwing laten. Het is algemeen bekend, dat de antirevolutionairen 
graag een regeringscoalitie van confessionele partijen zien. In die 
opvatting is geen verandering gekomen. 

Van meer belang is de opvatting van de antirevolutionaire partij
voorzitter, dat hij geen voorkeur heeft voor VVD of PvdA. lndien 
een confessionele coalitie nog een vierde partij nodig heeft om een 
kabinet te vormen, zijn de VVD en de PvdA even geschikt of 
ongeschikt. Zij zijn beide goed-democratisch. En voor de rest? 

Wij willen de voorzitter van de Antirevolutionaire partij twee 
vragen stellen, een van principiele aard, en een van tactische aard. 

Eerst de vraag van principiele aard. Wensen de antirevolutio
nairen een monistische staat, met een regering dus als verlengstuk 
van het parlement en gekenmerkt door centralisme? Of geven zij 
de voorkeur aan dualisme in de staat, aan een stelsel van evenwicht 
van machten, met een regering die een eigen gezag heeft, in vrijheid 
samenwerkende met een parlement, dat eveneens een eigen gezag 
heeft? Een stelsel, dat voorts gekenmerkt wordt door beperking 
van de centrale macht tot die taken, welke niet voldoende door 
lagere overheden of door particulieren kunnen worden vervuld. 

Monisme of dualisme ; centralisme of autonomie voor de lagere 
eenheden; het zijn stuk voor stuk fundamentele beginselen voor het 
beleid in staat en maatschappij. Monisme en centralisme zijn ken
merkend voor de sociaal-democratie; dualisme en autonomie voor 
het liberalisme. Hebben deze beginselen de antirevolutionairen 
niets te zeggen, ondanks hun opvattingen omtrent de vrijheid in 
de samenleving en ondanks hun beginsel van soevereiniteit in eigen 
kring? 

En nu de tweede vraag, die betrekking he eft op politieke tactiek. 
Wat is het lot van een kleine groep, die met een grote partij een 
kabinet vormt? De praktijk is veelal, dat de kleine groep op een 
zeer groot aantal punten moet toegeven aan de verlangens van de 
grote groep. 
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Veel kans om het eigen geluid in de muziek van zo 'n kabinet te 
laten doorklinken wordt niet gegeven. De kiezer, die ontevreden is, 
stemt op een oppositiepartij en niet op een partij die als sloep 
van het regeringsschip heeft gefunctioneerd. 

Werkt een kleine partij daarentegen mee aan een kabinet dat 
door meer partijen van ongeveer gelijke sterkte wordt gevormd, 
dan is er minder gevaar van overheersing door een der samen
stellende delen. Het gevaar, tot een groot aantal concessies of 
capitulaties gedwongen te worden, is daar geringer. 

De antirevolutionairen kunnen op grond van ervaringvergelijken. 
Hoe verging het hunpartij, toenzij aankabinetten met socialistische 
signatuur meewerkten? Zij zagen voortdurende en snelle afbrokke
ling. Dat is begrijpelijk, want stemmen op de AR kwam dan neer 
op steunen van de PvdA. Wie voor het socialisme voelde, ging 
daarom later op de PvdA, en wie het socialisme afwees op de 
VVD stemmen. 

Nu de AR sedert einde 1958 in een andere kabinetsformatie 
meedoet) en de ministers uit het antirevolutionaire huis minder 
overschaduwd worden, is de teruggang gestuit . 

. Heeft deze ervaring de antirevolutionairen in het geheel niet tot 
lering gestrekt? 



Gemeenten 
in de klem 

door Drs. J. W. van der Dussen 

Ik vind het altijd maar merkwaardig, dat in ons land zoveel tijd en 
aandacht worden besteed aan de Rijksbegroting en de Miljoenennota 
en zo weinig. aan de financien van de andere "overheden" zoals 
provincies, gemeenten en waterschappen. Toch zijn de bestedingen 
van de andere overheden te zamen hoger dan die van het Rijk aileen 
(mits men, evenals in bijlage 7 van de Miljoenennota, uitgaat van 
de vraag "waar wordt het geld besteed? ",en de overdrachtsuitgaven 
van het Rijk aan de overige publiekrechtelijke lichamen niet als 
Rijksuitgaven aanmerkt.) 

Ook in het parlement is dat zo. In wekenlange discussies sleuren 
de kamers zich moeizaam door de Rijksbegroting; de begrotingen 
van het provinciefonds en van het gemeentefonds worden in twee 
halve dagen afgehandeld. Toegegeven, het beeld is wat gechargeerd, 
op de Rijksbegroting komen vele posten voor van overdrachten aan 
de lagere overheden en die krijgen heus nog wel wat aandacht, 
maar het algemene beeld blijft zoals hierboven geschetst. 

Ook in de parlementaire kolommen van de pers kunnen wij maar 
weinig lezen over de financien van de lagere overheden. Tot op 
zekere hoogte is dat ook nog wel te begrijpen. Wij zijn er namelijk 
in geslaagd, de financiele verhouding tussen het Rijk en de lagere 
overheden op zo'n ingewikkelde wijze te regelen, dat zelfs de 
N.R. C., die toch altijd wat van haar lezers durft te eisen, deze 
zaken maar zachtkens laat rusten. 
, Het behandelen van gemeentebegrotingen in onze gemeenteraden 

heeft weer de voile journalistieke belangstelling. Men kan deze 
begrotingen echter aileen dan beoordelen wanneer men - al is het 
globaal - op de hoogte is van de wijze, waarop de gemeenten aan 
hun geld komen. In heel grote lijnen wil ik dat hieronder uiteen 
zetten, daarna wil ik dan aandacht vragen voor de financiele pro
blemen, waarmede de gemeenten vandaag worstelen. 

Financiele verhouding Rijk- gemeenten 

De uitgaven en ontvangsten van de gemeenten kunnen wij in twee 
grote groepen splitsen. De eerste groep heeft betrekking op die 
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taken en voorzieningen, die desgewenst ook door particulieren zouden 
kunnen worden verricht. Het kenmerk ervan is, dat aan elke burger 
individueel aanwijsbare diensten worden bewezen, waarvoor hem 
een tarief in rekening wordt gebracht, dat verband houdt met de 
door de gemeente gemaakte kosten: elektriciteit, gas, water, open
baar vervoer, enz. Veelal zijn die diensten kostendekkend: sommige 
Iaten een niet onaardige winst, andere leveren soms aanzienlijke 
verliezen op. Naast deze ontvangsten en uitgaven, welke tot de 
zogenaamde particuliere sector worden gerekend, staan de over
heidsmatige baten en lasten. Tot deze zal ik mij verder beperken. 

In principe moeten deze overheidsmatige uitgaven worden bestre
den door de uitkeringen uit bet gemeentefonds, door directe Rijks
bijdragen en door de eigen middelen van de gemeenten. De volgende 
tabel geeft een overzicht van de middelen, zoals deze op grond van 
de meest recente gegevens voor 1965 zijn geraamd. 

Op de Gemeentefondsbegroting 1965 uitgetrokken 
voor de algemene uftkeringen 

Rijksbijdragen en -subsidies 

Opbrengst eigen belastingen en heffingen volgens 
ramingen van de Raad voor de Gemeentefinancien 

Netto opbrengsten van bezittingen en vermogen 
plus bet saldo van de tot de particuliere sector 
te rekenen bedrijven volgens een eigen raming 
globaal 

te zamen 

• f. 1.989 mln . 

f. 1. 550 mln. 

f. 400 mln. 

f. 100 mln. 

f. 4. 040 mln. 

Uit dit overzicht blijkt duidelijk in welke sterke mate de gemeenten 
afhankelijk zijn van de uitkeringen uit 's Rijks kas. Daarom is bet 
- om Prof. Goedhart te citeren -van bet grootste belang, dat bet 
financiele statuut inzake de verhouding tussen Rijk en gemeenten 
een adequate, in bet totale maats chappelijke ontwikkelingspatroon 
passende toedeling van middelen aan de gemeenten waarborgt. 1) 

De Rijksbedragen en -subsidies worden gegeven voor bepaalde 
nauw omschreven taken van de gemeenten, zoals voor politie, 
onderwijs, woningbouw, maatschappelijk werk, sociale zorg, enz. 
Zij zijn afgestemd op de omvang waarin de gemeenten op voor
schrift dan wei verzoek plaatselijk door de Rijksoverheid gewenste 
voorzieningen tot stand brengen. De vergoedingen volgen min of 
meer (volgens vele gemeentebesturen wat meer min dan meer) de 
uitgaven. Voor de gemeenten zit bier weinig bewegingsvrijheid in. 

1) Preadvies Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1963, blz. 71-2. 
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Veel belangrijker zijn daarom de uitkeringenuithetgemeentefonds; 
vloeien deze ruim toe dan kunnen de gemeenten veel doen, worden zij 
daarentegen krap gehouden dan kunnen de gemeenten niet goed uit 
de voeten. 

De laatste jaren zijn deze uitkeringen sterk gestegen, nl. van 
f. 1.537 mln. in 1963 via f. 1.807 mln. in 1964 tot het reeds ver
melde cijfer van f. 1.989 mln. in 1965. Een groot deel van deze 
stijgingen is veroorzaakt doordat de gemeenten een compensatie 
ontvingen voor de loon- en salarismaatregelen ten behoeve van de 
ambtenaren die werkzaam zijn in de sector overheid. Voor de 
ambtenaren bij de tot de particuliere sector te rekenen bedrijven 
ontvangen de gemeenten geen compensatie. De regering is van me
ning, dat deze kosten - evenals in het particuliere bedrijfsleven
uit de bedrijfsinkomsten moeten worden bestreden. Er komt dan 
direct de vraag: hoe particulier zijn de hierbedoelde gemeentelijke 
bedrijven? Hier ligt een moeilijk punt, vooral ten aanzien van de 
gemeentelijke vervoerbedrijven. Terwille van plaatsgebrek laat ik 
het verder rusten. 

De stijgingen van de laatste jaren kunnen als volgt worden ge
splitst: in 1963 uitgetrokken f. 1.537 mln. Verhogingen voor 1964 
voor looncompensaties: f: 198 mln. (loonexplosie) en voor alge
meen accres f. 72 mln. Te zamen is dit f. 1.807 mln. Verhogingen 
voor 1965: voor de doorwerking in 1965 van loonmaatregelen van 
voor 31 december 1964 : f. 35 mln.; een post van f. 4 mln. wegens 
renteverlies in verband met de omzetting van de kwartaalbetalingen 
in maandbetalingen; voor het opvangen van de gevolgen van de 
Algemene Bijstandswet : f. 55 mln.; en tens lotte een algemeen 
accres van f. 88 mln. Te zamen f. 1. 989 mln. Over de hoogte van 
deze accressen is de Regering verplicht steeds het advies van de 
Raad voor de Gemeentefinancien - waarvan de stemhebbende leden 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden benoemd
te vragen. Deze adviezen worden overgelegd aan de Staten-Generaal. 

Huidige problematiek 

Zoals bekend, volgt de Regering met haar uitgavenbeleid een politiek 
die erop gericht is, het aandeel van de overheid in de totale nationale 
bestedingen niet te doen stijgen en zo mogelijk te doen dalen. In de 
praktijk leidt dit ertoe, dat de overheidsuitgaven met niet meer dan 
4% per jaar mogen stijgen. De Regering past nu deze 4% gedachte 
in principe ook toe op de uitkeringen uit het gemeentefonds. 
(Evenais bij het Rijk worden daarbij de gevolgen van loonmaatrege
len buiten beschouwing gelaten.) Het is nu over die toepassing van 
die 4%-norm op de gemeenten, dat er verschil van mening is tussen 
de Regering en de Raad voor de Gemeentefinancien. 
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De Regering redeneert als volgt : Op de rijksbegroting vindt men 
posten voor een grote verscheidenheid van taken en doeleinden. 
Hierop passen wij de 4%-norm toe. Bepaalde posten mogen sterker 
stijgen, doch andere dan minder of in het geheel niet. Hoe moeilijk 
het ook is, de totaliteit moet aan de 4%-norm voldoen. Ook bij de 
gemeenten zien wij een grote verscheidenheid van taken en doe1-
einden. Daarom kunnen wij ook daar de 4%-norm toepassen. 

Het oordee1 van de Raad voor de Gemeentefinancien kan ik a1s 
volgt s amenvatten : 

In de eerste p1aats stelt de Raad, dat de verantwoordelijkheid van 
de Regering zich niet beperkt tot het niveau van de gemeentelijke 
uitgaven, maar zich ook uitstrekt tot de afweging van de behoeften 
der gemeenten tegenover de be1angen van andere overheidsorganen 
en van de particuliere sector. Dat houdt niet in, dat de 4%-norm 
zonder meer op de gemeenten mag worden toegepast. Naar de 
mening van de Raad moet men daarbij mede een onderzoek instellen 
naar de structuur van de gemeentelijke uitgaven. Pas daarna moet 
met deze behoeften afwegen tegen die van het Rijk (en, a1s men de 
4%-norm voor alle overheidsuitgaven eventuee1 wil overschrijden, 
ook met die van de particuliere sector.) 

Hiertegenover stelt de Regering een naar mijn mening merk
waardige redenering: 

1. Een dergelijk e en z i j dig onderzoek a1s de Raad wil, wijzen 
wij af, want- hoe nuttig het ook is - het geeft geen uits1uitse1 
over de meest wenselijke voorziening in de overheidssector. 
(N.B. : de Raad zegt me de een onderzoek en daarna afwegen 
en niet a 11 e en een onderzoek) 

2. Rijk en gemeenten moe ten op dezelfde wij ze worden behande1d. 
3. Wij zijn van mening, dat op de begrotinguitgetrokken bedragen 

aan de gemeenten in het algemeen een redelijke ruimte Iaten 
voor de nodige uitzetting van hun uitgaven (Vraag: hoe weet 
men dat zonder naar de behoeften te kijken?) 

Tot mijn spijt kan ik het met de Regering niet eens zijn. Ik wil dit 
illustreren met behulp van onderstaand staatje, dat laat zien in 
welke mate 5 onontkoombare uitgavenaccressen een beslag leggen 
op de toegestane algemene verhogingen. 
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Stijging van rente en afschrijving als gevolg van 
nieuwe investeringen. Bij de beperking van de in
vesteringen met behulp van de Wet kapitaaluit
gaven lagere publiekrechtelijke lichamen staat 
de Regering nog een ace res van 5% per jaar toe. 
In deze berekening heb ik verondersteld, dat de 
investeringen in 1965 en in 1964 even hoog zul
len zijn als in 1963. 

AF: daarmede verband houdend accres in de 
eigen belastingen en middelen 

Accres wettelijk verplichte reservering voor 
woningwetwoningen 

Stijging van de ten laste van de gemeente ko
mende kosten wegens verpleging van behoeftige 
krankzinnigen (noch op de omvang noch op de 
tarieven kunnen de gemeenten invloed uitoefenen, 
dit komt eenvoudig over hen) 

Idem voor behoeftige bejaarden 

Stijging van de geldelijke bijstand aan behoefti
gen (afgezien van de gevolgen van de Bijstands
wet). Deze post stijgt regelmatig in verband 
met de wens de behoeftigen niet achter te Iaten 
blijven bij de algemene welvaartsstijging. 

Beschikbaar voor alle overige accressen 

Toegestane accressen 

1964 1965 
(mln. guldens) 

37,2 37,2 

12,- 12,-

25,2 25,2 

3-I 

24,2 

10,6 

10,4 

73,4 
nihil 

72,0 

3,-

17,5 

16,2 

8,1 

70,0 
18,0 

88,0 

Uit dit restant, dat voor 1965 beschikbaar is voor andere accressen, 
moeten de prijsstijgingen voor goederen en diensten van derden 
alsmede aile andere accress~n o.a. verband houdende met de uit
breiding van de bevolking en de begeleiding van de welvaartsstij
ging worden betaald. In feite betekent dit een achteruitgang van het 
verzorgingspeil of, zo men dit in een bepaalde gemeente niet wenst, 
het interen op reserves of op nog aanwezige ruimte (indien aan
wezig), alsmede verhoging van tarieven voor allerlei gemeentelijke 
belastingen en heffingen. 

Een redelijke ruimte voor de nodige uitzetting der gemeentelijke 
uitgaven geeft dit naar mijn mening niet. Ter toelichting diene nog, 
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dat de Raad voor de Gemeentefinancien voor 1964 een algemeen 
accres van f. 113,- mln. en voor 1965 van f. 108,- mln. heeft ge
adviseerd. 

Conclusie 

In onze samenleving nemen de gemeenten een belangrijke plaats in. 
Wij liberalen hebben altijd gestreefd naar krachtige en zelfstandige 
gemeenten; wij behoeven daarbij alleen maar te verwijzen naar 
Thorbecke. Ook nu leeft dit nog sterk in onze kring. Niet voor niets 
nam destijds Prof. Oud het voorzitterschap op zich van de Commis
sie tot herstel van de financiele zelfstandigheid van gemeenten en 
provincien. Minister Toxopeus noemt zich wel en gedraagt zich 
ook- dit zij erkend- als de hoeder van de zelfstandige gemeenten. 
Hij wil daarbij niet de rol spelen van de verwennende vader (Minis
ter Witteveen zou hem daartoe ook niet de kans geven zo hij dat 
wel mocht willen). Dat is juist. Oak juist is, dat in deze tijd van 
spanningen op economisch gebied de gemeenten een offer moeten 
brengen. lk ben alleen van mening, dat het offer, dat thans van de 
gemeenten wordt gevraagd, te zwaar is. 

Ter vermijding van misverstand merk ik no~ op, dat ook dit 
een zaak van Regeringsbeleid is en niet alleen van de twee onder
tekenaren van de Gemeentefondsbegroting (de ministers Toxopeus 
en Witteveen). Toch vind ik het jammer, dat zij genoopt waren 
deze voor de gemeenten toch wel teleurstellende gemeentefonds
begroting te ondertekenen. 
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Kwekersrecht 
Het kweken van nieuwe plantenrassen is nog niet zo'n oud beroep. 
Het is een gevolg van de sterke evolutie in de land- en tuinbouw en 
het heeft deze evolutie sterk bevorderd. Vroeger zaaide de boer het 
zaad van eigen gewassen of narn zaad van een goed gewas van een 
buurman over. Men teelde landrassen en vandeherkomst was niets 
bekend. 

Mensen met interesse voor de plantenteelt gingen die rassen 
selecteren, het zaad van goede planten apart uitzaaien en deze 
planten kruisen. Dit was het begin van de plantenverdeling. Er 
ontstonden nieuwe en veredelde rassen die veel betere eigenschap
pen hadden dan de oude landrassen .. De opbrengst was groter, de 
samenstelling van zaad en knol beter, de teelt gemakkelijker of 
minder ziektegevoelig en riskant, kortom er kwamen betere rassen 
voor de land- en tuinbouw. 

Het was van groot belang die goede rassen zoveel mogelijk te 
telen. De kweker zelf had echter maar een kleine vermenigvuldi
gingsmogelijkheid. Dit ging te langzaam. Ging hij het nieuwe zaad 
verkopen dan kon hij niet zoveel vragen dat de hoge kosten voor de 
kwekersarbeid beloond werden. Daarbij kwam dat hij geen rechten 
meer kon doen gelden op de nabouw van het verkochte zaad. En 
toch moest het nieuwe ras zo spoedig mogelijk in de praktijk ge
bracht worden. 

Wilde men de kwekersarbeid voortzetten, dan was het zaak een 
middel te vinden om de kweker voor zijn arbeid en vindingrijkheid 
te belonen. Voortzetting van de kwekersarbeid was van groot 
belang. Daarom wilde men erkenning van het kwekersrecht en van 
het kwekerseigendom, met een beloning die het mogelijk maakte 
om het werk voort te zetten. 

Men ging kijken of men het produkt van de kwekersarbeid onder 
de octrooiwet, auteurswet of merkenwet kon laten vallen. Er was 
bij het vinden van een nieuw ras echter niet van een nieuwe werk
wijze of van een nieuw produkt sprake, ook was het nieuwe ras niet 
steeds het produkt van geestelijke arbeid, terwijl het merk aileen 
dient ter onderscheiding van de produkten en geen garantie voor 
de samenstelling geeft. Deze weg gaf dus ook geen oplossing. 
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Daarom was het noodzakelijk een nieuwe regeling voor het kwekers
recht te maken. 

Dit gebeurde bij het Kwekersbesluit 1941. Deze regeling stamt 
uit de bezettingstijd en vervanging hiervan door een wet heeft al te 
lang op zich laten wachten. Dit duidt er al op hoe moeilijk de 
materie is. Bovendien is er- buiten de kring der belanghebbenden 
zelf - weinig inzicht in en ervaring met deze regeling. Ook bestaat 
er weinig literatuur over. 

Heeft de indiening van een wetsontwerp lang op zich laten wachten, 
de behandeling in de Tweede Kamer vergt eveneens een lange tijd. 

Zo werd op 8 oktober 1958 een wetsontwerp tot regeling van het 
kwekersrecht en het verkeer met teeltmateriaal van land- en 
tuinbouwgewassen - de Zaaizaad en Plantgoedwet - ingediend. Al 
tijdens de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer werden 
grote veranderingen aangebracht. 

Op 2 december 1961 kwam een internationaal verdrag ter be
scherming van kweekprodukten tot stand. Dit verdrag is door de 
Kamer niet stilzwijgend goedgekeurd, maar bij wetsontwerp ter 
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Be ide wetsontwerpen wachten 
nog steeds op behandeling. Ondertussen zijn al vele wijzigingen 
aangebracht. Dit alles duidt er op hoe ingewikkeld de wetgeving op 
dit gebied is. 

Daarom is het goed dat de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting deze 
materie door een deskundige commissie heeft laten bestuderen. 
Onder de titel "Huidig en toekomstig kwekersrecht, een moment
opname", verscheen een stu die waarin na de vraag of de kweker 
moet worden beschermd de verschillende systemen van de be
scherming worden behandeld. Ook de raakpunten met het merken
recht en de internationale verdragen ter bescherming van eigendom 
worden besproken. Tenslotte wordt de laatste versie van het 
ontwerp Zaaizaad en Plantgoedwet kritisch bekeken en de tekst 
vermeld. 

Een gedegen studie over een te onbekend terrein, en juist daarom 
zo nuttig voor allen die met het kwekersrecht doch ook met de 
handel in en het gebruik vanzaaizaadenplantgoed te maken hebben. 
Een dankwoord aan het Curatorium van de Teldersstichting voor 
dit rapport is wel op zijn plaats. 

Ir. L.G. Oldenbanning 

Noot: 
"Huidig en toekomstig kwekersrecht. Een momentopname", verscheen als 
geschrift no. 11 van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting. Het is het resultaat 
van een studie van de heren Prof. Mr. J.M. Polak, Mr. Ir. L.B. Chavannes, 
Dr. Ir. C. Dantuma, Mr. J . F. Prins,Mr.R. van der Veen en Dr. P .A. Verhulst. 
Secretaris der Commissie was Mr. A.A. Th. Boender, medewerker van de Tel
dersstichting. Het boekje is uitgegeven door Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage 
en is verkrijgbaar bij de boekhandel. De prijs bedraagt f. 3,--. 
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De welvaart is niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. Maar ook 
binnen de afzonderlijke landen is de geografische spreiding van de 
welvaart niet gelijkmatig, zelfs niet in de economisch hoog ont
wikkelde industriestaten. 

Bepaalde bedrijfstakken zijn daar voor het economisch leven van 
regionale gebieden vaak van veel meer dan gemiddelde betekenis, 
terwijl zij minder dan evenredig de invloed ondergaan van de ex
panderende volkshuishoudingen. De toenemende koopkracht richt 
zich namelijk lang niet even sterk op alle produkten. Als gevolg 
daarvan is ook de groei lang niet in alle bedrijfstakken even sterk. 
Het is duidelijk, dat in streken, waar bedrijven met een geringe 
groei overheersen, de ontwikkeling van de welvaart achterblijft. 

Een sterke groei ziet men vooral in de nieuwe bedrijfstakken: 
Chemische industrie, duurzame consumptiegoederen, auto-industrie 
en - niet in de laatste plaats - veel dienstverlenende bedrijven. 
In een · aantal oude bedrijfstakken daarentegen, doet zich, althans 
verhoudingsgewijs, stagnatie voor. Te zamen met de ook daar vaak 
aanwezige stijging van de arbeidsproduktiviteit kan dit zelfs leiden 
tot een afnemende arbeidsbehoefte, ook in een voor de economie als 
geheel gunstige situatie. 

Deze verschijnselen doen zich voor in verschillende takken van 
primaire produktie. De huidige moeilijkheden van de landbouw 
houden er nauw verband mee, evenals die van de kolenwinning 
(Borinage, West Virginia). Maar ook in bepaalde vormen van zware 
industrie doen zich de bedoelde moeilijkheden voor. Nemen zulke 
bedrijven, zoals bijvoorbeeld in Schotland, een overheersende 
positie in, dan blijft de ontwikkeling van de regionale welvaart 
duidelijk bij het land als geheel ten achter. 

Structurele problemen 

Men kan de problemen van zulke gebieden niet afdoen met een ver
wijzing naar technische achterlijkheid en traditionalisme. Zeker, 
deze zijn soms onmiskenbaar aanwezig. Maar in we zen gaat het om 
problemen van structurele aard. Als, bijvoorbeeld, de scheepsbouw 



in aile landen zich met handhaving van de bestaande personeels
bezetting zou weten op te werken tot het niveau van Zweden en 
Japan, dan zou de internationale overcapaciteit alleen nog maar 
grater worden. Een gedeeltelijke overgang van de nu gebruikte 
arbeid naar andere bedrijfstakken is dus de enige oplossing. 

In streken met een stagnerende en eenzijdige economische struc
tuur komt deze overgang echter vaak onvoldoende en/of met veel te 
grate vertraging tot stand. Dientengevolge ontstaat structurele 
werkloosheid met een relatieve daling van de welvaart. Deze werk
loosheid blijkt in de regel maar zeer ten dele uit de statistiek. 
Men spreekt in dat verband dan ook van verborgen of versluierde 
werkloosheid. In de landbouw uit zich die vooral in een teveel aan 
meewerkende kinderen op de gezinsbedrijven, in de industrie in 
min of meer chronisch verkorte werktijden en in kunstmatig in 
stand gehouden inefficiente werkmethoden (Schotland is daar berucht 
om). Daarnaast ziet men vaak nog een potentiele reserve aan pro
duktieve kracht, die eenvoudig ongebruikt blijft: het ontbreken van 
voldoende werkgelegenheid voor vrouwen en meisjes, . voor het • 
vinden van bijverdiensten, voor het maken van overuren. Ret gebrek 
aan dynamiek in de overheersende bedrijfstak(ken) plant zich voort 
door de gehele regionale economie ; de stagnatie wordt algemeen. 

Onvolkomen marktmechanisme 

Van een automatisch evenwichtsherstel is in de regel maar op 
beperkte schaal sprake. De praktijk beantwoordt namelijk meestal 
niet aan de volgende premissen van de theoretisch-economische 
volkomen (arbeids )markt : 
1. Een groat aantal onafhankelijke vragers en aan

b i e de r s. Integendeel, in alle moderne gelhdustrialiseerde 
landen is de arbeidsmarkt wettelijk geregeld en individuele -
en streeksgewijze - afwijkingen van het landelijk loonpeil worden 
door C.A.O. 's en dergelijke binnen enge grenzen gehouden. 
Deze situatie wordt in grate lijnen algemeen als noodzakelijk 
ervaren; wezenlijke veranderingen zijn noch waarschijnlijk 
noch gewenst. 

2. V o 11 e dig e in t e r communi c at i e. A 11 e v rage r s en 
a an b i e de r s (i.e. van arb e i d) moe ten, z onder onder
~cheid, met elkaar zaken kunnen doen. Deze situatie 
doet zich in de praktijk nimmer volledig voor. Juist op de ar
beidsmarkt is dat zonder meer duidelijk. Een fabrikant verlaat 
niet zo maar zijn plaats van vestiging, omdat ergens anders de 
arbeidsmarkt ruimer is. Evenmin verlaten overcomplete werkers 
gemakkelijk hun woonplaats om elders aan de slag te komen (ge
hechtheid aan eigen omgeving, woningnood, onzekerheden van 
het nieuwe). 
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Overheidsingrijpen gewenst 

Het marktmechanisme werkt hier dus 
onvolkomen; in de praktijk zo onvol
komen, dat regionale welvaartsver
schillen zonder bijzondere ingrepen van 
de overheid dikwijls hardnekkig blijven 
toenemen. Door zulk overheidsingrij
pen worden het nationale en het regio
nale belang vaak gelijktijdig gediend. 
Juist in een tijd ala de huidige, met 
zijn schaarste op de arbeidsmarkt, is 
het niet alleen van betekenis voor het 
oplossen van regionale moeilijkheden. 
Mobilisatie van in de "probleemgebie
den" aanwez ige potentiele produktieve 
krachten heeft dan ala regel ook een 
vergroting van de nationale welvaart 
tot gevolg. 

De toestand in Nederland 

In ons land, met zijn voor een groot 
deel nog betrekkelijk tecente industri
ele ontwikkeling, doen dergelijke regio
nale moeilijkheden zich hoofdzakelijk 
voor in overwegend agrarische gebie-

den. De problemen van de landbouw en 
die van het industriespreidingsbeleid 
vertonen daardoor een nauw onderling 
verband. 

Bij haar beleid terzake van de pro
bleemgebieden kan de overheid in prin.: 
cipe twee wegen bewandelen, te weten 
het brengen van de werkers naar de 
industrie en het brengen van de indus
trie naar de werkers. Zij heeft- naar 
mijn mening volledig terecht - de laat
ste gekozen. In zijn nota van 1 juli 1964 
aan de Tweede Kamer geeft de Staats
secretaris Bakker nog eens een a amen
vatting van de overwegingen, die tot 
deze keuze hebben geleid. Deze zijn: 
1. De noodzaak tot het spreiden van de 

industrievestiging in het kader van 
het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

2. Het tegengaan van de traditionele 
bevolkingsexpulsie en van de daar
mede gepaard gaande verschraling 
van het woon- en leefklimaat, die 
zich in sommige gebieden voordoet. 

3. De bestrijding, resp. voorkoming, 
van structurele werkloosheid ·in be
paalde streken. 
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De eerste overweging zal ik hier niet 
verder behandelen. Ruimtelijke decon
centratie is een vraagstuk van algeme
ne aard, dat weliswaar ook voor de 
landbouw van zeer grote betekenis is, 
maar waar de landbouw toch minder 
geprononceerd bij betrokken is dan bij 
de ontwikkeling in de Nederlandse pro
bleemgebieden zelf. 

Landbouw past zich aan 

Van het landbouwbedrijf uit gezien is 
punt 3 - bestrijding van strukturele 
werkloosheid - het belangrijkste, in
dien men daaronder althans mede ver
staat de verborgen structurele 
werkloosheid. Ik zou dit laatste begrip 
bovendien zo ruim mogelijk willen in
terpreteren. Doet men dat, dan vallen 
daaronder niet alleen de arbeidskrach
ten, die bij de feitelijk bestaande be
drijfsvoering geen volledige produktie
ve dagtaak hebben, maar ook zij, die 
bij een bedrijfsvoering, zoals die onder 
gunstige omstandigheden zou kunnen 
bestaan, overcompleet zouden raken. 

Het is namelijk duidelijk geworden, 
dat de landbouw zich aanpast aan de 
economische situatie in zijn omgeving; 
zich als het ware "optrekt" aan andere 
activiteiten. Niet voor niets behoren de 
akkerbouw en de tuinbouw binnen de 
invloedssfeer van de grote steden in het 
Westen des lands tot de meest produk
tieve in ons land. Dit "optrekken" kan 
echter alleen, indien de zogenaamde 
externe produktieomstandigheden (ver
kaveling, ontsluiting, waterbeheersing) 
voldoende mogelijkheden bieden voor 
een moderne en efficiente bedrijfsvoe
ring. Waar die omstandigheden slecht 
zijn' - zoals in veel van de westelijke 
weidegebieden - blijkt men de concur
rentie met de niet-agrarische bedrij
vigheid op den. duur niet aan te kunnen. 
Er dreigt dan een toenemend verval en 
een onvoldoende vrijkomen van arbeid 
voor andere beroepen. Hier ligt de ratio 
van ingrijpende en dure werken in ge
bieden als de Alblasserwaard (vee
houderij) en het Geestmerambacht 
(tuinbouw). 

Gegeven redelijke mogelijkheden, 
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leidt de uitdaging door een industriele 
ontwikkeling in de regel dus tot een 
duidelijk gunstig antwoord van de land
en tuinbouw. 

Belang van industrievestiging 

Maar in sterk agrarische gebieden 
werkt deze uitdaging uiteraard veel 
zwakker. De produktiviteit is daar 
meestal lager en daardoor ook het in
komen. Door de overheersende positie 
van de landbouw treft dit tevens de 
streek als geheel. 

Vestiging van fabrieken in zulke ge
bieden brengt een toenemende dyna
miek. In hun eigen omgeving zien boe
renzoons en landarbeiders de mogelijk
heden van een niet-agrarische werk
kring en er ontstaat een versnelde af
vloeiing van werkkrachten uit de land
bouw. Dit leidt weer tot verdere me
chanisatie, bedrijfsvergroting en meer 
efficiency, kortom tot een hogere pro
duktiviteit in de landbouw zelf. Juist 
door deze ontwikkeling is het voor de 
industrie beschikbaar komende ar
beidspotentieel vaak veel groter dan 
men op het eerste gezicht voor moge
lijk zou houden. 

C u 1 t u u r t e c h n i s c h e w e r k e n o n
misbaar 

De hier geschetste gang van zaken 
wordt evenwel in. ernstige mate belem
merd door een gebrekkige cultuurtech
nische structuur. Onder die omstandig
heden is een sociaal en economisch niet 
verantwoorde arbeidsbezetting name
lijk noodzakelijk om het bedrijf in 
stand te houden. Verdere modernise
ring van de bedrijfsvoering is eenvoudig 
niet mogelijk en men raakt ondanks de 
industrialisatie toch nog in de vicieuze 
cirkel van een toenemend verval. Ruil
verkaveling en/of andere cultuurtech
nische werken zijn vaak de enige mid
delen om die te doorbreken en de voor 
andere doeleinden beschikbaar komen
de arbeid kan ook nu weer aanzienlijk 
zijn. 

Agrarische structuurverbetering en 
regionale industrialisatie kunnen dan 



ook alleen tot een werkelijk goed en 
voor de volkshuishouding optimaal re
sultaat leiden, als hun onderlinge sa
menhang wordt erkend en het beleid de 
consequenties daarvan ten volle aan
vaardt. 

Te weinig kernen? 

Vooral met het oog op de grote beteke
nis van deze samenhang, meen ik, dat 
de Staatssecretaris in zijn hierboven 
al geciteerde nota te ver is gegaan met 
de accentverschuiving in de richting 
van het nationale ruimtelijke orde
ningsbeleid. Zelfs in geval de voorge
stelde beperking van het aantal kernen 
in dat opzicht voordelen zou hebben 
- hetgeen op zichzelf reeds ernstig 
moet worden betwijfeld -, wegen deze 
voordelen hoogst waarschijnlijk niet op 
tegen de nadelige gevolgen van een be
perking van de invloed van de industri
alisatie op grote delen van het agrari
sche platteland. Het daaruit voort
vloeiende produktieverlies kan ons land 
zich nog niet permitteren. 

Leefklimaat, onderwijs, mid
denstand 

Tenslotte nog een enkele opmerking 
over het verband tussen het woon- en 
leefklimaat en de omvang van de bevel
king (punt 2 van de Staatssecretaris). 
Onze moderne wereld kent een toene
mende behoefte aan een goede verzor
ging met goederen en diensten in de 
ruimste zin van het woord. Anderzijds 
doet zich ook in de verzorgende beroe
pen een duidelijke schaalverdeling 
voor. Met een eenmansschool neemt 
men ook op een dorp niet langer ge
noegen, het kerkelijk werk, de gezond
heidszorg en het verenigingsle>ven vra
gen om betere voorzieningen en de 
middenstandsbedrijven groeien door 
mechanisatie en rationalisatie tot gro
tere eenheden. Daarnaast leeft, ook op 
het platteland, een duidelijke drang 
naar meer mogelijkheden, een grotere 
keuze en nieuwe produkten. 

Dat alles is alleen mogelijk bij meer 

klanten en een toenemende totale koop
kracht. Veel middenstandsbedrijven in 
stagnerende plattelandsgebieden lijden 
al een kwijnend bestaan : enerzijds 
kunnen zij niet worden gemist, maar 
anderzijds kunnen zij zich door hun 
beperkte afzetmogelijkheden niet naar 
de eisen des tijds ontwikkelen. Hun as
sortiment is te klein en hun service 
te beperkt. De stagnatie laat nu een
maal niemand onberoerd. 

Ook wat dit betreft kan industriali
satie heilzaam werken en is een be
langrijke vermindering van het aantal 
kernen ongewenst. 

K e r n be 1 e i d e n h u i s v e s t i n g s
beleid 

Niettemin zal het aantal kernen toch 
altijd beperkt moeten blijven. Het be
ginsel van regionale concentratie be
rust op redelijke grondslagen en de 
praktijk heeft zijn juistheid inmiddels 
wel bewezen. Dit wil echter niet zeg
gen, dat ook de in de nieuwe bedrijven 
werkende mensen perse in de kernen 
moeten wonen. Een wat grotere sprei
ding van het wonen - in bepaalde dgr
pen op bereikbare afstand binnen de 
verzorgingsgebieden van de kernen -
zou de bedrijven niet schaden, terwijl 
het leefklimaat van de desbetreffende 
dorpen er ten zeerste bij gebaat zou 
zijn. 

Helaas is juist op dit punt het over
heidsbeleid nogal dogmatisch : de ex
tra-woningbouwcontingenten voor de 
probleemgebieden blijven voorbehou
den aan de kerngemeenten. Dit lijkt 
mij overbodig voor de kernen en scha
delijk voor de randgemeenten. Boven
dien past het eigenlijk niet in ons in
dustriespreidingsbeleid, dat, ondanks 
bepaalde punten van kritiek, altijd veel 
oog heeft gehad voor de moeilijkheden 
en mogelijkheden van het plat1~land, 
reeds veel tot stand heeft gebracht en 
gewoonlijk uitmunt door een prijzens
waardige soepelheid. 

Drs. D.H. Franssens 



Slechte smaak 
Hetbehoorttot de slechte smaak om anderen te begluren. Zelf vei
ligverdektopgesteldkijken hoe een ander- zich vrij wanende- on
geremd zijn eigen leven leidt, is onoprecht en laf. 

In de film· "Mensen van morgen" laten jonge mens en toe, dat an
deren van hun priveleven kennis nemen. Deze jonge mensen gaven 
daaraan hun medewerking. Welbewust, hoewel misschien niet vol
ledig de consequenties overziende. 

Het publiek kwam, vooral ook, omdat er dingen te horen waren, 
die men niet elke dag hoort. De filmproducent zag een boterham in 
bet bevredigen van de begluurlust van bet publiek. Daar draait een 
zeer groot deel van de filmindustrie om; uit- en aankleedsc~nes, 
vrijages en dergelijke ontbreken in vrijwel geen enkele film. Het 
gaat dan om uiterlijkheden, onderscheidenlijk om spel. 

In de film "Mens en van morgen" ging bet echter om innerlijkheden 
van de betrokkenen zelf; niet om spel. Er werden geen rollen ver
vuld. Men toonde zichzelf. Is dat iets voor commerciele exploitatie? 
Het is huiveringwekkend, dat men daar ja op zegt. 

E.N. 

In een kop van bet vorige nummer van Liberaal Reveil (8e jaar
gang nr. 1, november 1964) is een fout geslopen, die wij zeer 
betreuren. Hetartikeloppag.19behoorde-getiteldtezijn: FPOe
Onmisdadig nationaal-socialisme. 

LIBERT AS 

In aansluiting op de lijst van Liberale periodieken opgenomen in 
bet julinummer 1964 kunnen wij nu mededelen, dat bet studen
tentijdschrift "Libertas" niet I anger onregelmatig verschijnt 
maar nu een maandblad is geworden. In verband hiermee is de 
abonnementsprijs van f 5,-- verhoogd tot f 7, 50 per jaargang. 

Het nieuwe administratie-adres is: Prinsengracht 806-Sout., 
Amsterdam-C. 



MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

De heer J. W. van der Dussen werd in 1929 in Waddinxveen geboren. Na enige 
jaren werkzaam geweest te zijn in het bedrijfsleven trad hij in dienst van de Ge
meente Haarlem. 
Thans is hij als referendaris bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werk
zaam op het secretariaat van de Raad voor de GemeentefinancHin. 
In 1957 begon hij zijn studie aan de economische faculteit van de Universiteit van 
Amsterdam, in 1964 legde hij het doctoraal examen af. 

De heer D. H. Franssens werd in april 1924 in Aduard geboren. Hij bezocht de 
Rijks-H. B.S. (B) te Groningen en studeerde sociografie aan de Gemeentelijke 
Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1950 het doctoraal examen aflegde. 
Van 1949- 1953was hij WetenschappelijkAmbtenaar aan de Landbouwhogeschool 
in Wageningen; van 1953 - 1956 werkte hij bij de Directie der Domeinen van het 
Ministerie van Financien; sinds 1956 is hij secretaris van de Commissie Plano
logie van het Landbouwschap. 
Hij is secretaris van de Landbouw-Commissie van de VVD. 

Prof. dr. F. Hartog werd in 1921 in Sliedrecht geboren. Hij studeerde aan de 
Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam, legde het doctoraal exa
men af in 1945 en promoveerde in 1953 op de dissertatie "Problemen der mod erne 
economische politiek. " 
Van 1945 - 1960 was hij werkzaam bij het Centraal Plan Bureau, laatstelijk als 
specialist voor internationale economische betrekkingen. Sinds 1960 is hij hoog
leraar in de economie aan de Universiteit te Groningen. 
Van 1960 - 1964was hij plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad. 
Hij publiceert regelmatig in tijdschriften en kranten, meest over de economische 
politiek en over internationale economische betrekkingen. 

Ir. L. G. Oldenbanning, geboren in december 1919 te Oosterhesselen, bezocht de 
H. B.S. -B te Coevorden en studeerde in 1946 af te Wageningen. Hij is sinds 1963 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
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Plaats en functie van de Staten-Generaal in de hedendaagse Nederlandse 
maatschappij vormen sinds enige maanden opnieuw em onderwerp van ge
sprek in brede kring. De redactie van Liberaal Reveil prijst zich gelukkig, · 
een van onze grootste staatsrechtgeleerden, prof mr. P. J. Oud, die deze 
materie als weinig anderen in theorie en praktijk beheerst, hereid te hebben 
gevonden over dit onderwerp een reeks van drie artikelen te schrijven. Het 
eerste daarvan gaat hierbij. 

De grondwetsherziening van 1917 voert voor alle rechtstreeks 
gekozen vertegenwoordigende lichamen het algemeen kiesrecht 
voor mannen in en schrijft voor dat die lichamen zullen worden 
samengesteld op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging. 
Zij maakt voorts een einde aan de beperking der verkiesbaarheid 
tot de mannen en voor zover de Eerste Kamer aangaat tot de 
hoogstaangeslagenen in de directe belastingen en de bekleders of 
voormalige bekleders van hoge openbare betrekkingen. 

De door dezelfde herziening geboden mogelijkheid om ook aan 
de vrouw het kiesrecht te geven wordt reeds in 1919 benut. De 
kieswet geeft man en vrouw bij de stembus gelijke rechten. Het 
vrouwenkiesrecht wordt in 1922 in de grondwet vastgelegd en ook 
voor de Eerste Kamer wordt het stelsel van evenredige vertegen
woordiging gebiedend voorgeschreven. 

Zo is in vijf jaren de ontwikkeling der politieke democratie 
voltooid. Wat nadien nog gebeurt, is - hoewel op zichzelf zeker 
niet van belang ontbloot - in het verband van het geheel gezien van 
ondergeschikte betekenis. De kiezersleeftijd gaat in 1946 van 25 
jaar tot 23 jaar terug en zal, als straks de kieswet gevolg zal 
hebben gegeven aan de bedoeling der grondwetsherziening van 
1963, 21 jaar worden. Ook is sedert deze laatste herziening voor 
het lidmaatschap der beide Kamers niet langer de leeftijd van 
30 jaar vereist, doch die van 25 jaar voldoende. 

Zal hiermede het eindpunt der ontwikkeling zijn bereikt? Het 
is weinig waarschijnlijk. Niemand zal menen dat de maatschappe
lijke verhoudingen niet aan voortdurende verandering onderhevig 
zijn en steeds heeft in het verleden de staatsrechtelijke structuur 
zich aangepast aan de veranderingen, die zich in de maatschappe
lijke structuur hadden voltrokken. Het ging met die aanpassing niet 
altijd even vlug. Er was dikwijls taaie vasthoudendheid aan wat in 
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feite overleefd was. Er waren aan de andere kant pioniers, ver
kondigers van nieuwe denkbeelden, van wie de geschiedschrijver kon 
getuigen, dat zij te vroeg gelijk hadden gehad. 

De staatsrechtelijke structuur behoort daarom onze voortdurende 
aandacht te houden. Zowel voor de wetenschap als voor de praktijk 
ligt hier een belangrijke taak. In onze dagen is die taak mede weg
gelegd voor een politieke partij. Terecht rekent het beginsel
program van de VVD het tot de eerste plichten van een staatkundige 
organisatie mede te werken tot de staatkundige opvoeding van het 
volk. Zij kan die plicht echter aileen vervullen, als zij begint zich 
in eigen kring grondig te bezinnen op de problemen, die om een op
lossing vragen. Er is veel onderlinge gedachtenwisseling nodig, er 
moet veel gezamenlijke studie worden verricht, willen nieuwe 
denkbeelden tot een duidelijke kristallisatie komen. Tot die geza
menlijke studie wil ik een bijdrage leveren. Meer dan daarvoor 
enig materiaal aan te dragen, pretenderen deze beschouwingen niet. 

De benaming "Staten", tot op de huidige dag voortlevend zowel in 
de vertegenwoordiging van hetland en de provincien als van Suri
name en de Nederlandse Antillen, herinnert er ons aan, dat die 
vertegenwoordiging in haar oorsprong een standenvertegenwoordi
ging is geweest. Zo'n standenvertegenwoordiging paste volkomen 
bij de middeleeuwse maatschappij, omdat die maatschappij een 
standenmaatschappij was. Fruin heeft er in zijn geschiedenis van 
onze staatsinstellingen de aandacht op gevestigd, dat de standen 
een economische macht vormden, waaruit politieke macht en later 
politiek recht is gegroeid. Die economische macht berustte aan
vankelijk bij de geestelijkheid en de adel, later ook bij de steden. 
In onze Republiek zullen op den duur de steden de machtigste stand 
worden, omdat haar economische macht die van de anderen ging 
overtreffen. Fruin he eft de naam "Staten" het eerst aangetroffen bij 
de "zoen van Delft" tussen JacobavanBeierenen Philips van Bour
gondie, waarbij wordt bepaald, dat Jacoba geen huwelijk zal aan
gaan zonder toestemming "der drien Staeten derselver onser landen 
tsamen". Die dr'ie Staten zijn de geestelijkheid, de adel en de steden. 

Onder de Republiek is het met de economische macht der gees
telijkheid gedaan. Nu zijn het, al is het niet in alle provincien het
zelfde, meestal de ridderschap en de steden, die tezamen de Staten
vergadering vormen. De revolutie ruimt in Frankrijk de standen 
op en bij ons wordt na de val der oude Republiek in 1795 dit voor
beeld gevolgd. Maar als in 1813 onze onafhankelijkheid wordt her
steld, wordt voor de samenstelling der Provinciale Staten de stan
denvertegenwoordiging opnieuw aanvaard. Het zijn er thans weer 
drie: de edelen of ridderschappen, de steden en de landelijke stand. 
Tezamen wijzen zij de leden aan. die de provincie in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal zullen vertegenwoordigen. Er is dus 
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wel standenvertegenwoordiging in de 
Provinciale Staten, die als kiescollege 
voor deze Kamer fungeren, doch niet 
in de Kamer zelf. 

Er was hier zoveel mogelijk aan
sluiting gezocht bij de toestand onder 
de oude Republiek. Ook daar was het 
aan de Staten van elk der zeven pro
vincien overgelaten te bepalen hoe zij 
hun delegatie naar de Staten-Generaal 
wilden samenstellen. Die vrijheid 
strekte zich zelfs uit tot het bepalen 
van het aantal leden der delegatie. 
Dit hing samen met het karakter van 
deze Staten-Generaal. De oude Repu
bliek was geen eenheidsstaat, doch een 
verbond van soevereine provincien. 
Haar Staten-Generaal waren geen ver
gadering, die bij meerderheid van 
stemmen besluiten nam, doch een col
lege, waarin de gezanten der provin
cien samenkwamen, die de gelastigden 
waren van de Statenvergadering, die 
hen had afgevaardigd. Iedere provincie 
bracht een stem uit en in de belang
rijkste zaken was eenparigheid van 
stemmen vereist, al heeft men zich 
in de praktijk daaraan niet altijd ge
houden. Zo zijn zowel het twaalf
jarig hestand als de vrede van Munster 
gesloten zonder eenparige instemming. 
De tegenstribbelende minderheid heeft 
zich echter tegen de uitvoering van 
hetgeen door de meerderheid werd 
verlangd niet verzet. 

De loop van zaken gedurende de 
Franse tijd had Nederland tot een 
eenheidsstaat gemaakt en daarvan is 
men in 1813 niet teruggekomen. Maar 
het oog van Van Hogendorp, wiens 
"Schets" tot grondslag heeft gestrekt 
voor de beraadslagingen over de Grond
wet van 1814, was toch in menig op
zicht nog op de oude toestand gericht. 
Hij ging er zelfs van uit, dat" 's Lands 
aloude Constitutie, 'met een Soeverein 
Vorst, verminkt was door toevallige 
omstandigheden". De toevallige om
standigheid was, dat men, nadat Philips 
II van de heerschappij over deze lao
den was vervallen verklaard, er niet in 
geslaagd was een nieuwe soeverein te 
vinden en aldus nolens volens bij de 
Republiek was beland. Thans had men 

weder een Soeverein Vorst en kon het 
algemeen bestuur gezuiverd worden 
van de fouten, die het onder de Repu
bliek hadden verlamd. 

Op verbetering van het algemene 
bestuur was dus bovenal het doel ge
richt. Door het algemeen bestuur bij 
een Soeverein Vorst te brengen zou het 
in een hand worden gelegd en voor zo
ver de Staten-Generaal er deel aan 
zouden hebben, zouden de afge'vaardig
den, hoezeer door de Staten der pro
vincien benoemd, stemmen zonder last 
of ruggespraak. Daar zij voorts hun 
besluiten zouden nemen bij meerder
heid van de stemmende leden, kon het 
niet )anger aan iedere provincie worden 
overgelaten te bepalen hoeveel leden 
zij zou afvaardigen. De Grondwet zou 
voor ieder harer het aantal afgevaar
digden bepalen, daarbij acht slaande 
op het verschil in bevolkingsdichtheid. 
Zo moest Drente met een lid genoegen 
nemen, "terwijl Holland, destijds onge
splitst, er 22 kreeg. 

De Grondwet van 1814, die geen ver
deling der Staten-Generaal in · twee 
Kamers kende, had zelfs de weg open 
gelaten om het stelsel van standen
vertegenwoordiging ook tot de lands
vertegenwoordiging uit te strekken. Zij 
had -aan de Soevereine Vorst voorbe
houden een wet voor te dragen, waarbij 
aan de edelen of ridderschappen een 
evenredig aandeel van de door hun pro
vincie te begeven plaatsen zou worden 
verzekerd. Van deze bevoegdheid is 
geen gebruik gemaakt en in de Grondwet 
van 1815 treft men het voorschrift niet 
meer aan. 

Wij danken de Grondwet van1815aan 
de vereniging van Noord-Nederland 
met Belgie. Volgens de voorwaarden, 
door de mogendheden aan deze vereni
ging verbonden, zou de Grondwet in ge
meenschappelijk overleg moeten wor
den herzien overeenkomstig de nieuwe 
omstandigheden. Bij dit overleg, weder
om onder leiding van Van Hogendorp 
gevoerd, werd toegegeven aan de aan
drang der Belgen tot de invoering van 
een Eerste Kamer. Haar leden zouden 
voor het leven worden benoemd door de 
Koning uit de aanzienlijkste ingezete-
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nen. Het instituut is Van Hogendorp 
nooit sympathiek geweest. En de wijze 
van benoeming van haar leden vond hij 
al heel verkeerd. Daard.oor heeft men, 
zo meent hij, de Kamer van de aanvang 
af tot onmacht gedoemd. Zelf zullen de 
Belgen enkele jaren later zo weinig 
met deze Eerste Kamer ingenomen zijn, 
dat zij haar zullen schelden voor "la 
menagerie du roi... -

De slotsom van dit alles kan moeilijk 
een andere zijn dan dat men in 1815 
achter gebleven is bij de ontwikkeling 
der maatschappij. Thorbecke heeft dat 
al heel duidelijk aangewezen, als hij 
het stelsel van standenvertegenwoor
diging in de Provinciale Staten in zijn 
"Aanteekening op de Grondwet" 1) kri
tiseert: 

"Maar gaf men zich wel rekenschap, 
wat voorheen stand en waren ge
weest? Wat zij in de tegenwoordige 
maatschappij konden zijn? In hoeverre 
eene Vertegenwoordiging nog op onder
scheid van standen kon worden ge
grond? .. . .. 

"En hoe kwam men aan de standen 
zelve? . .. . Instellingen, waarvan het 
beginsel weg was, zouden, gelouterd, 
herleven. Wat voorheen uit bepaalde 
omstandigheden, geenszins uit theorie 
was ontsprongen, verhief men tot theo
rie en regel voor een geheel nieuwen 
tijd. Alsof men een wilden stam, door 
inenting van dood hout, maakte tot een 
vruchtdragenden boom ! Standen rigt 
men door een reglement of eene wet 
niet op. Men schreef een woord in de 
Grondwet, welks ware beteekenis was 
verloren; en dat dus geene dan wille
keurige toepassing had". 

Ten aanzien van het nut ener Eerste 
Kamer is de "Aanteekening" reeds aar
zelend: 

"De eigenlijke be stemming der Eer
ste Kamer is, om een tweede aanleg of 
instantie van wetgeving te zijn, om het 
besluit der andere Kamer op den toets 
van een nieuw, bezadigd, rijper en reeds 
voorgelicht onderzoek te brengen . 2) 

Vandaar ook de voorwaarde, dat men 
den vollen ouderdom van veertig jaren 
bereikt hebbe. Voor regtsgedingen is 
wel een tweede, ja derde regterlijk 
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onderzoek noodig gekeurd. Waarom 
niet bij de nog veel gewigtiger aange
legenheden der wetgeving? 

Deze reden wordt misschien beslis
send geacht voor het behoud der instel
ling, mits twee dingen bereikbaar zijn. 
Vooreerst, dat het tweede onderzoek, 
haar opgedragen, een wezenlijk nieuw 
onderzoek zij. Ten andere, versterking 
der uitwendige waarborgen, dat de 
Kamer haar grondwettig karakter, ver
tegenwoordiging des geheelen volks, 
steeds behartige. 

Men heeft zich voorgesteld, dat de 
Eerste Kamer, door dat tweede onder
zoek, een strijd van de andere Kamer 
met het gouvernement zou kunnen bre
ken, terwijl zij, tusschen beide ge
plaatst, de onmiddellijke worsteling 
voorkwam. 

Doch men mag vragen, of, zoo het 
een ernstige strijd is, de Eerste Ka
mer, op de zijde van den troon tredende 
om hem te dekken, haar edelste goed, 
den dunk der onafhankelijkheid, niet 
ten offer zal brengen. Ja het is meer 
dan een dunk, het is de eerste pligt 
eener nationale Vertegenwoordiging, 
dien zij , uit berekening hulpmagt van 
het gouvernement geworden, verzaak
te. En zal, wanneer men moet 
gelooven, dat de Eerste Kamer wei
gert om de weigering te sparen aan de 
Kroon, deze op zulk eenomwegwinnen, 
wat gene verliest? " 

Is er bij Thorbecke in 1841 nog 
aarzeling ten aanzien van h~t nut van 
een Eerste Kamer, in 1848 is die ver
dwenen. In zijn in dat jaar verschenen 
"Bijdrage tot de herziening der Grand
wet" noemt hij haar kortweg "zonder 
grand en zonder doel". Hij had echter 
de door hem zelf gepresideerde com
missie van maart 1848, die de her
ziening van dat jaar heeft voorbereid, 
niet voor deze zienswijze kunnen win
nen. Wat de wijze van haar samen
stelling betrof wist de meerderheid van 
deze commissie geen andere oplossing 
dan de Kamer te doen kiezen door 
dezelfde kiezers, die de leden der 
Tweede Kamer zouden benoemen. Zij 
zouden bij hun keuze aileen beperkt 
zijn tot hen, die een voor die tijd hoog 



bedrag, naar de plaatselijke gesteld
heid varierende van f. 800,- tot f. 1200,
in de directe belastingen zouden betalen. 

Bij de behandeling van de voorstellen 
tot grondwetsherziening in de Tweede 
Kamer stuitte dit denkbeeld op verzet. 
De meerderheid van deze Kamer was 
allerminst geporteerd voor het door 
Thorbecke met grote nadruk verdedigde 
stelsel van directe verkiezingen. Zij 
heeft dit stelsel voor de Tweede Ka
mer noodgedwongen aanvaard, doch wfi
de er voor de Eerste Kamer bepaald 
niet van weten. Hoe toch zou een door 
dezelfde kiezers gekozen Eerste Kamer 
een bolwerk kunnen vormen tegen de 
driften der Tweede Kamer? Want bij 
de in haar wezen nog conservatieve 
meerderheid der oude Tweede Kamer 
deed de theorie, die de commissie van 
1815 tot de instelling van de Eerste 
Kamer had bewogen, nog steeds op
geld. Zo moest de regering wel enig 
water in haar wijn doen en kwam zij 
ertoe de benoeming der Kamer aan 
de Provinciale Staten te doen opdra
gen. 

Laten wij de Eerste Kamer buiten 
beschouwing dan mag zonder overdrij
ving worden vastgesteld, dat de staats
rechtelijke constructie, die de her
ziening van 1848 ons heeft gebracht, 
in overeenstemming was met de maat
schappelijke verhoudingen, zoals deze 
zich onder invloed van de Franse revo
lutie hadden ontwikkeld. De negentiende 
eeuwse maatschappij kan gekarakteri
seerd worden als een indi vidualistische. 
De Franse revolutie heeft niet alleen 
de standen doen verdwijnen, ook de 
oude bedrijfsorganisatie is van de kaart 
geveegd. Bij ons zijn bij de aanneming 
der staatsregeling van de Bataafse 
Republiek in 1798 alle gilden, corpora
tien of broederschappen van neringen, 
ambachten of fabrieken vervallen ver
klaard. Het strafwetboek bedreigt straf 
tegen de deelneming aan coalities van 
werkgevers of werknemers. De maat
schappij wordt gezien als een verza
meling individuele burgers. 

De volksvertegenwoordiger wordt, 
naar de zienswijze van de liberalen 
van 1848, beschouwd als de represen-

tant van individuele kiezers en geens
zins als die van een politieke richting. 
Thorbecke acht het geen feit, dat de 
kiezers alleen herri benoemen, die hun 
begrippen deelt. Waar het op aankomt 
is of de gekozene het karakter en de 
bekwaamheid bezit tot waarneming der 
landszaak in het algemeen gevorderd. 
Zo zich in de Kamer partijen vormen, 
dan moeten het de afgevaardigden zijn 
die zich aaneensluiten. Van partijvor
ming in het land heeft Thorbecke een 
afkeer. De door zijn meest principiele 
tegenstander Groen van Prinsterer ge
signaleerde partijen kan Thorbecke in 
het land niet ontdekken. Hij heeft in 
1852 in zijn kabinet zelfs een Minister 
van Oorlog opgenomen, die lid blijkt 
te zijn van de anti-revolutionaire kies
vereniging "Nederland en Oranje". Als 
dat tot heel wat beweging aanleiding 
geeft, verklaart Thorbecke laconiek, 
dat men van dergelijke verenigingen 
vaak op verzoek van vrienden lid wordt 
zonder de beginselen te kennen ! 

In deze sfeer past een zuiver indivi
dueel kiesstelsel. Het gaat er maar om, 
dat het aantal door een district te be
noemen leden der Tweede Kamer in 
redelijke verhouding staat tot het aan
tal inwoners. Daarom wordt de door het 
ministerie-De Kempenaer voorgestelde 
provinciegewijze indeling in kiesdis
tricten afgewezen. Zo komt men er 
rekenkundig niet uit. Thorbeckes kies
wet van 1850 negeert dan ook de pro
vinciale grenzen. Verschillende dis
tricten strekken zich uit over het 
grondgebied van meer dan een provin
cie. Zo zal het blijven tot de invoering 
der evenredige vertegenwoordiging bij 
de grondwetsherziening van 1917. 

Alleen voor de verkiezing van de 
leden der Eerste Kamer is het, gelijk 
wij reeds geconstateerd hebben, tegen 
de zin van Thorbecke anders geregeld. 
Daar benoemen de leden der Staten 
voor iedere provincie hun eigen afge
vaardigden. Daa rdoor is minder uit 
beginseloverweging dan omdat men 
geen betere uitweg zag, in de sa{llen
stelling van de Eerste Kamer nog een 
organisch element gebleven. Als door 
de grondwetsherziening van 1922 ook 
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voor deze Kamer de evenredige ver
tegenwoordiging gebiedend wordt voor
geschreven zal het organisch element 
verdwijnen. E r is dan nog maar een 
provincie - Zuid-Holland - die haar 
eigen afgevaardigden benoemt. De an
dere provincien zijn op vrij willekeu
rige wijze tot groepen samengevoegd. 
Geheel de groepsindeling is een reken
kundige aangelegenheid. Het was er 
aileen om te doen vier groepen te 
krijgen, die elk ongeveer eenzelfde 
aantal inwoners zouden tellen. 

Geheel de ontwikkeling van ons kies
stelsel is het gevolg geweest van de 
toenemende betekenis der politieke 
partijorganisatie. Geleidelijk hebben de 
verschillende staatkundige richtingen 
zich landelijk georganiseerd. Dit pro
ces is in het laatste kwart der vorige 
eeuw op gang gekomen. Meer en meer 
gingen de kiezers bij de benoeming 
van hun afgevaardigde letten op diens 
politieke begrippen. De persoonlijke 
bekwaamheid en geschiktheid van een 
afgevaardigde mochten nog de doors lag 
kunnen geven bij de kandidaatsteiling 
door de partij, waartoe hij behoorde, 
bij de stem'Qus ging het meer om de 
richting dan om de persoon. Al kon, in 
het bijzonder voor hen, die men vroe
ger aanduidde als de kleurloze midden
stof en die men thans de zwevende 
kiezersmassa noemt, ook de persoon
lijkheid van de kandidaat niet zonder 
betekenis zijn. Aileen bij een politiek 
geschoold kiezerskorps als de leden 
der Provinciale Staten mocht bij de 
keuze tussen kandidaten van verschil
lende richting de invloed van de per
soonlijkheid wel uitgesloten worden 
geacht. 

Deze ontwikkeling leidde er vanzelf 
toe, dat tegen het meerderheidsstelsel 
steeds grotere bezwaren rezen. Zodra 
het immers meer gaat om een verte
genwoordiging der onderscheidene po
litieke richtingen dan om de persoon
lijke kwaliteiten der afgevaardigden, 
zal de eis van een billijke represen
tatie der in het volk aanwezige politieke 
stromingen steeds luider gaan klinken. 
Gaat men tot de invoering van even
redige vertegenwoordiging over, dan 
trekt men de consequentie uit een ont
wikkeling, die de Kame rs heeft gemaakt 
tot een vertegenwoordiging van het ge
organiseerd staatkundig leven. Daarom 
is ons stelsel van vertegenwoordiging 
in feite niet langer individualistisch 
doch organisch en dit geldt voor beide 
Kamers. Als vertegenwoordigend li
chaam is de Eerste Kamer weinig an
ders dan een doublure van de Tweede 
Kamer. Het verschil tussen de Ka
mers is aileen nog hierin gelegen, dat 
de leden der Eerste Kamer van hun 
werkzaamheid als zodanig minder een 
hoofdtaak behoeven te maken dan die 
van de Tweede Kamer. Ofditvoldoende 
reden is om de Eerste Kamer in de 
bestaande vorm te handhaven? Het 
antwoord zal mede afhangen van dat op 
de vraag of een geheel andere wijze 
van verkiezing der Eerste Kamer de 
samensteiling van de volksvertegen
woordiging in haar geheel niet beter 
zou doen beantwoorden aan de sedert 
1848 geheel veranderde maatschappe
lijke verhoudingen. 

Welke wijzigingen zich hier hebben 
voltrokken zal ik in een volgend ar
tikel onder ogen zien. 

1) Ik citeer het eerste deel der tweede uitgave, verschenen in 1841. 
2) Thorbecke wijst er intussen op, dat de commissie van 1815 een ander begrip 

had. Voor haar was de voorname redenvoorde oprichting ener Eerste Kamer, 
dat zij minder dan de Tweede Kamer toegankelijk zou zijn voor "de driften en 
dwalingen van het oogenblik". 
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"De omroepen in de bres voor geestelijke vrijheid in de ether. " 



Europa en Amerika 
De onderstaande nota is bedoeld als bijdrage aan de 
meningsvorming over een belangrijk internationaal-politiek 
vraagstuk. Zij is opgesteld door een commissie, die zich 
in het kader van het werk van de Prof. Mr. B.M. Telders
stichting bezighoudt met bestudering van vraagstukken van 
buitenlands beleid. 

Uitgangspunten 

Geen van de recente wijzigingen in het politieke wereldbeeld, zoals 
de vervanging van Chroesjtsjow in Rusland, de eerste nucleaire 
explosie in Rood China of de marginale stembusoverwinning van 
Labour in Engeland, doet afbreuk aan .enkele vaste uitgangspunten 
die iedere discussie over de verhouding tussen West-Europa en 
Amerika beheersen. 

Grote delen van Europa en Azie worden beheerst door regimes 
die, hetzij als gevolg van hun ideologische opvattingen hetzij als 
gevolg van de demografische situatie waarin hun volkeren zich 
bevinden (hetzij als gevolg van beide factoren), expansieve ten
denties vertonen. Deze factoren kunnen leiden tot een tegen het 
Westen gerichte agressie, eventueel met gebruik van nucleaire 
wapens. In de afzienbare toekarnst zal het Westen rekening moeten 
blijven houden met deze mogelijkheid. Het blijft dus voor het Westen 
voorlopig absolute noodzaak Rusland en China niet in de verleiding 
te brengen hun machtsgebied gewapenderhand ten koste van het 
Westen uit te breiden. Naarmate de geloofwaardigheid grater is 
dat dergelijke pogingen afdoende afgestraft zullen worden, wordt 
die verleiding kleiner. West-Europa is op zichzelf niet in staat een 
macht van de vereiste geloofwaardigheid op te bouwen. Het zal 
daartoe steeds de steun van Amerika behoeven. Een zo nauw 
mogelijke aansluiting bij Amerika blijft daarom vereist. 

Zelfs indien West-Eu~opa een militair-politieke eenheid zou 
vormen - iets waar binnen afzienbare tijd trouwens de wil toe 
ontbreekt -, zou zijn gezamenlijke militaire apparaat nog niet 
voldoende zijn om een eventuele communistische agressie te 
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weerstaan. West-Europa is zo dichtbevolkt, ligt zozeer onder het 
bereik van de Russische middelbare afstandsraketten en mist zo 
totaal een strategisch noodzakelijk achterland, dat het geen geloof
waardige defensie kan vormen zonder steun van de Amerikaanse 
atoommacht. Al zou een verenigd Europa beschikken over een eigen 
kernmacht, dan nog zou gezien de strategische situatie van West
Europa in vergelijking met die van de Sowjet-Unie (of China), een 
Europese kernmacht minder geloofwaardig zijn. Bovendien zou een 
onafhankelijke Europese kernmacht, door een verenigd Europa 
zelfstandig te gebruiken indien Europese belangen zulks zouden 
vereisen, het gevaar meebrengen dat de V.S. zich politiek en 
militair van Europa zullen distantieren, uit vrees dat zij tegen 
hun wil in een door Europa begonnen oorlog worden meegesleept. 

Uit het bovenstaande volgt dat het voor de Westeuropese landen 
een levensbelang is de Verenigde Staten zo sterk mogelijk aan 
Europa te binden. Voor de wijze waarop dit bereikt kan worden 
zijn verschillende voorstellen in omloop: Atlantische Gemeenschap, 
Atlantisch Deelgenootschap, enz. De discussie over de meest 
geschikte vorm van samengaan van West-Europa met Amerika zal 
in de nabije toekomst nog intensiever worden gevoerd. Het staat 
immers reeds geruime tijd vast, dat Frankrijk wijziging wenst 
aan te brengen in de organisatie van de NAVO. In 1969 wordt het 
Noord Atlantisch Verdrag opzegbaar en ongetwijfeld zal aan het 
Franse streven meer kracht worden bijgezet naarmate deze datum 
nadert. 

Atlantisch deelgenootschap 

Een gangbare conceptie voor de versterking van de banden tussen 
Amerika en Europa is die van het " At 1 ant~ c P art n e r ship " : 
een samengaan van de Verenigde Staten en een verenigd Europa 
op basis van volledige gelijkheid. 

Voorwaarde voor de verwezenlijking van deze gedachtengang is 
de eenwording van Europa, de samenbundeling van de totaliteit van 
de Westeuropese politieke, economische en militaire macht. Alleen 
dan, zo luidt het in deze opvatting, kan Europa de rol speleh in de 
wereld waarop het "recht" heeft uit hoofde van zijn economisch 
potentieel, zijn culturele ontwikkeling en zijn geschiedenis. Voorop
gesteld zij dat geen enkel land of groep van landen "recht" kan 
doen gelden op een plaats onder de machtigsten in de wereld enkel 
en alleen op grand van geschiedenis of culturele ontwikkeling. De 
positie van een Staat of groep van Staten wordt bepaald door het 
machtspotentieel daarvan: de som van economische, geo-politieke, 
militaire, morele en andere factoren. Samenbundeling dier fac
toren, eenwording is dus vereist. Een essentieel element in de 
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partnershipgedachte, zoals gelanceerd 
door President Kennedy in zijn rede in 
de Independence Hall in Philadelphia 
op 4 juni 1962, is echter dat onder 
Europa meer wordt verstaan dan al
leen de zes EEG-landen, ook Groot
Brittannie en andere Westeuropese Ian
den dienen hieraan deel te nemen. 

Binnen het Europa van de Zes blijkt 
thans ook duidelijk dat de voorziene 
samenwerking niet is opgewassen tegen 
het telkens weer de kop opstekend 
nationalisme, dat de eenheid niet zoekt 
in democratische samenwerking, maar 
in op macht gebaseerde wilsoplegging. 

De partnershipgedachte is moeHlijk 
te verwezenlijken, nu aan de meest 
essentiele voorwaarde daarvan niet 
kan worden voldaan : de vereniging 
van Europa is voorlopig nauwelijks 
verwezenlijkbaar. 

In de partnershipgedachte schuilt 
overigens de mogelijkheid van een 
zekere tegenstrijdigheid. Velen van 
hen die de politieke eenwording van 
Europa nastreven, doen zulks met de 
gedachte om Europa inderdaad een 
eigen gelijkwaardige plaats naast Am e
rika te geven. Er zijn er echter die, 
wanneer Europa eenmaal zijn "gelijk
waardige" plaats zal hebben veroverd, 
Europa's rol niet "naast" de Verenigde 
Staten zien, maar tussen de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie: Europa als 
derde macht. Voorzover het onvermij
delijk is dat een politiek eengeworden 
Europa zich op den duur als ~n soort 
derde macht zou manifesteren, zou de 
politieke eenwording van Europa strij
dig zijn met de partnershipgedachte. 

Teneinde dit te voorkomen, verzetten 
anderen zich tegen iedere politieke 
eenwording van het Europa van de Zes. 
Tegen politieke eenwording van Europa 
in groter verband hebben zij minder 
bezwaar, omdat met name van Enge
land, dat dan tot dit Europa zou beho
ren, moeilijk verwacht kan worden dat 
het ooit de banden met Amerika in ge
vaar zou willen brengen. 

De voorstanders van een hechte At
lantische samenwerking zijn thans op 
zoek naar andere bindmiddelen tussen 
Europa en Amerika, waarbij zowel 
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de voorstanders van de partnership
gedachte als degenen die aan de juist
heid van deze gedachte twijfelen elkaar 
kunnen vinden op het vlak van de 
praktische politiek. c 

Multilaterale kernmacht 

Een belangrijk voorstel voor zo'n bin
dingsmiddel vormt dat tot oprichting 
van een multilaterale kernmacht. 

De voorstellen tot oprichting van een 
multilaterale kernmacht moeten vooral 
op hun politieke merites beoordeeld 
worden. Welke vorm deze kernmacht 
uiteindelijk ook zal aannemen, het gaat 
erom een middel te vinden dat de mo
gelijkheid biedt aan die Europese Ian
den die de Amerikaanse binding als 
onmisbaar voor hun veilightlid.beschou
wen, die binding sterker tot uitdruk
king te brengen. Voorts om West
Duitsland aan Amerika te binden en 
tevens te voorkomen dat de Bonds
republiek haar behoefte aan grotere 
invloed op de beleidsvorming met be
trekking tot de verdediging van Europa 
- waarvan het immers de frontsector 
vormt en waartoe het van de Europese 
naties de grootste bijdrage levert -
tracht te verwezenlijken door een sa
mengaan met Frankrijk. Dit laatste 
zou immers het gevaar inhouden van 
een verwijdering tussen Europa en 
Amerika en op den duur wellicht een 
zelfstandig beschikken over atoom
wapens door Duitsland mogelijk maken. 

Een multilaterale kernmacht beoogt 
dan ook geenszins de spreiding van 
kernwapens . Integendeel, de voorstel
len tot oprichting van de MLF zijn 
juist bedoeld als een maatregel van 
wapenbeheersing (arms control). Door 
aan de Europese bondgenoten een aan
vaardbaar aandeel aan te bieden in de 
verantwoordelijkheid voor strategisch 
1;1ucleaire wapens, zoeken de Verenigde 
Staten een verder streven naar natio
nale (beschikkingsmacht over) kern
wapens te voorkomen. lndien Groot
Brittannie zijn nationale atoommacht 
in een eventuele MLF of ANF zou in
brengen, zou dit zelfs een verminde
ring van het aantal nationale kern-



machten betekenen. 
Een multilaterale kernmacht zou ten 

slotte een mogelijkheid kunnen vormen 
tot omzeiling van Frankrijks obstructie 
binnen de NA VO. 

Van belang is vooral ook dat een 
multilaterale kernmacht het begin kan 
vormen van een hechte samenwerking 
en overleg tussen Amerika en zijn 
Europese bondgenoten, zij het op een 
beperkt terrein en tussen ongelijke 
partners. Weliswaar zou dit niet per 
se betekenen dat de deelnemende Ian
den medezeggenschap krijgen over de 
beslissing of de kernwapens van het 
bondgenootschap al of niet in werking 
zouden treden, maar deelneming zou 
hun wel invloed geven op de bepaling 
van het beleid dat uiteindelijk naar die 
beslissing zou kunnen leiden. Zouden 
de plannen voor een multilaterale kern
macht slagen, dan zou de medezeggen
schap van Europese deelnemers bij 
het bepalen van het beleid van grote 
waarde kunnen zijn als voorbeeld bij 
de · verdere ontwikkeling van de Atlan
tische samenwerking. Het is danechter 
beslist noodzakelijk dat een zo groot 
mogelijk aantal (belangrijke) Europese 
landen aan het project deelneemt. Een 
multilaterale kernmacht die beperkt 
zou blijven tot deelneming van Amerika, 
Duitsland en enkele kleinere Europese 
landen zou in de internationale politieke 
verhoudingen, eerder een averechtse 
uitwerking kunnen hebben. 

Andere vormen van samen
werking 

Het streven naar de oprichting van een 
multilaterale kernmacht neemt niet 
weg dat nog andere middelen denkbaar 
zijn die zouden kunnen leiden tot goede 
algemene verstandhoudingen op eco
nomisch en politiek gebied tussen Am e
rika en Europa. In dit verband kan men 
wijzen op een verdere versterking van 
de samenwerking op het gebied van de 
ontwikkelingshulp, de conjunctuurpoli
tiek en de verwezenlijking van een 
nieuw internationaal monetair bestel 
in het kader van de O.E.C.D. Ook de 
onderhandelingen in het kader van de 

GATT, de zg. Kennedy-ronde, zijn van 
groot belang. Een mislukken van de 
Kennedy-ronde zou koren op de molen 
zijn van hen die Europa zijn elgen lot 
willen laten bepalen onafhankelijk en los 
van Amerika. 

De positie van Nederland 

Het is een Nederlands belang dat de 
binding van Europa met Amerika zo 
sterk mogelijk blijft en dat tevens de 
ontwikkelingen binnen Europa zelf, niet 
in de richting gaan van een gesloten, 
continentaal Europa. 

Daarbij stoot Nederland bij voort
during op Frankrijk dat Europa wil 
organiseren op basis van de Zes onder 
Franse hegemonie en dat dit Europa 
primair tot taak wil stellen een zo groot 
mogelijke onafhankelijkheid en losheid 
van Amerika te doen verwerven; een 
Frankrijk bovendien dat nationalis
tische sentimenten in Europa bij voort
during aanwakkert. Nederlands positie 
wordt verzwakt doordat de economische 
eenwording binnen de E.E.G. gestaag 
voortschrijdt, waardoor Nederland 
meer en meer wordt ingekapseld in 
het kleine Europa en het gevaar loopt 
in een gel'soleerde positie te geraken. 
De mogelijkheid van uittreden uit de 
E.E.G. bestaat praktisch niet meer; 
het gevaar van het "overspelen" van 
het kleine Nederland in Raad en Com
missie is allesbehalve denkbeeldig en 
het Nederlands belang kan niet dan met 
de grootste omzichtigheid en vaak 
d.m.v. grote concessies worden be
hartigd. Met grote bekwaamheid heeft 
de Nederlandse buitenlandse politiek tot 
nog toe ongewenste beslissingen (de 
Politieke Unie a Six) voorkomen, maar 
"time is running out". Voorlopig be
hoeft men niet meer te rekenen op een 
toetreding van Groot-Brittannie tot de 
E.E.G. De steun voor het Nederlandse 
standpunt in Europa brokkelt eveneens 
af (Plan- Spaak). Verzwakking van 
Nederlands positie dreigt ook van bin
nen uit. Al naar gelang belangengroe
pen in het binnenland (bedrijfsleven, 
landbouw) meer belang krijgen bij een 
verdere ontwikkeling van de Gemeen-
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schappelijke Markt, zal de weerstand 
tegen politieke projecten die nauwver
bonden zijn met het functioneren van de 
E.E .G. afnemen. Met andere woorden, 
de Atlantische gezindheid van Neder
land dreigt door de feiten achterhaald 
te worden. Een politiek aanvaardbaar 
alternatief ontbreekt op dit ogenblik. 
Onder deze omstandigheden valt het 
niet te verwonderen dat de gedachte dat 
de Europese eenheid de antithese is 
van de Atlantische samenwerking in 
Nederland niet in al zijn consequenties 
wordt aanvaard. Voorlopig moet er 
daarom naar gestreefd worden dat de 
economische ontwikkeling in de E.E.G. 
voortschrijdt, zonder dat die ontwikke
ling gaat ten koste van belangrijke 
concessies op het politieke vlak. 

De Nederlandse politiek 

Europa 

De Nederlandse politiek dient er voor 
alles op gericht te zijn te weigeren om 
enige stappen te doen op het vlak van 
de Politieke Unie. Zolang er in Europa 
zulke fundamentele verschillen van in
zicht bestaan over de te voeren buiten
landse politiek brengt zo'n politieke 
unie ons nog veel verder van huis. 
Zij behoeft ook geen voorwaarde te zijn 
voor het goed functioneren van de 
Gemeenschappelijke Markt . Ieder ge
sprek over een Politieke Unie, dat tot 
de "Zes" beperkt zou blijven, moet 
Nederland dus blijven afwijzen. Even
eens dient het Nederlands streven erop 
gericht te zijn dat vraagstukken als die 
van de fusie der executieven en de ver
groting van de bevoegdheden van het 
Europese parlement, niet tot inzet 
worden gemaakt van politieke of eco
nomische concessies. Volstaan kan 
worden met het voltooien van de Ge
meenschappelijke Markt, zoals voor
zien in het E.E.G.-Verdrag, waarbij 
voorlopig de "offerbereidheid" van Ne
derland in de ijskast dient te worden 
geplaatst. Daa r alle andere leden in de 
E.E.G. elk uit zijn op een zo groat 
mogelijk economisch voordeel voor 
zichzelf, moet ook Nederland voors-
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hands slechts die regelingen aanvaar
den, waarbij een duidelijk Nederlands 
belang is gediend. Bovendien zou Ne
derland zijn medewerking moeten ont
houden aan de totstandkoming van maat
regelen bij de voltooiing van de Ge
meenschappelijke Markt, die ongewen
ste tendenties in Europa verste rken. 
De eens geponeerde Fra.nse stelling 
dat men geen gekwalificeerde meerder
heidsbeslissingen kan verwachten als 
het gaat om vitale belangen van een 
E.E.G.-lid, dient men realistischtege
moet te treden. Maar dit standpunt 
zal dan niet aileen voor de grate 
E .E.G.-partners (Frankrijk, Duits
land), maar ook voor de kleinere moe
ten gelden. Van aantasting van onze 
eigen vitale belangen mag dan evenmin 
sprake zijn. 

A t 1 a n t i s c he s a m e n w e r k i n g. 

De Nederlandse inspanning zou er in
middels op gericht kunnen zijn om 
wegen te zoeken en projecten te ont
wikkelen die concrete mogelijkheden 
tot samenwerking tussen Amerika en 
Europa inhouden, zoals de oprichting 
van een multilaterale kernmacht. Ne
derland zou er naar kunnen streven om 
zoveel mogelijk andere landen, met 
name Groot-Brittannle, Belgie, de 
Scandinavische landen, Italie te bewe
gen aan dit project deel te nemen. 

Voorts zou Nederland moeten bij
dragen tot het welslagen van de Ken
nedy-ronde en tot versterking van de 
werkzaamheden in de O.E.C.D. op het 
gebied van ontwikkelingshulp, conjunc
tuurpolitiek en een nieuw internatio
naal monetair beleid. 

Tenslotte zou Nederland in samen
werking met gelijkgezinde andere klei
nere landen een eigen geluid kunnen 
doen horen op zulke gebieden als ont
wapening, internationale veiligheid en 
vrede, de verhouding tussen Oost en 
West, de ontwikkelingshulp. Indien de 
hier bedoelde voorstellen berusten op 
weloverwogen en goed gefundeerde op
vattingen, het resultaat van diepgaande 
en ernstige studie, dan zou dat gehoor 
en daardoor mede-invloed op het beleid 



in Washington kunnen verzekeren. 
Een gelijke positie van West-Europa 

met Amerika is op korte termijn niet 
mogelijk. Wat wel mogelijk - en ook 
gewenst - is, is gehoor in Washington, 
mede-invloed van de Europese landen 
op de vorming van het beleid (zoals in 
zekere zin ook voorzien is in de pro
jecten voor een multilaterale kern
macht). Met besef van eigen beperkin-

gen maar op grond van eigen kracht 
en kennis zouden de Europese landen 
invloed op de Atlantische beleidsvor
ming kunnen veroveren, zij het op 
beperkt terrein en tussen ongelijke 
partners. Meer te willen is onrealis
tisch en gevaarlijk. De Atlantische 
samenwerking zou wellicht in de hier 
gesuggereerde richting veel verder 
versterkt kunnen worden. 

In het novembernummer van 1964 namen wij een artikel van een onzer 
redacteuren op getiteld: • Hoog tijd voor de MLF. • Als reactie daarop 
schreef Luitenant-Generaal J. H. Couzy de volgende bijdrage. 

Dat de vorming van een M.L.F. de moeilijk
heden in de NA VO slechts vergroot en eerder 
als splijtzwam zal optreden tussen de bond
genoten, dan dat zij de solidariteit tussen de 
NAVO-leden zal bevorderen, is de laatste 
maanden wel zeer duidelijk aan het licht 
getreden. Wat is toch het geval? 

Bij de oprichting van de NA VO is het po
litiek gezag dier organisatie op zeer onvol
doende wijze geregeld. Toentertijd leek dat 
niet zo ernstig, aangezien de grote dreiging 
op dat tijdstip dwong tot nauwe samenwer
king. Zodra echter die onmiddellijke bedreiging enigszins afnam, 
kwamen uiteenlopende opvattingen en meningsverschillen tot uiting. 
Alle wrijvingen en moeilijkheden, welke zich in de loop der jaren 
binnen het bondgenootschap hebben voorgedaan, vinden hun oorsprong 
in het ontbreken van dat politiek gezag. Het is dan ook niet voor 
niets, dat Mr. Stikker als secretaris-generaal van de NAVO voort
durend heeft aangedrongen op versterking van dat politiek gezag. 

Het politiek gezag toch bepaalt - afgestemd op de te bereiken 
doelstellingen - de omvang van het militaire apparaat en beslist 
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over de wijze en het tijdstip van het gebruik der militaire middelen. 
De wijze van gebruik wordt gegrond op de ontworpen en aanvaarde 
strategische conceptie. 

Nu vormt het gebruik der nucleaire middelen een onderdeel van 
de strategische conceptie. Op de ministeriele NA VO-vergaderingvan 
mei 1963 te Ottawa werd besloten tot de zgn. "Stikkerstudies", welke 
tot doel hebben tot een gemeenschappelijke strategie te kunnen 
geraken voor de NA VO. Gezien de zeer uiteenlopende opvattingen 
komen deze studies slechts moeilijk van de grand. Zolang geen 
gemeenschappelijke strategie is overeengekomen, moet het voor
barig worden geacht over een onderdeel daarvan, namelijk het 
gebruik der nucleaire middelen - en dan nog over een zeer klein 
gedeelte dier middelen - besprekingen en onderhandelingen te gaan 
voeren tussen een beperkt aantal lid-staten van de NAVO. Dat 
hierdoor de moeilijkheden binnen het bondgenootschap slechts 
worden vergroot is de afgelopen maanden steeds duidelijker ge
worden. 

Het oorspronkelijke Amerikaanse plan van 25 oppervlaktesche
pen, elk voorzien van 8 polaris raketten, wordt alleen toegejuicht 
door de Duitse Bondsrepubliek. Niet alleen hebben niet aan de 
besprekingen deelnemende landen hun stem daartegen verheven, 
maar ook hebben de bondgenoten, die wel aan de besprekingen en 
proefneming deelnemen, nog steeds hun standpunt voorbehouden. 
Dat de militaire bezwaren tegen dit plan zouden zijn verstomd is 
een argument van de voorstanders dat niet opgaat. De te vormen 
macht is uit militair oogpunt overbodig- de Amerikanen geven dit 
zelf toe - en houdt het gevaar in dat de daaraan verbonden kosten 
- gelet op de onwil van de Europese bondgenoten hun defensie
inspanning te vergroten - zullen leiden tot vermindering der con
ventionele middelen, welke echter zo dringend versterking behoeven. 
Bovendien rijst de vraag waarom - indien de oppervlakteschepe!l 
zulk een goede oplossing zouden vormen- de Amerikanen zelf daar
toe niet overgaan in plaats van voort te gaan met de aanzienlijk 
duurdere bouw van nucleair aangedreven onderzeeboten met polaris 
raketten. Nog afgescheiden van de onjuiste methode, door het in 
het leven roepen van een ingewikkelde, kostbare en overbodige 
nieuwe militaire organisatie een intern politiek doel te willen be
reiken, geeft het ook politiek geen oplossing. De Verenigde Staten 
behouden het recht van veto, met andere woorden de beslissing 
blijft in hun handen, zodat er in wezen niets verandert. Bovendien 
blijft over 90% van het Amerikaanse vermogen de alleen beslissende 
bevoegdheid van de Amerikaanse President van kracht. 

Frankrijk, Canada, Noorwegen en de huidige secretaris-generaal 
van de NA VO hebben zich tegen de MLF verklaard omdat deze de 
eenheid. van de NAVO in gevaar brengt. Belgie, Luxemburg, Portu-
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gal, Denemarken en IJsland staan geheel afzijdig. Groot-Brittannie 
heeft een tegenvoorstel gedaan, waarbij een Atlantische kernmacht 
(A.N.F .) wordt voorgesteld. Het beheer en de beslissing daarover 
zouden door de 15 bondgenoten moeten worden gevoerd met het 
recht van veto voor Amerika en Engeland. Deze macht zou moeten 
worden gevormd door Amerikaanse en Britse nucleair voortge
stuwde onderzeeboten, de Britse V-bommenwerpers en ophetvaste 
land gestationeerde rakettenafdelingen met gemengde bemanning. 
Bovendien zou Engeland het recht behouden voor nationale taken een 
deel te mogen terugtrekken. N og daargelaten, dat hie rmede het reeds 
lang verworpen begrip van 15 vingers op de trekker weder wordt 
gel'ntroduceerd, geeft de Britse regering hiermede voor een groot 
deel gevolg aan het opgeven van een eigen nationale kernmacht. 
Daarnaast hoopt zij de verouderde V-bommenwerpers, welke in 
1968 moeten worden vervangen en waarvan de kosten niet door 
Engeland kunnen worden gedragen, op algemene kosten te kunnen 
vernieuwen, terwijl de aangevangen bouw der Britse nucleaire 
onderzeeboten niet behoeft te worden stopge'zet, waardoor uit
breiding der werkloosheid in Engeland wordt voorkomen. 

Dit ailes doet intussen zien, dat de vorming van een M.L.F. of 
een A.N.F. niet zo gemakkelijk te verwezenlijken zal zijn als de 
voorstanders hebben gelieven voor te steilen. Niet aileen de 
militaire, maar vooral ook de politieke bezwaren zijn verre van 
eenvoudig op te lossen. 

Verspreiding van kernwapens kan aileen worden tegengegaan 
door uitbreiding van het kernstopverdrag van Moskou en het niet 
leveren van deze wapens of gegevens daarover door kern-mogend
heden aan de non-nucleaire landen, hetgeen zowel de Verenigde 
Staten als Rusland tot dusverre in praktijk hebben gebracht. 
Medezeggenschap door de niet-nucleaire bondgenoten dient te 
bestaan in het deelnemen aan de voorbereidingen tot een eventueel 
gebruik der nucleaire middelen waarmede na de conferentie van 
Ottawa een aanvang is gemaakt. De beslissing tot gebruik dient 
echter in een hand te blijven berusten. 

15players 



Geheimtaal 
dr. E. Nordlohne 

Voordat een wetsontwerp in eert openbare 
vergadering van de Tweede en de Eerste 
Kamer wordt behandeld wordt bet eerst in 
een commissie van alle kanten bekeken. De 
Tweede Kamer kent twee methoden van voor
bereiding. 

De traditionele methode is die van de 
schriftelijke voorbereiding, met een schrifte
lijk "voorlopig verslag" van de commissie, en 
een schriftelijke "memorie van antwoord" 
van de regering. Een nieuwerwetse methode 
wordt gevolgd bij de voorbereiding van de 
behandeling van een aantal begrotingshoofdstukken 1). De wisseling 
van schriftelijke stukken is vervangen door een mondeling spel van 
vraag en antwoor.d tussen commissieleden en minister, in een 
openbare vergadering van de desbetreffende vaste commissie. 

De traditionele schriftelijke voorbereiding van een voorlopig 
verslag wordt gekenmerkt door geheimzinnigheid. De commissie
leden komen in een besloten vergadering bijeen en hetgeen zij over 
bet wetsontwerp te berde brengen wordt in het voorlopig verslag 
anoniem weergegeven. U zult in een voorlopig verslag nimmer, 
maar dan ook werkelijk nimmer, een zin aantreffen als : "Leden 
van de fractie der KVP gevoelen de behoefte om ....... " Neen, u 
zult daarvoor in de plaats lezen: "Zeer vele leden gevoelden de 
behoefte om .... " 

De opstellers van een voorlopig verslag gebruiken een code. 
Die code kent term en als "zeer vele leden", "vele led en", "vele 
andere leden" . "sommige leden", "verscheidene leden", "ver
schillende leden", "enige leden", "een lid". Deze anonimiteit 
beoogt de vrijheid te waarborgen aan de desbetreffende Kamerleden. 

1)Volgens het stelsel van openbare commissievergaderingen worden in de zitting 
1964-1965 de begrotingen onderzocht, die betrekking hebben op: buitenlandse 
zaken; justitie; binnenlandse zaken; onderwijs, kunsten en wetenschappen; volks
huisvesting en bouwnijverheid; verkeer en waterstaat; economische zaken; 
landbouw en visserij; sociale zaken en volksgezondheid; maatschappelijkwerk. 
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Zij kunnen, dank zij het gordijn van de code-aanduiding, na het 
antwoord van de regering zonder veel bezwaar in de openbare 
vergadering een andere houding aannemen dan in de commissie
vergadering. Zij kunnen zich, zonder gezichtsverlies, door de 
regering laten overtuigen. . 

Wie evenwel de binnenkant van het commissiewerk kent, begrijpt 
meestal precies welke fracties achter een bepaalde code-aanduiding 
verscholen gaan. Van ware anonimiteit is dan geen sprake meer. 
De vraag rijst, waarom het spel van de code-aanduidingen, het spel 
van de geheimtaal, nog wordt voortgezet. 

De vraag wint aan kracbt, doordat de Tweede Kamer bij de 
voorbereiding van de reeds genoemde begrotingshoofdstukken, de 
anonimiteit reeds beeft opgeheven. In de openbare commissie
vergaderingen van die begrotingsboofdstukken kunnen de aanwezige 
journalisten en bezoekers van de publieke tribune door eigen waar
neming vaststellen, dat een bepaald lid een bepaalde opmerking 
maakte bij de bebandeling van een bepaalde begroting. 

Waarom het gebruik van geheimtaal nog voortgezet, als die taal 
deels doorzicbtig is, en deels door de Tweede Kamer zelf niet meer 
wordt gesproken? De procedure van de Tweede Kamer beboeft 
op dit punt aanpassing aan deze tijd. 

dr. B. W. Kranenburg 

De glimlach is in de VVD door Mr. P.J. Oud 
veroordeeld. Liever stelt Mr. P.J. Oudgrim
mig vast, dat de politiek een barde zaak is. 
Een pleidooi voor een glimlacb naar link,::; is 
in onze partij nog erger dan een pleidooi voor 
een "certain sourire" in bet algemeen. De 
euvele pleiter voor links is zonder pardon 
opposant. 

Mijn visie is daardoor niet veranderd, 
maar wel dieper verankerd. Veel vanbetgeen 
volgt mocht ik in 1959 in JOVD-kring beto-
gen, in VVD-kring laatstelijk in 1956. Alles 
vergeefs. Eigenlijk is bet een merkwaardige zaak, dat de met de 
democratiscbe socialisten geparenteerde gematigde progressiviteit, 
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die de oude Vrijzinnig Democratische Bond kenmerkte, is opge
volgd door een driftige christelijk-sociale progressiviteit. En dat 
onder leiding van een oude Vrijzinnig Democraat I 

Een zekere gespletenheid 

Op het stuk van de sociale vooruitstrevendheid ging de VVD zelfs 
heel ver. Verder dan vele oude Vrijzinnig Democraten zouden heb
ben gedaan. En verder dan de VVD, naar mijn oordeel, van de 
PvdA zou hebben geaccepteerd. Zij volgde Veldkamp waar zij 
Suurhoff zou hebben bestreden. De huidige financiele opvattingen 
lijken in niets meer op die van het Kabinet Colijn-Oud maar geheel 
op die van het Plan van de Arbeid van de socialisten in diezelfde 
dertiger jaren. 

Zelfs gaan wij verder : de VVD vierde de financiele teugel met 
Witteveen, waar Lieftinck nog de koorden zou hebben aangetrokken. 
Dat is tenminste op te maken uit de reactie van Marjolin van de 
Europese Commissie, en die kan het weten. Maar dit alles doet de 
VVD met felle agressie jegens de PvdA. Een wonderlijke tegen
stelling tussen vorm en inhoud. Haast zou van een zekere ge
spletenheid kunnen worden gesproken. 
De partners in de Regeringscoalitie onderhouden via hun maat
schappelijke organen - vakbeweging, televisiezuilen - een veel 
comfortabeler contact met de socialisten dan wij. Op sociaal 
gebied willen zij ook veelal hetzelfde of nagenoeg hetzelfde als 
de PvdA, en dit gebeurt dan ook. Ieder, die wel eens met vak
verenigingen onderhandeld heeft, weet dit. De maatschappelijke 
organisaties van christelijk-socialen huize en van socialistischen 
huize accommoderen zeer gemakkelijk - te gemakkelijk zelfs, en 
zo worden onze socialisten mede schuldig aan onze fatale zuilen. 
In wezen verraden de socialisten met hun zuilenpolitiek hun eigen 
beginselprogram - dat doen de christelijke partijen met deze 
zelfde zuilenpolitiek niet. 

Geestelijke blokkades 

Een glimlach onzerzijds naar de PvdA zou naar mijn stellige 
overtuiging het innerlijk tegenstrijdige voorthollen van deze partij 
op de heilloze weg der zuilen kunnen remmen. De christelijke 
partijen remmen wij op deze weg in de binnenlandse politiek nooit. 
Dit blijkt zonneklaar. 

Er zijn daardoor in ons land een aantal geestelijke blokkades, die 
nooit bij de wet, maar misschien "bij verdrag" zullen worden 
opgelost. De verhouding van de moeder tot het uit overspel geboren 
kind is daarvan een recent voorbeeld. Al met al brengen wij langs 
christelijk-sociale weg tot stand wat de KVP evengoed met de 

74 



socialisten tot stand had kunnen brengen en voltooien wij niet, wat 
wij met de socialisten misschien in verzet tegen de KVP hadden 
kunnen volbrengen. 

Soms laaien deze problemen op: crematiedebat, gratiebeleid, 
zedelijkheidswetgeving, echtscheidingsrecht, openbaar onderwijs -
waarlijk essentiele zaken, waarin zowel wij als de socialisten 
tekortschieten, omdat wij het zo druk hebben met elkander te 
bestrijden. Wij hebben echter met elkander gemeen, dat wij bij 
toerbeurt de zegekar der KVP mogen trekken. 

Stemmenwinst van links 

En zo putten wij liberalen ons uit in een geforceerde bestrijding 
van die partij, waarmede wij op geestelijk gebied vee! gemeen 
hebben en waaraan wij bij minder harde bestrijding onze stemmen
winst zouden kunnen ontlenen. Van de KVP zullen die stemmen heus 
niet komen, wanneer er in Nederland nag eens mensen van een 
andere partij naar ons zullen gaan. Vele nieuwe stemmen heeft 
trouwens in ons goede vaderland geen enkele partij te verwachten. 
Het in 1963 uitgekomen grote verkiezingsonderzoek in Nieuwer
Amstel van het Genootschap voor de Wetenschap der Politiek ter 
zake van de Tweede Kamerverkiezing heeft wei anders geleerd. 
Teleurstellende lectuur! De wijzigingen in ons bestel voltrekken 
zich in ons land nu eenmaal in het economisch-sociale vlak en niet 
in bet politieke, dat sterk formaliseert en in eeuwige herhaling 
formele geschilpunten veelal van historische oorsprong -
rep~oduceert. Met op de achtergrond de drie tot vijf zetels, waar
over de Telegraaf beschikt, nu eens toevallende aan ons, dan weer 
aan de Boerenpartij of anderen. 

Gebrek aan nieuwe visie 

Juist omdat wij zuilenvrij zijn, zouden wij met nieuwe v1s1es 
kunnen komen. Sommige voormannen doen dat oak wei. Sidney 
van den Bergh benaderde Nieuw Guinea en Rood-China zonder 
enige vooringenqmenheid. Maar onze officiele houding volgde laat 
en mokkend feiten, die al jaren onafwendbaar vaststonden; men 
nam daarbij enorme risico's en joeg mensen met een juistere 
visie de partij uit. Schrijver dezes bleef, maar gewaardeerde 
vrienden gingen of traden terzijde . Mr. van Riel wist wei raad 
met hen. En onmiddellijk staan wij tegenwoordig klaar om op te 
trekken met confessionele bezwaarden en gekwetsten, zelfs wanneer 
Monseigneur Bekkers het te kinderachtig vindt. Pericles zegt bet 
vijfhonderd jaar voor Christus al zo meesterlijk op het stuk van de 
vrijheid: "in bet dagelijks !even remmen wij niet elkanders 
gedragingen door spiedende argwaan, want wij zijn niet gemelijk 
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over onze naaste, die zich eens buiten de conventies stelt" .... 
spiedende argwaan echter ·toonden wij wel en wij cultiveerden 
hardheid of wat wij daarvoor hielden. 

Pas laat hebben wij ons van de grote schandaalcampagnes 
losgemaakt. Het ging ons te lang om goedkope politieke conse
quenties, om nieuwe kiezers dus. Meedogenloos heeft Jacques 
Gans onze Van Riel gehoond, toen onze Senator hem lieve briefjes 
schreef en tezelfder tijd Mr. Heldring van de N.R.C. "hard" en 
bitter aanviel. Wij hebben deze kiezers van Gans terecht weer 
verloren. Dat wij overigens voor het recht van de enkeling strijden, 
spreekt vanzelf. Maar dan ook graag, wanneer het stemmen kost. 
Laat ons toch steeds bedenken, dat wij het van de kwaliteit moeten 
hebben. De kwantiteit krijgen wij nooit. En werkelijke politieke 
macht ook niet. De methodes overnemen van de massapartij is 
verraad aan onszelve, aan ons innerlijke individualisme, dat de 
kern is van ons bestaan. 

Gevoelige mensen 

Daarom is ook de "harde" politiek niet de onze. Toen in de jaren 
dertig een tomeloze campagne - van socialistische zijde - tegen 
Professor Oud werd gevoerd schoot zijn toenmalige Partij
voorzitter hem te hulp: "Dat is het gevaar van deze soort propa
ganda", zo schreef hij, "dat zij zich ten slotte geen rekenschap 
meer geeft van de draagkracht der woorden . . . . wat hadden deze 
(scribenten) voor andere qualificaties van de regeringspolitiek 
moeten gebruiken, als zij perfide scribenten waren geweest, die 
de personen zelve der regering gehaat en veracht wilden maken bij 
de eenvoudige volksmensen". 

Wijze woorden nog steeds. Woorden van maat, gespeend van de 
hardheid, die helaas bij ons opgeld is gaan doen, vooral in onze 
strijd - vaak onnodig - tegen verantwoordelijke mannen van de 
PvdA. Jaagt deze hardheid ook niet gevoelige mensen uit de 
arena? En hebben wij in de staatkunde gevoelige mensen niet 
meer nodig dan brood? Waarom hen kwetsen? Wij vragen van de 
politieke voorman toch al zijn gezondheid en zijnpersoonlijk geluk. 
Het is al hard genoeg. 

Rivieren van politieke energie stromen in Nederland naar een 
oceaan van nutteloosheid. Alles gebeurt vaak om niets te bereiken 
in ons land, waar geen enkele verkiezing iets wezenlijks verandert. 
En dan nog wordt door scribenten gesmaad in "hard" optreden! 
Zo in de pers als op de televisie. En al on z e hardheid richtte 
zich op de PvdA. Geen glimlach kon er af. 

76 



Alternatief verloren 

Wat bereikten wij ermede voor die geestelijke waarden, die ons 
echt aan het hart gingen? Niets. En ons alternatief verloren wij. 
Voor ons aileen nog de christelijk-sociale mogelijkheid. Heeft de 
KVP genoeg van ons, dan worden wij zonder alternatief naar huis 
gestuurd. Zelfs verstrikten wij ons in 1963 in een Akkoord van 
Wassenaar, dat de basis der Kabinetsformatie moest leveren. 
Wij, die steeds hadden gepleit voor het afkappen van bindende 
afspraken van Kabinet en Partij. Kabinetsformatie na overleg, 
niet in overleg was onze juiste maar vergeten leus. Dan hebben 
de Belgische en Duitse liberalen zich een grotere vrijheid voor
behouden. De liberale managers van de Ruhr willen al sinds 1956 
hetzelfde als te onzent Sidney van den Bergh! En zij werken ge
duldig aan hun doel. Maar met het socialistisch alternatief. En zo 
durven de Engelse liberalen naar Wilson te glimlachen. 

Maar bij ons kan er geen glimlach af. Behalve een vlijtige naar 
de KVP. Wij zijn overigens erg hard, heel stoer en weinig speels. 
Wie pleit voor een glimlach, gelieve te zwijgen, want de KVP of 
de AR mochten er eens iets van zeggen. Conformisme is troef. 
Het is niet erg, want het nieuwe in politiek Nederland komt bij 
verdrag uit het buitenland of - maar te laat en te weinig- bij 
compromis uit de verzuilde maatschappelijke organen. Zo was 
het in de Pruikentijd en zo is het nu nog. En zo werd deze bijdrage 
tot een boutade. 

Vriendelijk verzoeken wij de abonnees van Liberaal Reveil die 
het abonnementsgeld voor de achtste jaargang nog niet overmaak
ten dit voor 15 februari a. s. alsnog te storten op girorekening 
14 5192, t.n. v. Nijgh & Van Ditmar, onder vermelding •abon
nementsgeld Liberaal Reveil•. 

77 



De kleindenker 
De laatste jaren zijn boeken over het denken in zwang geraakt. 
Met het "ik denk, · dus ik ben 11 van Descartes zijn we allang niet 
meer tevreden. Hoe denkt men en wat denkt men zijn voor ons 
belangrijke vragen. Daarvan weet de wetenschap nog lang niet 
alles. Denk- en leerprocessen bevatten vele geheimen, die in de 
universitaire laboratoria naarstig worden onderzocht. 

Mogelijk is deze onbekendheid met het denkproces een reden 
voor de populariteit van boeken over denken. 11 Een vaag vermoeden 
gaat het latere weten voor". Denken is wel individueel, maar 
grotendeels bepaald door de opvattingen van anderen en de leef
regels van de gemeenschappen, waartoe men behoort. 

Dr. A. F. G. van Roesel heeft in zijn hoek De Kleindenker 1) 
vooral dit onderwerp belicht. De maatschappij bestaat uit een groot 
aantal groepen en verbanden: katholieken, gereformeerden, joden, 
niet-gelovigen, armen, rijken, middenstanders, socialisten,libera
len, communisten, grote stadsbewoners, dorpelingen, kantoor
bedienden, ambtenaren, enz. Over al deze groepen en verbanden 
bestaan bepaalde opvattingen, die de buitenwereld als het ware als 
een onveranderlijk gegeven beschouwt waarop men zijn denken 
afstemt. Dr. Van Roesel gebruikt als titel van zijn hoek het woord 
kleindenker, een woord dat ik niet zo geslaagd vind. Dit germanisme 
roept immers de gedachte op van kleinzielig en benepen en dat 
behoeft bij mensen die vooroordelen hebben- en wie heeft die niet -
toch niet het geval te zijn. 

De mens denkt voor een belangrijk deel wat in zijn kraam te 
pas komt, bij het vooroordeel vindt - kort geformuleerd - somtijds 
een projectie plaats van eigen verdrongen neigingen. Beter acht 
ik dan ook de term "kraamdenkers 11

, die ergens in een samenvat
ting wordt gebruikt. Vooroordelen, aldus dr. Van Roesel, zijn 
meestal onbewust. Men gaat rationaliseren, zoekt naar motieven 
om als juist te zien wat men aanneemt. Ze vervullen een bepaalde 
psychologische functie en zijn daarom zo moeilijk uitroeibaar. 

l)De Kleindenker, de rol van het vooroordeel 1n ons leven. Uitgegeven bij. 
H. Nelissen - Bilthoven. 
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De reden dat wij in ons politieke tijdschrift aandacht wijden aan 
dit boek en het ter kennismaking van harte aanbevelen is, dat 
liberalen met het bevooroordeeld denken in verschillende opzichten 
te maken hebben. Het liberalisme heeft op grondslag van het 
rationalisme een belangrijk deel van zijn streven gewijd aan de 
bestrijding van het vooroordeel, door de mens en het recht te geven 
zich in vrijheid te uiten en door eerbied voor de overtuiging van 
anderen te tonen. In de discussie, die hieruit kan ontstaan, zal 
menig vooroordeel kunnen verdwijnen. Wij zien dus in dit boek 
als het ware een bondgenoot. 

Een tweede reden van onze belangstelling voor dit boek is, dat 
ook de liberalen als een groep ruimschoots hun deel hebben 
gekregen van het kwaad van het vooroordeel. Liberalen zijn lang 
suspect geweest in klerikale kringen, die hun allerlei opvattingen 

· en bedoelingen hebben aangemeten over geestelijk nihilisme. Het 
streven naar een vrije ontplooiing van de krachten van de mens, 
zowel in psychisch als in materieel opzicht, heeft de stelling doen 
postvatten dat het liberalisme een mooie dekmantel is voor de 
welgestelden en voor hen die het hopen te worden binnen afzienbare 
tijd. Zij, die dit beeld met niet onaanzienlijk succes hebben opge
roepen, schromen zelfs niet zich schuldig te maken aan geschied
vervalsing door de nare gevolgen welke de industriele ontwikkeling 
in de eerste helft van de vorige eeuw had voor een deel der arbei
ders te schetsen als een onderdeel van het in die jaren opkomende 
liberalisme. 

Een derde reden waarom wij dit boek aanbevelen is, dat het 
voor menige liberaal een spiegel kan vormen. Ook in liberale kring 
bestaat nog veel vooroordeel tegen andersdenkenden en tegen hen, 
die onze plaats in de maatschappij of afkomst niet delen. Zo bij 
voorbeeld het denken van vele liberalen over "arbeiders" en hun 
vakverenigingen, waarin nog veel vooroordeel is verweven. Dat 
moeten wij proberen eruit te krijgen, laten wij ons daarvan bewust 
zijn. 

Het is de taak van de huidige liberalen te trachten al wat voor
oordeel is op te ruimen, zodat de mensen, om een term van dr. Van 
Roesel te gebruiken, door selectief waarnemen komen tot selectief 
herinneren en tenslotte tot selectief denken. 

Het probleem zal door het lezen van het boek van dr. Van Roesel 
veel duidelijker worden, al zal men wel moeten begrijpen, dat niet 
alles zo vanzelfsprekend is als het wel eens lijkt. Zo is mijns 
inziens niet het vooroordeel tegen joden de oorzaak dat de nazi's 
tegen hen hun gruwelijke misdaden begingen. De joden met hun 
internationale contacten en met ten dele een eigen beschaving 
waren heel wat minder vatbaar voor de propagandamethoden van 
Hitler en zijn volgelingen, dan de laten we maar zeggen, ger-
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maanse Duitsers. Hoogstens is bier een bestaand latent voor
oordeel gebruikt als een motief voor vernietiging. Zo zie ik ook 
in de strijd tussen blanken en negers wel meer dan het noodlottige 
vooroordeel dat de zwarte huid een zwarte ziel herbergt. Het is 
immers een strijd om bet bestaan, om de beste stukken van 
moeder aarde, waarbij het vooroordeel eigenlijk een ondergeschikte 
rol speelt. Het is duidelijk dat het te lijf gaan van het vooroordeel 
in dit soort gevallen nutteloos is. Hoewel er binnen onze eigen 
grenzen geen sprake is van tegenstellingen die met : "Uw dood is 
mijn leven" gekenschetst kunnen worden, moeten de liberal en 
dit element in de jegens hen bestaande vooroordelen niet onder
schatten. Velen, die leiding geven aan andere groepen en instellingen, 
hebben daaraan een gevestigde, goed gehonoreerde en goed gezeten 
positie te danken, en zij zullen daarom weinig of niets doen om 
bestaande vooroordelen weg te nemen, al spreekt hun mond soms 
wel een andere taal. Met andere woorden, men heeft in liberale 



kring ook te maken met het verschijnsel van de kwade trouw. 
Men zal moeten rekenen op verzet, hetgeen wil zeggen dat voor 
het brengen tot andere gedachten een grate mate van activiteit 
en inventiviteit nodig is. 

mr. H. F. van Leeuwen 

De vakcentrales achten de onverminderd 
voortdurende vermogensongelijkheid een der 
zorgwekkende problemen in onze samenle
ving. Naar haar mening kan deze ongelijkheid 
slechts verminderd worden door structurele 
wijzigingen in de inkomensverdeling. Aldus de 
vooropgestelde grondslag van het rapport 
"Bezitsvorming door vermogensaanwasde
ling". 1) 

Voor ik op deze aanvangsstelling inga mag 
ik erop wijzen, dat ik mij inpraktijken theo
rie heb ingezet voor winstdelingsregelingen 

H. Vrind 

(voordat men in kringen van de PvdA en NVV daar iets voor voelde) 
en dat ik onder invoering van het begrip "volkskapitalisme" 
vermogensvorming in brede lagen als een na te streven doel heb 
gepropageerd. 

Maar na deze constatering van een zekere mate van affiniteit 
met een stukje grondgedachte van het rapport, stuit ik tach op 
grondige meningsverschillen : 

Daling van inkomen uit vermogen 

Eerst iets over de voortdurende vermogensongelijkheid (in de 
politieke propaganda wordt zelfs van toenemende vermogens
ongelijkheid gesproken). In feite is het aandeel in het nationale 
inkomen van het zogenaamde passieve inkomen, dus van inkomen 
uit vermogen, van 26,5 % in 1938 gedaald tot 13,2 % in 1960. lk 
veronderstel dat in verband met de sterke nominale stijging van 

l)Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling, een analyse der vermogensver
deling en een plan tot wijziging daarvan. Rapport van een studiecommissie 
uit de drie vakcentralen NVV, NKV, CNV. 1964. 
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het nationale inkomen, die sedertdien nog heeft plaatsgevonden, dit 
percentage verder is gedaald, ondanks de invloed van huurverho
ging. Van de 13,2 % komt bovendien wegens de grote aanwas van 
de vermogens bij verzekeringsfondsen en spaarbanken ongetwijfeld 
een groter aandeel dan voorheen toe aan de "velen", die buiten de 
statistische waarneming op grond van de vermogensbelasting 
vall en - minstens de helft. De "enkelen" aan wie de andere 
helft toevalt behouden daarvan, na een aanslag daarop van de 
fiscus, maar een bedroefd klein beetje. Trouwens iedereen met 
opmerkingsgave die oud genoeg is om vergelijkingen te maken 
kan waarnemen dat de positie van vermogensbezitters in het 
algemeen versus genieters van arbeidsinkomen - de in de klem 
gekomen middengroepen buiten beschouwing gelaten- aanmerkelijk 
is achteruit gegaan. Slechts zeer enkelen die op een of andere 
wijze door de mazen van het fiscale net hebben weten te glippen 
zijn er beter aan toe. Deze stelling wordt bevestigd door het feit, 
dat de onder de vermogensbelasting vallende vermogens in 1938 
ruim tweemaal de waarde hadden van het toenmalige nationale 
inkomen, terwijl die vermogenswaarde te'genwoordig nog achter
blijft bij eenmaal het bedrag van dit inkomen. Ook dit gegeven wijst 
duidelijk op een halvering der relatieve waarde van de particuliere 
vermogens. 

Achterblijvende vermogensstijging 

Vanzelfsprekend zijn de vermogens - voorzoverre niet hoofdzake
lijk belegd in obligaties en andere geldvorderingen - nominaal 
gestegen. Maar evenmin als gesteld mag worden dat de genieter 
van een verzesvoudigd bruto loon even zoveel malen welvarender 
is geworden, kan dit gezegd worden van een kapitaalbezitter. 
Overigens valt hierbij op te merken dat de gemiddelde waarde 
van het individuele vermogensbezit tegenover 1939 slechts het 
2! a 3-voudige bedraagt van de vooroorlogse waardering, een 
stijging die ver .ten achter blijft bij die van lonen, kosten en 
prijzen. Een absolute achteruitgang in welstand van de categorie 
die afhankelijk is van vermogensinkomen is dan ook duidelijk 
zichtbaar. 

Zij het in afnemende mate, is er in onze samenleving ongetwijfeld 
sprake van vermogensongelijkheid. Van rendabele vermogensvor
ming bij de werknemersklasse, anders dan in de niet te onder
schatten vorm van aanspraken jegens pensioenfondsen, dus in de 
zin van het aankweken van beleggingen als duurzaam bezit en 
inkomensbron, is tot dusverre weinig terecht gekomen. 

Eigenlijk spreekt naast het hebben van enig reservegeld aileen 
het sparen voor eigen woningbezit min of meer aan. Overigens 
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leent de moderne stedelijke arbeiderswoning zich hier nauwelijks 
voor. 

Zelfstandigen en loontrekkenden 

Voor de zelfstandige, en in het ·bijzonder voor de neringdoende, 
heeft bezitsvorming een geheel andere betekenis dan voor de man 
in loondienst. Zijn welslagen hangt voor een groot deel af van zijn 
middelen. Zijn oudedagsvoorziening moet hij zelf opbouwen. Met 
andere woorden, hij zal zich graag in het heden iets ontzeggen op 
consumptief gebied om daarvan in de toekomst profijt te hebben. 

De grondgedachte van het rapport is om via een gewijzigde 
inkomensverdeling tot minder vermogensongelijkheid te komen. 
Nu wil inkomensgelijkheid allerminst zeggen, dat daaruit ver
mogensgelijkheid zou moeten resulteren. De een zal zijn inkomen 
opmaken, voor de toekomst verwacht hij pensioen, waarom zou hij 
zich iets in het heden ontzeggen? Voor een ander, zeker voor de 
zelfstandige, is er veel aan gelegen een vermogen op te bouwen. 
De neiging tot vermogensvorming hangt niet aileen van de moge- ' 
l'ijkheden, maar in sterke mate ook van de mentaliteit en het belang 
van de betrokkenen af. 

De opstellers van het rapport hebben dit wel aangevoeld en de 
vermogensvorming die zij voorstaan moet zijn een dwangbe
sparing, waarover de betrokkene niet dan onder bepaalde om
standigheden de vrije · beschikking verkrijgt. En dan rijst de 
psychologische vraag: geeft een dergelijk be zit bevrediging? 
Het ontbreken van vrijheid bij vorming en besteding staat daaraan
in de weg. 

Onjuiste becijferingen 

Nu kom ik op de beschikbare portie van het maatschappelijk 
inkomen, waaruit de uitkeringen zouden worden geput. Op dit stuk 
zijn becijferingen gemaakt, die mij niet juist lijken. Men wil 
beslag leggen op de vermogensaanwas, die ontstaat door de 
interne besparingen in ondernemingen. 

Volgens het rapport zou het bedrag van de ingehouden winst 
(na betaling van het dividend) in 1959 reeds f. 1. 753 miljoen 
hebben bedragen (pag. 33). Dit betreftechtereenaantal- niet alle .
industriele naamloze vennootschappen, 'dus slechts een gedeelte 
van de aan vennootschapsbelasting onderworpen ondernemingen. 

Bezien wij dit cijfer nader: aan vennootschapsbelasting we:r:d in 
1959 rpnd f. 1.400 miljoen betaald. Aangezien het tarief van de 
Vennootschapsbelasting 47% is, beloopt de overblijvende winst dus 
ongeveer f. 1,5 miljard. Hieruit moesten dividend uitgekeerd en 
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winstreserves gevormd worden. De totale winstreserves (gedeel
telijk nog vervangingsreserve wegens te lage fiscale afscbrijving) 
kunnen bezwaarlijk boger geraamd worden dan op de helft van 
f. 1,5 miljard. 

Hoe komt men nu in bet rapport op bet imponerende cijfer van 
f. 1. 733 miljoen voor nog maar een deel der aan vennootscbaps
belasting onderworpen ondernemingen? Heeft men de in bet 
buitenland verworven winst, waarmee de Nederlandse arbeider 
niets van doen beeft en die bier te lande ook niet aan vennoot
scbapsbelasting is onderworpen er soms bijgeteld? 

Men beeft wel gesteld, dat de cijfers van bet rapport onbestreden 
zijn. Zij zijn zeker te bestrijden, en ikbeb datal eerder gedaan, in 
bet Algemeen Handelsblad van 18 augustus 1964. Wel zijn de 
professorale critici weinig of niet op de cijfers ingegaan. Zij 
kwamen zonder datal tot vernietigende oordelen. 

Redelijk rendement voor aandeelbouders 

Een van de sympatbieke uitgangspunten van bet rapport is dat aan 
aandeelbouders een redelijk rendement wordt gegund over bet 
werkelijk gernvesteerde vermogen. Nu zijn er in feite wel talrijke 
N. V. 's, die gerelateerd aan de nominale kapitalen meer dan 5% 
uitkeren, maar indien men de uitkeringen in verband brengt met 
de werkelijke vermogens, naar buidige maatstaven gewaardeerd, 
zijn in bet algemeen gesproken de rendementen bedroevend klein. 
De zelffinanciering waarop de vakverenigingen bet oog gericbt 
bebben dient om de produktiviteit van de arbeid te verhogen en de 
bedrijven te bouden op de boogte van de tijd. Veelal wordt aange
nomen, dat de produktiviteit dooreen met 3% per jaar kan stijgen. 
Het resultaat van deze stijging, voornamelijk verkregen door 
aanwending en aanscbaffing van meer geperfectioneerde kapitaals
goecteren, wordt meer dan gebeel opgeeist door loonsverbogingen. 
Het rendement van de kostbare geperfectioneerde investeringen 
verdwijnt in feite dus gebeel naar de factor arbeid, vandaar dat de 
rendementen in de Nederlandse industrie niet meegroeien met de 
uit zelffinanciering bekostigde investeringen. Dit betekent dat 
uitkering van de zogenaamde reserves tot kapitaalsverwatering 
leidt, waardoor bet bestaande bezit niet aileen zijn waarde niet 
beboudt, docb zou worden uitgebold. 

Uitgaande van bet feit, dat jaarlijkse loonsverbogingen worden 
toegekend, die de produktiviteitstoename evenaren (en meestal 
overtreffen) kan men stellen dat bet rendement van de geper
fectioneerde outillage reeds toevalt aan de factor arbeid. Deelt 
men daarenboven, als tegenhanger van de uit zelffinanciering 
bekostigde outillage, vermogenstitels uit ten gunste van de factor 
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arbeid, dan komt de extra opbrengst der investeringen dubbel 
aan de arbeiders ten goede. 

Vorming gaat hoven spreiding 

Men bedenke, dat het geringe aandeel van het maatschappelijk 
inkomen dat aan de vermogensbezitters toevalt een uiterst belang
rijke rol speelt in onze samenleving. Zij zijn de dragers van de 
kapitaalgoederen, waarvan de aanwezigheid en uitbreiding de voor
waarden zijn voor de materiele welstand. Hoe breder lagen meedoen 
aan de kapitaalvorming, hoe beter. Maar met uitholling van be
staand bezit komt men er niet. Het gaat niet om bezitsspreiding, 
maar om vorming van gespreid bezit. 

Het is niet de bedoeling in dit artikel een volledige kritiek op 
het rapport en de voorgestelde technische uitwerking te geven. Wel 
moet mij nog de opmerking van het hart, dat over de consequenties 
van het optreden van verliezen en koersdalingen wel wat gemakkelijk 
is heengelopen. 

Een positieve suggestie 

Ik wil overigens mijn beschouwing niet besluiten zonder een posi
tieve suggestie te doen in de lijn van mijn vroeger geuite gedachte, 
dat winstdeling tot vermogensvorming zou moeten leiden. 

Ik maak mij hierbij geheel los van vermogensaanwasdeling, doch 
zoek aansluiting bij de winstdeling. 

Ik kan mij indenken, dat als bestanddeel van het loon, dus als 
kostenelement - maar alleen als er winst wordt behaald - een 
percentage (bijvoorbeeld 2% van het loon) wordt uitgekeerd aan 
de werknemers, naar keuze van de werkgever in geld, in aandelen 
of in obligaties van de onderneming te storten in een beleggings
fonds, waarvan de werknemer deelhebberwordt. Evenals belastingen 
vormen deze uitgaven, vanuit het standpunt van de onderneming, 
een kostenelement, dat echter wegvalt indien er geen winst is. In 
deze gedachtengang wordt de onderneming niet geforceerd in een 
niet passende financiele structuur. 

Om moeizame discussies te vermijden zou, althans bij de 
publieke N. V. 's, de vraag of er winst is beantwoord moeten worden 
door het totale dividendbedrag te stellen tegenover kapitaal en 
agioreserves (het fiscale begrip van gestort kapitaal) en daarover 
een primaire beloning toe te kennen aan de kapitaalverstrekkers. 
Indien winst- en opwaarderingsreserves erbij betrokken zouden 
worden, zou mijns inziens in het algemeen van winst na primaire 
kapitaalbeloning zo weinig resteren, dat de regelingen beter 
ongeschreven konden blijven. 
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Uiteraard blijven er bij de uitwerking de nodige hindernissen te 
overwinnen, maar die lijken mij vrij wat overkomelijker dan die, 
welke zieh bij de deling van de vermogensaanwas voordoen. 



Het bijna ongeluk 
"Dat zal mij niet overkomen", is een gevaarlijke stelling. Dat heb 
ik een dezer dagen ondervonden toen ik per auto van Amsterdam 
naar Den Haag reed. "Hoe is het mogelijk, dat iemand zo hard 
rijdt dat hij uit debochtvliegt,ofde macht over het stuur verliest", 
heb ik dikwijls gedacht. Maar het is er dan toch van gekomen, 
zonder overdreven hard te rijden, en zelfs zonder scherpe bocht. 
Rijdend op de linkerbaan van die drukke weg zag ik ineens de 
auto's voor mij sterk vaart verminderen. Ik deed dat natuurlijk 
ook, en daar ging het gebeuren: de auto begon te slingeren, en 
vervolgens te schuiven, en ik kreeg dat machteloze gevoel waar
over ik zo vaak had gelezen. Na enkele seconden schoot de auto 
het middenstuk in, een zachte berm, zoals dat heet. Het doorschieten 
naar de andere weghelft gebeurde niet en daarmee behoorde het 
zoveelste bijna-ongeluk tot het verleden. Mijn eerste reactie was, 
de veiligheidsriemen aan te doen, die ik tot dat ogenblik vergeten 
had! 

Gesteld eens, dat onze voortvarende minister van Verkeer en 
Waterstaat aan de luidruchtige roep, om de zogenaamde vangrails 
in onbeperkte mate te ·plaatsen, gehoor had gegeven, dan was ik 
hoogstwaarschijnlijk de sigaar geweest. En anderen met mij. 
Want tegen een dergelijk ding zou ik met flinke snelheid zijn 
opgebotst, om vervolgens weer op de weg te schieten, waar het 
eivol was. Nu kon ik "rustig" uitrijden in het brede middenstuk, en 
zonder schade na ongeveer 15 meter in de weke bodem tot stilstand 
komen. 

Wij lezen in de dagbladen en zien op de televisie dat overal 
proeven · worden genomen met vangrails om het juiste type te 
vinden. Kan het juiste type ook zijn het niet-type? Tens lotte is het 
eigenlijk wel gek, dat iedereen een vluchtstrook aan de rechter
zijde wil, maar een stalen muur denkt voorde linkerzijde. Waarom 
niet linker- en rechterbaan uit elkaar getrokken tot twee werkelijk 
gescheiden rijbanen ontstaan? Waarom geen vluchtstroken ook aan 
de linkerkant van de rijbaan, zoals dat op de Amerikaanse auto
wegen gebruikelijk is? 

Natuurlijk heb ik achteraf nog wel meer geleerd uit dat bijna-
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ongeluk. Wie uiterst links of rechts rijdt, bevindt zich in een 
gevaarlijke positie. Heeft men geen uitwijkmogelijkheid meer, 
dan ontstaat uit een kleine tegenslag of een te haastige manoeuvre 
veel sneller een noodlottig ongeluk, dan wanneer er op de weg nog 
ruimte in reserve is. 

Een Bermtoerist 

MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

DeheerJ. H. Couzy werd in januari 1902 geboren . Hij studeerde aan de K. M.A. 
te Breda en de Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage. Hij was commandant van 
de 4e divisie en van het 1ste legerkorps en directeur van de Hogere Krijgsschool. 
Hij werd in 1959 lid van de Tweede Kamer , gekozen op de lijst der VVD. 
De heer Couzy is gepensioneerd luitenant-generaal der artillerie , voorzitter van 
de Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen en voorzitter van de Vereniging 
ter beoefening van de krijgswetenschap. 

Dr. E. Nordlohne werd in februari 1923 te Warschau geboren. Hij studeerde te 
Sankt Gallen en Rotterdam en promoveerde in 1951 te Rotterdam op het proefschrift 
"De economisch-geografische structuur der Nederlandse Benedenwindse eilan
den". Hij was adjunct-secretaris van een landelijke organisatie voor drinkwater
voorziening en is thans parlementair redacteur van een landelijk dagblad. 
De heer Nordlohne behoorde tot de oprichters van de Rotterdamse afdeling van 
de Partij van de Vrijheid en van het blad Liberaal Reveil. 

Dr. B. W. Kranenburg werd in 1912 te Tiel geboren. Hij studeerde rechten te 
Leiden en promoveerde in 1937 op het proefschrift "lnternationaal betalingsver
keer". Hij was van 1938 tot 1943 hoofdbeambte bij de Nederlandse Bank en ves
tigdezich in 1943 als advocaat te Almelo. In 1945 verscheen van zijn hand de pu
blikatie "De harts lag van ons buitenlands beleid". 
De heer Kranenburg was redactie-secretaris van het democratisch maandblad 
"De Opbouw" van 1935 tot 1940 en vaste medewerker van "De Vrijzinnige De
mocraat" van 1935 tot 1938. Van 1954 tot 1962 had hij zitting in de Provinciale 
Staten van Overijssel, gekozen op de lijst der VVD. 
De heer Kranenburg is waarnemend voorzitter van de Tariefcommissie te Am
sterdam. 

H. Vrind werd in 1915 in Den Haag geboren. Hij bezocht de HBS in Dordrecht 
en Wageningen en deed in 1932 eindexamen. Hij behaalde de akte M. 0 . Staats
recht en verschillende andere onderwijsakten . 
Hij was als redacteur aan de Haagsche Courant en Het Vaderland verbonden, en 
verdeelt nu zijn tijd tussen het onderwijs en de journalistiek. 

Mr. H. F . van Leeuwen werd in november 1890 geboren. Hij studeerde in 1914 
af en werd , na een korte diensttijd , secretaris bij de rijkskolendistributie. In 
1921 trad hij in dienst van de Twentsche Bank als assistent-arbitrageant; in 1929 
werdhij tothoofddirecteurbenoemd. Van 1952 tot 1962 was hij lid van de Tweede 
Kamer, gekozen op de lijst der VVD. 
DeheerVan Leeuwenheeft veel geschreven over economische onderwerpen, zo
wel inhetweekblad In- en Uitvoer als in de Economist. Hij trad driemaal opals 
praeadvif?eurvoordeVereniging voor de staathuishoudkunde en eenmaal voor de 
Mij. voor Nijverheid en Handel. Hij behoorde tot de eersten die in de depressie 
pleitten voor grote openbare werken en voor loslating van de gouden standaard 
(tegen deflatie en voor waardevast geld). 
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De auteur, een van de grote Europese liberalen, Spanjaard 
van origine, wereldburger, staatsman, wijsgeer en literator 
was voor de burgeroorlog Spaans ambassadeur in Washing
ton en in Parijs. Hij laat ons zien dat geheel Zuid-Amerika 
in een ,pre-Castro" staat verkeert en dat het rijp is voor een 
serie revoluties. 
Vooral onder studenten, kunstenaars, schrijvers en weten
schapsmensen heeft het communisme een geweldige in
vloed. O.m. toont hij aan hoe de Verenigde Staten tekort 
schieten deze gevaarlijke ontwikkeling tot staan te brengen 
en op welke wijze zowel de Sovjet-Unie als China van deze 
zwakheid gebruik maken. Het boek besluit met een kort 
doch goed-doordacht plan volgens hetwelk de Verenigde 
Staten te werk zouden dienen te gaan, teneinde het westelijk 
halfrond en daarmee de gehele wereld te beschermen voor 
een ramp. 
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Vakman voor Nederlands tuin gevraagd 

De snelle economische ontwikkeling van ons land groeit ons boven het 
hoofd. In de Randstad Holland is een ramp alleen te voorkomen door 
uiterst doelmatig gebruik van de grond. Als nu het volbouwen niet be
lemmerd wordt, is over 20 jaar Zuid-Holland een ellendig woongebied. 

Op twee terreinen faalt de overheid: de minister wie de ruimtelijke 
ordening in het bijzonder aangaat, doet er te weinig aan, en bovendien 
is de wettelijke grondslag te smal. De minister wie het aangaat, is de 
minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Hij heeft zijn handen 
vol aan de utiliteits- en de woningbouw alsmede aan de huurpolitiek. 
In deze tijd van overspannen arbeidsmarkt en stijgende prijzen moet hij 
zien te bereiken, dat er veel en goedkoop gebouwd wordt. Daar heeft 
hij alle energie voor nodig. De ruimtelijke ordening komt in de ver
drukking. Misschien zou een afzonderlijk departement met een minister 
die tijd en gevoel heeft voor de uiterst moeilijke problematiek, de oplos
sing kunnen brengen. 

De wettelijke grondslag voor ruimtelijke ordening is te smal. De nieuwe 
wet op de ruimtelijke ordening verlegt het zwaartepunt van het beleid 
van het provinciaal bestuur naar het gemeentebestuur. Dat is een mis
greep. De problemen van ruimtelijke ordening zijn niet zo beperkt dat 
zij per gemeente kunnen worden geregeld. Sommige problemen zijn 
vervlochten met een streek, andere zelfs met een kwart of meer van het 
land. Weer andere problemen zijn zelfs aileen internationaal aan te 
vatten. In plaats van decentralisatie van het ordeningsbeleid zou een 
landelijke concentratie meer op haar plaats zijn. 

Een voorbeeld biedt de problematiek van de drinkwatervoorziening. 
Tachtig jaar geleden kon elke gemeente zelf voor goed water zorgen. Op 
eigen of nabijgelegen grond waren wei putten te slaan en kon water 
van redelijke hoedanigheid gevonden worden. 

Veertig jaar geleden zag men al de tussengemeentelijke samenwerking 
ontstaan, in de vorm van waterleidingmaatschappijen, die een gehele 
streek of zelfs een volledige provincie van drinkwater gingen voorzien. 

De Randstad Holland raakt vandaag voor haar drinkwater meer en 
meer afhankelijk van de Rijn. Deze rivier gaat snel in kwaliteit achteruit, 
niet aileen of in de eerste plaats door toedoen van Nederlandse fabrieken 
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en steden, maar vooral door toedoen van de industrie hogerop in het 
stroomgebied. De Duitsers doen veel om de rivier niet nog vuiler te 
maken; de Fransen, vooral de Franse kalimijnen zijn de grate boos
doeners. Hoe denkt men het belang van goed clrinkwater te waarborgen 
bij een gedecentraliseerd en krachteloos ordeningsbeleid? 

Met de grootste moeite lukt het, in het westen van Nederland nog 
clragelijke toestanden te houden. Zander een rigoureuze aanpak op veel 
grotere schaal, loopt het binnen 20 jaar mis. 

De leefomstandigheden worden steeds meer bepaald door invloeden 
buiten het eigen woongebied. Voor gemeente- of provinciegrenzen houden 
die invloeden geen halt. De ruimtelijke ordening moet zich dienovereen
komstig over een steeds grater grondoppervlak uitstrekken. Het zwaarte
punt van het ordeningsbeleid behoort daarom bij het rijk te worden 
gelegd. Regeling van invloeden uit het buitenland zal bij traktaat moeten 
geschieden, zolang een Europese supranationaliteit op zich laat wachten. 
Oak dan kan aileen het rijk optreden. 

De economische ontwikkeling groeit ons boven het hoofd. De Neder
landse tuin raakt overwoekerd. Er moet gesnoeid, gerooid en opnieuw 
geplant worden. Kleine knutselaars kunnen we daarbij niet gebruiken, 
wel een goede tuinman die ziin vak verstaat. 



Staten-Generaal en 

maatschappelijke structuur II 

Mr. P.J. Oud 

In mijn vorige artikel heb ik uiteen trachten 
te zetten, dat onze Staten-Generaal zich se
dert 1848 hebben ontwikkeld van een indivi
dualistische vertegenwoordiging tot een or
ganische te weten een vertegenwoordiging 
van staatkundig Ieven zoals dit zich in onze 
politieke partijen heeft georganiseerd. Dit is 
intussen een eenzijdige organische vertegen
woordiging. Bij de verkiezingen voor onze 
vertegenwoordigende lichamen wordt telkens 
opnieuw een momentopname gemaakt van 
het politieke beeld van ons volk. Er is daar
naast op allerlei ander terrein steeds toe
nemende organisatievorming, waarop de politieke fotograaf geen acht 
slaat. 

De ontwikkeling van de vrije organisatie is in het bijzonder van be
tekenis geweest op het terrein van het bedrijfs- en beroepsleven. De afkeer 
van de organisa-tie van werkgevers en werknemers, die zelfs geleid had tot 
het 'coalitieverbod' van het Strafwetboek, is in de loop van de tweede 
helft der negentiende eeuw geleidelijk overwonnen. In de jaren 1870 is 
dit verbod uit dat wetboek verdwenen. Dan vangt, zij het uitermate ge
leidelijk, de tijd aan, waarin eerst de arbeiders daarna ook de werkgevers 
zich gaan organiseren. 

In het begin is hun wederzijdse verhouding er bijna uitsluitend een van 
strijd. De werkgevers zijn volstrekt afkerig van bemoeiing der va.kbestuur
ders met hun zaken. Zij willen wat men noemt baas in eigen huis blijven. 
In de tussen partijen gevoerde strijd zijn de werkstaking en de uitsluiting 
geduchte wapenen. Dan komt, zij het met aarzeling, het collectief overleg 
op gang. De collectieve arbeidsovereenkomst wordt geboren. Daarin wor
den de arbeidsvoorwaarden voor een gehele tak van bedrijf vastgelegd. 
Het is een teken van de veranderingen, die bezig zijn zich te voltrekken, 
als de wetgever, die in 1907 de individuele arbeidsovereenkomst uitvoerig 
gaat regelen, ook een enkel artikel gaat wijden aan de collectieve over
eenkomst. Twintig jaar later zal zij in een afzonderlijke wet een ui-t
voerige regeling vinden. 
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Het blijft intussen nog alles regeling op basis van vrijWiillige toetreding. 
Niemand kan tegen zijn wil door een collectieve overeenkomst worden 
gebonden. In 1936 gaat dit veranderen. Dan wordt de mogelijkheid ge
opend collectieve arbeidscontracten bindend te verklaren voor minder
heden, die niet vrijwillig hebben willen toetreden. Anderzijds kunnen 
bepalingen van coUectieve overeenkomsten onverbindend worden ver
klaard, indien het algemeen belang zulks vereist. Zo nadert langzamer
hand de gedachte van een bedrijfsorganisatie, die met publiekrechtelijke 
bevoegdheden zal zijn bekleed. In een toespraak, die ik in 1958 heb 
mogen houden ter gelegenheid van de algemene vergadering van het 
Verbond van Nederlandse Werkgevers, heb ik deze gedachte gekarakteri
seerd als die van een zelfbesturend bedrijfsleven. 

Zelfbestuur door lagere overheden is een bij uitstek liberale gedachte. 
In zijn 'N arede' heeft Thorbecke onder de hoofdtrekken, die onze consti
tutionele monarchie hebben te kenmerken, genoemd: 'Selfgovernment 
van provincien en gemeenten, leden van het geheel en als zodanig onder
geschikt, doch tot automatische lichamen geformeerd met eigen Vertegen
woordiging naar het beeld en onder hoede van dat geheel'. Niet tot de 
provincien en gemeenten is intussen de zelfbestuursbevoegdheid reeds in 
de tijd van T<horbecke beperkt. Hij had er de waterschappen aan kunnen 
toevoegen. Ook deze zijn overheidslichamen met zelfbestuur onder de 
hoede van het geheel. 

Zelfbestuur is zelfdoen en zelfdoen is ontwikkelen van zelfstandige 
kracht. Beoefend in kleinere gemeenschappen brengt het de bestuurde 
dichter bij hem die bestuurt. Dit geldt ook voor het bedrijfsleven. Naar 
mate dit beter in staat is eigen zaken zel£ te behartigen, kan de centrale 
overheid zich meer terugtrekken en zich bepalen tot een toezicht, dat er 
bovenal op gericht moet zijn te voorkomen dat bedrijfsbelang wordt be
hartigd op een wijze, die met het algemeen belang in strijd is. 

Dit is de gezonde grondgedachte van bedrijfsorganisaties met publiek
rechtelijke bevoegdheid toegerust. Niet op vermeerdering doch op 
decentralisatie van overheidsmacht moet hier het doel zijn gericht. En dit 
beginsel geldt niet aileen voor bedrijfsinstellingen doch voor allerlei 
andere instellingen van maatschappelijke werkzaamheid. Omdat het hier 
gaat om maatschappelijke werkzaamheid moet de organisatie opkomen 
in het vrije maatschappelijke leven. Zij moet aan geen enkele groep van 
bovena£ worden opgedrongen. Binding van minderheden is slechts ge
rechtvaardigd als haar weigering tot medewerking de redelijke belangen 
van de groep als geheel dreigt te schaden. 

Tegen het beginsel van bedrijfsorganen, toegerust met overheidsmacht, 
past dus van liberaal standpunt geen verzet. Wel dient met zorg te 
worden gewaakt tegen onjuiste toepassing. Zo kunnen de bedrijfsgenoten 
het wel eens zo goed met elkander eens zijn, dat de belangen van de 
consument op ernstige wijze worden geschaad. Onjuist is de toepassing 
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ook daar, waar bij de samenstelling der 
besturen de beginselen der democratie 
worden veronachtzaamd. Zoals de gemeen
tebesturen worden samengesteld door een 
stemming van al de gemeentenaren, zo be
horen de besturen der bedrijfslichamen 
gekozen te worden door al de bedrijfs
genoten. Natuurlijk zal daarbij het begin
sel der pariteit tussen werkgevers en werk
nemers in acht moeten worden genomen. 
Elk dezer groepen zal haar eigen vertegen
woordigers moeten kiezen. In zover zou 
men kunnen spreken van het herstel van 
een beginsel van standenvertegenwoordi
ging. Hier echter zijn de 'standen' geen 
door de wet opgerichte levenloze instel
lingen als die van de Grondwet van 1815. 
Hier zijn zij levende elementen opgekomen 
in een levende maatschappij. 

Als het gaat om de samenstelling van 
de Tweede Kamer, de Staten of de ge
meenteraden is de kwaliteit van aile kie
zers dezelfde. Zij stemmen als burgers van 
Staat, provincie of gemeente voor dezelfde 
groep van afgevaardigden. Sprekend is het 
voorbeeld van de Pruisische Jonker, die 
weinig lust had op een winterdag met 
slecht weer de rit van zijn landgoed naar 
het stembureau te maken om dee! te ne
men aan de stemming voor de Duitse Rijks
dag tussen een conservatieve en een socia
listische kandidaat. Hij kwam toen op het 
lumineuze idee zijn koetsier te vragen op 
wie deze zou stemmen. Toen deze hem in 
aile openhartigheid mededeelde, dat de 
socialist zijn man was, zeide de jonker op
gelucht: 'dan blijven wij heiden thuis, dat 
komt op hetzelfde neer'. Als het niet om 
de Rijksdag, doch om het Pruisische Huis 
van Afgevaardigden zou zijn gegaan, zou 
de jonker zich de reis wei hebben getroost. 
Bij het destijds in Pruisen bestaande 'drie
klassenkiesrecht' zou zijn stem van veel 
meer invloed zijn geweest dan die van zijn 
koetsier. Dat oude Pruisische kiesrecht was 
een aanfluiting van de democratie. Het 
staatsburgerschap mag naar moderne be
grippen geen onderscheid toelaten. Zo 
moet het ook zijn bij de stemming naar 
bedrijfsgenootschap. Daar is de hoedanig
heid van de bedrijfsgenoot wei een andere 
naar mate hij werknemer of werkgever is, 
maar niet naar mate hij al dan niet 
in een vrije organisatie is opgenomen. 

Daarom was het principieel fout, dat het 
amendement bij de behandeling van de 
wet op de bedrijfsorganisatie door onze be
treurde vriend Cornelissen voorgesteld om 
aile bedrijfsgenoten te Iaten stemmen bij 
de bestuurskeuze werd verworpen. 

Het gaat intussen niet aileen om de 
invloed der maatschappelijke groepen in 
haar eigen sfeer, het gaat mede om de 
vraag of de voortgaande ontwikkeling van 
een individualistische naar een organische 
maatschappij niet moet leiden tot een ge
wijzigde samenstelling der volksvertegen
woordiging. Er zijn er die deze gedachte 
aanstonds willen afwijzen met een boos 
woord : fascisme. Waren het Italii! van Mus
soHni en het Duitsland van Hitler niet het 
voorbeeld van een 'corporatieve' staat en 
is dit met het dictatoriaal geregeerde Por
tugal niet mede het geval? Moet nu een 
democratie dit fatale voorbeeld volgen? 

Hier mocht toch wei beter zijn onder
scheiden. De dictators hadden maar een 
doe!, de vorming van de totalitaire staat. 
Alles moest gekneed worden in de door 
hen ontworpen vorm. Van vrije parle
mentsverkiezingen was geen sprake. Hun 
staat was een eenpartij staat. In het parle
ment kreeg slechts hij zitting, die daartoe 
door de partijleiding, die tevens de Staats
leiding was, werd aangewezen. Van de !e
den van de Duitse Rijksdag werd niet an
ders verwacht en geduld dan dat zij, nadat 
de 'Fiihrer' gesproken had, hun 'Sieg, 
Heill' zouden Iaten schallen. Ook de be
drijfsorganisatie was geheel van bovenaf 
opgelegd. De vrije organisaties waren op
geheven. De bedrijfsgenoten werden inge
deeld in dwangorganisaties, waarin zij 
bovendien generlei zeggenschap hadden. 
Haar besturen waren trekpoppen, waarvan 
de touwtjes in handen van de centrale 
totalitaire overheid waren. Van zelfbestuur 
was geen sprake. Niet anders behandelde 
men de gewestelijke en gemeentelijke be
sturen. Aile autonomie werd hun ontno
men. De bestuurders waren niet meer dan 
zetbazen, die zich hadden te gedragen naar 
de bevelen der centrale overheid. 

In de bezettingstijd heeft men ook in ons 
land dit systeem willen opdringen. Ge
meenteraden en provinciale staten werden 
aan de kant gezet. W ethouders en led en 
van gedeputeerde staten verloren hun zelf-



;tandigheid. Zij werden ondergeschikt aan 
de burgemeesters en de commissarissen in 
de provincien, die op hun beurt werden 
onderworpen aan aanwijzingen van bo
venaf. Ook de organisatie van het bedrijfs
leven wilde men modelleren naar Duits 
patroon. 

Bij de bevrijding zijn na een korte over
gangsperiode onze gemeentelijke en pro
vinciale besturen hersteld op de oude 
grondwettelijke voet. Voor het bedrijfsleven 
duurde het iets Ianger voor een Neder
landse wetgeving de plaats van de door de 
bezetter getroffen regeling ging innemen. 
Wei werd daar aanstonds de weg weer vrij 
gemaakt voor de vrije organisatie, doch 
de dwangorganisatie kon niet terstond ra
dicaal worden opgeruimd. Het vorderde 
enige tijd, voordat een Nederlandse wet
geving de bezettingsregeling kon vervangen. 
De wet op de bedrijfsorganisatie van 1950 
was, welke bezwaren men daartegen mag 
koesteren, een Nederlandse wet, in vrij 
overleg tussen regering en Staten-Generaa1 
tot stand gekomen. Ook de gedachte van 
een bedrijfsorganisatie met publiekrechte
Iijke bevoegdheden was bepaald niet van 
fascistische oorsprong. De eerste pogingen 
dateren a1 van v66r de eerste wereldoorlog, 
toen nog niemand iets van fascisme wist. 
De Raden van Arbeid, met verordenende 
bevoegdheid te bekleden, zoals Talma, mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Han
del van 1908 tot 1913, zich die had gedacht, 
dateren van een halve eeuw geleden. Een 
der daartegen ingebrachte bezwaren was, 
dat de Grondwet niet toeliet aan andere 
lichamen dan provincien, gemeenten en 
waterschappen verordenende bevoegdheid 
te verlenen . Ten einde dit bezwaar weg te 
nemen wordt reeds bij de grondwetsher
ziening van 1922 de bevoegdheid van de 
wetgever dergelijke lichamen in te stellen 
uitdrukkelijk erkend. Reeds dan denkt 
men in het bijzonder aan bedrijfslichamen. 
Maar men is tegelijk overtuigd, dat de be
drijfsorganisatie van onderop moet groeien. 
Letterlijk zegt de rooms-katholieke minister 
van Arbeid Aalberse, dat het bepaald niet 
de bedoeling moet zijn 'geheel het bedrijfs
leven van ons land te reglementeren en 
een theoretisch keurslijf om het levende 
lichaam der maatschappij te slaan'. Het is 
een woord, waardig om te worden voor-

gehouden aan hen, die bij het instellen 
van bedrijfslichamen met verordenende be
voegdheid al te snel willen lopen. Zij zijn 
als de man, die naar het pakkende voor
beeld van Kuyper, de temperatuur van zijn 
broedmachine zo hoog deed oplopen, dat 
h ij in plaats van kuikens gekookte eieren 
kreeg. 

De grondwetsherziening van 1938, die 
een hoofdstuk over de openbare lichamen 
voor beroep en bedrijf aan de Grondwet 
toevoegde, gaf de wetgever geen enkele 
nieuwe bevoegdheid. De toevoeging had 
geen andere dan psychologische betekenis. 

Psychologische betekenis aileen had ook 
de bepaling dat deze lichamen zouden kun
nen worden ingesteld zowel voor bepaalde 
beroepen en bedrijven als voor het be
roeps- en bedrijfsleven in het algemeen. 
Ook aan een college voor het beroeps- en 
bedrijfsleven in het algemeen had men op 
grond van het in 1922 opgenomen grond
wetsartikel verordenende bevoegdheid kun
nen geven. En als college van advies en 
bijstand voor de regering had men het 
kunnen gronden op het mede in 1922 
opgenomen artikel, dat de instelling van 
dergelijke colleges aan de wet had opge
dragen. 

De wet op de bedrijfsorganisatie van 
1950 heeft als college voor het bedrijfsleven 
in het algemeen de Sociaal Economische 
Raad (SER) ingesteld. De SER is echter 
tegelijkertijd een adviescollege voor de re
gering. Als zodanig is zijn taak uitgebreider 
dan als college voor het bedrijfsleven. Heeft 
hij in laatsgenoemde functie aileen tot 
taak 'een het belang van het Neder
landse volk dienende werkzaamheid van 
het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede 
het belang van het bedrijfsleven en de 
daartoe behorende personen te behartigen', 
als adviescollege strekt die taak zich uit 
tot aile aangelegenheden van sociale of 
economische aard. De SER is dus een 
amfibisch lichaam. Dit komt ook uit in 
zijn samenstelling. Terwijl de besturen van 
de Iagere bedrijfsorganen als regel worden 
samengesteld uit vertegenwoordigers der 
bedrijfsgenoten, kent de SER daarenboven 
het instituut der z.g. 'kroonleden'. Een zui
vere vertegenwoordiging van het bedrijfs
Ieven is hij daardoor niet. De kroonleden 
behoren noch tot de werkgevers noch tot 
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de werknemers. Voor een vertegenwoordi· 
ging van het bedrijfsleven is dit een zon· 
derlinge figuur, al heeft zij voor de alge· 
meen adviserende taak van het college on· 
getwijfeld haar voordelen. 

Toch moet men zich afvragen of de 
samenstelling ook met het oog op die 
adviserende taak niet te beperkt is. Als het 
gaat om algemene belangen van sociale of 
economische aard moet op meer worden 
gelet dan op de belangen van het bedrijfs· 
Ieven aileen. Ongetwijfeld mag men het 
ervoor houden, dat de kroonleden hier zul· 
len waken tegen a! te eenzijdige beharti· 
ging van bedrijfsbelangen, maar als werk· 
gevers en werknemers er in onderling over· 
leg toe zouden komen die belangen te een· 
zijdig te Iaten wegen, vormen de kroon· 
!eden als minderheid een onvoldoende 
tegenwicht. 

Afgezien hiervan kan men bezwaarlijk 
zeggen, dat de adviespraktijk bevredigend 
werkt. Er is hier een groot verschil in po· 
sitie tussen de SER en de Raad van State. 
De laatste ontvangt de ontwerpen van wet· 
ten en algemene maatregelen van bestuur 
kant en klaar van de regering. Het door 
de Raad uitgebrachte advies wordt vervol· 
gens door de regering overwogen en kan 
haar aanleiding geven verandering in haar 
ontwerpen te brengen. Voorts worden de 
adviezen slechts bij hoge uitzondering ge· 
publiceerd. Het is dus uitgesloten dat de 
Raad van State tegen de regering wordt 
uitgespeeld. 

Geheel anders met de adviezen van de 
SER. In een artikel in het maandblad 
Sociaal·Economische Wetgeving van okto· 
her 1957 noemde prof. Van der Grinten 
het de grote betekenis van de SER als ad· 
vies·instantie, dat hij kon voorkomen dat 
een kloof zou ontstaan tussen regering en 
geregeerden. Ongetwijfeld is het van groot 
belang, dat zo'n kloof wordt vermeden. 
Maar dat zij vermeden wordt, is nu pre· 
cies de taak van de Staten-Generaal. Het 
past slecht in ons vertegenwoordigend stel· 
sel, dat de handen van de regering en 
Staten-Generaal min of meer gebonden 
worden door een advies van de SER. Van 
der Grinten noemt het in het aangehaalde 
artikel van groot belang, dat een advies 
van de SER, waarover de in dat lichaam 
vertegenwoordigde werknemers en werk· 
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gevers het eens zijn, aan de regering rede· 
lijke zekerheid geeft, dat dit advies door 
het bedrijfsleven zal worden geaccepteerd. 
Men legt aldus vee] te veel nadruk op de 
belangen van het bedrijfsleven. Van hoe 
grote betekenis die mogen zijn, er zijn als 
het om economische en sociale vragen gaat, 
nog andere belangen dan die van het be
drijfsleven aileen. 

Voor een zwakke regering brengt de ver· 
houding tot de SER bovendien met zich, 
dat zij gemakkelijk in de verleiding komt 
haar beleid niet zelf te bepalen, doch aan 
de SER te verzoeken haar aan een beleid 
te helpen. Een zeer sprekend voorbeeld 
daarvan is het gebeurde in 1958, toen het 
laatste kabinet-Drees in de troonrede had 
doen aankondigen, dat aan de SER de 
vraag was voorgelegd wat kon worden ge· 
daan om te komen tot een verantwoorde 
beperking van de last, die met name de 
huur en de zuivelsubsidies op de begroting 
legden. Hier werd in de letterlijke zin van 
het woord aan de SER gevraagd de rege· 
ring te verteilen, hoe zij het best kon re· 
geren. Zowel van werknemers· als van 
werkgeverszijde werd toen terecht opge
merkt, dat de regering aldus op de SER 
'n verantwoording wilde leggen, die hij niet 
geroepen was te dragen. Men heeft toen 
deze wijze van handelen willen verdedigen 
met een beroep op een wettelijke verplich· 
ting van de regering. De wet schreef im· 
mers voor, dat de regering gehouden was 
omtrent aile maatregelen op sociaal of 
economisch gebied, die zij voomemens was 
te treffen , het advies van de SER te vra· 
gen. Het was een zwak verweer. Hier werd 
immers geen advies over enige voorgeno· 
men maatregel gevraagd, want de regering 
had nog geen enkel voornemen. 

Een vee! meer juiste toepassing heeft het 
kabinet-Marijnen onlangs aan het voor· 
schrift gegeven. De regering gaf toen in 
grote trekken te kennen, wat in haar voor· 
nemen lag en vroeg daaromtrent advies. 
Het is dan ook wei verwonderlijk, dat men 
nu de klacht hoorde, dat de SER aldus 
werd geplaatst voor wat men een 'gerichte' 
adviesaanvrage heeft genoemd. Was men 
nu de klacht van 1958 reeds vergeten? 

Het is uit dit ailes wei duidelijk, dat het 
meer dan tijd is eens ernstig aandacht te 
geven aan de vraag hoe de onderscheidene 



belangengroepen op de beste wijze worden 
ingeschakeld in het proces der politieke 
wilsvorming. Dat haar invloed groot is, 
laat zich bezwaarlijk ontkennen. Het zou 
onbegonnen werk zijn te trachten die in
vloed te keren. Hij is het gevolg van ~;en 

maatschappelijke ontwikkeling, die men 
niet kan tegengaan , maar die men wei kan 
beproeven in regelmatiger baan te leiden. 
Voldoet een volksvertegenwoordiging, wel
ker samenstelling uitsluitend is gebaseerd 
op de indeling der staatsburgers naar een 
groepering in politieke partijen, nog wei 

aan de veranderingen, die zich in de maat
schappij hebben voltrokken? Zouden onze 
Staten-Generaal niet een beter beeld van 
het volk, dat zij vertegenwoordigen, geven, 
indien bij hun samenstelling mede op de 
indeling der staatsburgers naar maatschap
pelijke groepering werd gelet? Zou op deze 
wijze niet een zinvolle oplossing zijn te 
vinden voor het probleem van de samen
stelling van de Eerste Kamer? 

Met deze vraag zal mijn derde en laatste 
artikel zich bezig houden. 
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N ogmaals de Raad van State 

Dr. A. Vondeling schrijft 

De redactie van Liberaa1 Revei1 was zo vriendelijk mijn bijzondere aan
daGht te vragen voor het artike1 op biz. 6 van het november-nummer. 
Wat mij daarin trof was, dat de schrijver mijn voorstel om de verplichting 
van de regering om over alle wetsontwerpen de Raad van State te horen 
'ondoordacht' vond. Ik heb mij daarover verbaasd. De schrijver moet 
s1echt op de hoogte zijn van de literatuurl 

lk wi1 graag achtereenvolgens wijzen op de discussie op 25 oktober 1961 
in de Tweede Kamer over het ontwerpwet op de Raad van State, de biz. 
2074, 2076 en 2077, waar de heer Oud aan het woord is en de blz. 2084 
en 2085. In het bijzonder de heer Oud heeft al sinds jaar en dag het 
standpunt ingenomen dat ik opnieuw heb vertolkt. Het was dan ook 
allerminst origineel. In dQt verband mag ik verwijzen naar Ouds 'Consti
tutioneel Reoht' deel 1, blz. 398 e.v. en blz. 410 e.v. 

Kranenburg denkt er al precies zo over; zie zijn Nederlands Staatsrecht, 
blz. 351, 353, 355. 

Prof. mr. G. van den Bergh wekt op b1z. 66 van zijn Hoofdlijnen van 
het N ederlands Staatsrecht ook niet de indruk dat hij deze taak van de 
Raad van State een erg belangrijke of noodzakelijke vindt. 

Van Raalte in zijn 'Het Neder1andse Parlement' is op blz. 201 evenmin 
enthousiast. 

En om nu wat verder in de geschiedenis terug te gaan, zou ik ook nog 
kunnen wijzen op Buys, Heemskerk en Struycken, die allen van mening 
zijn dat de Raad van State als kroonadviseur gerust kan verdwijnen. 

Tegenover deze opvattingen wil ik niet onvermeld laten die van prof. 
dr. G. A. van Poelje, die in een interessant artike1 over de Raad van 
State (Bestuurswetenschappen 1961, blz. 1 e.v.) het voor de genoemde 
functie van de Raad van State opneemt; zie vooral de blz. 11 en 15. 

In dit verband is ook nog interessant wat mr. J. M. Kan opmerkt over 
de Raad van State in zijn artikel 'lets over N ederlandse wetgevings
techniek' (blz. 313 van het genoemde nummer van Bestuurswetenschap
pen). 

Tenslotte nog een artike1 in het tijdschrift voor Overheidsadministratie 
van de hand van prof. mr. W. F. Prins, getite1d: De 'Volle Raad', die op 
blz. 502 van de jaargang 1961 zich bij Van Poelje aansluk 
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Persoonlijk ben ik van mening, dat de betekenis wel heel sterk moet 
verminderen omdat veel van de belangrijke wetsontwerpen worden voor
bereid door bijzondere commissies. Dikwijls worden dan voorontwerpen 
gepubliceerd, die al of niet om advies aan allerlei colleges (waaronder 
nieuwe zoals de S.E.R.) worden gezonden. Ook de vakpers heeft dan ruim 
de mogelijkheid er het hare van te zeggen. 

Juist omdat een en ander nogal eens oponthoud pleegt te geven, 
lijkt het mij gewenst de verplichte consultatie te laten vallen. Dit laat 
natuurlijk onverlet dat in bijzondere gevallen mede in aanmerking ge
nomen de samenstelling van de Raad van State, een adviesaanvraag zeer 
zinvol kan zijn. 

In Uw artikel herinner-t U eraan dat ik een tijdwinst van gemiddeld 
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zeker drie weken mogelijk acht. Ik wil U wel zeggen, dat ik bij die 
schatting heel erg voorzichtig te werk ben gegaan. Het zou mij niet 
verbazen als de adviesprocedure in feite gemiddeld de dubbele tijd zou 
kosten. 

Een deel van Uw verlangen om wat meer te weten over functie en 
werk van de Raad van State dan in de leerboeken staat, kunt U bevre
digen door lezing van het bovengenoemde artikel van prof. Van Poelje 
en de reeks artikelen in het tijdschrift voor Overheidsadministratie van 
21 december 1961. 

A. Vondeling 

N aschrift van de redactie 

Wij stellen het zeer op prijs, dat de heer Vondeling de moeite heeft 
willen nemen om zoveel uitspraken van staatsrechtgeleerden, die zijn 
mening (met meer of minder reserves) delen, voor ons bijeen te garen. 
Wij nemen daarbij nota van het feit, dat tegenover de drie door hem 
genoemde levende experts, die zich contra de adviserende functie van de 
Raad van State hebben uitgesproken, eveneens die hedendaagse des
kundigen door hem worden aangehaald, die het tegenovergeste1de stand
punt innemen. Van een duidelijke wetenschappelijke tendens in de ene 
of andere richting kan clus, zeker wat het heden betreft, nauwelijks sprake 
zijn. 

Dat de heer Voncleling in dit verband geen origineel denkbeeld naar 
voren bracht, was ons bekend. Als hij dan ook onze term 'Ondoordacht' 
zo opvat, probeert hij ons te vangen op de definitie van een woord. Wij 
vinden trouwens dat woord nog altijd niet zo slecht gekozen. 'Onberaden, 
onvoorziohtig' zegt Koenen-Endepols. 'Niet voorzichtig beraamd', aldus 
van Dale. 

Het feit, dat Oud, Kranenburg, Buys, Struyken, Van Poelje en anderen 
in de afgelopen honderd jaar al over een bepaald vraagstuk hebben ge
dacht betekent op zichzelf nog niet clat de heer Vondeling erover heeft 
doorgedacht, en nog minder dat hij tot de juiste conclusie is gekomen. 

Het argument dat belangrijke wetsontwerpen veela1 worden voorbe
reid door bijzondere commissies, terwijl van allerlei colleges zoals de S.E.R . 
daarover dan nog advies wordt gevraagd, legt ook voor ons wel gewicht 
in de sohaal. De zo gemobiliseer.de deskundigheid roept echter te Iicht 
het gevaar op, dat betrokken partijen van het begin a£ een overwegende 
invloed krijgen op de inhoud van clergelijke ontwerpen. Bovendien 
komen zu1ke ontwerpen langs de hier bedoelde wegen dikwijls vroegtijdig 
in de openbaarheid of semi-openbaarheid waardoor andere dan politieke 
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groeperingen in sterke mate hun invloed kunnen doen gelden op de 
nadere vormgeving, lang voordat de verkozen volksvertegenwoordigers in 
de Staten-Generaal hun stempel kunnen zetten op een stuk, dat tegen die 
tijd al vrij onwrikbaar in een bepaalde vorm gegoten kan zijn. 

De deskundi~heid van de Raad van State, bevat zowel een algemeen 
staatkundig element als vele specifieke functionele facetten. Die des
kundigheid is juist daarom zo waardevol omdat de Raad geheel vrij staat 
van enige belangengroep, hetgeen zelfs van de Staten-Generaal in hun 
huidige samenstelling niet gezegd kan worden. Hoewel meestal met 
inachtneming van hun politieke kleur benoemd, leiden de Staatsraden 
een bestaan dat duidelijk en welbewust gelsoleerd is van de actuele 
politiek. Daa:rdoor, en doordat hun adviezen geheim blijven, worden 
de Staatsraden ook niet aan de trek- en zuigkracht van bepaalde partijen 
of belangen blootgesteld. Zij kunnen zich veroorloven als onafhankelijke 
en deskundige mannen het algemeen belang als enig belang te dienen. 

Helaas .kan men het nut van een in het geheim werkend college per 
definitie niet bewijzen, omdat men daarvoor concrete voorbeelden zou 
moeten aanhalen. Het zou ons intussen niet verbazen als de adviezen 
van de Raad over sommige eenvoudige ontwerpen ook wel eens gemist 
zouden kunnen worden. De heer Vondeling komt ons hier uit de tegen
overgeste1de richting tegemoet en zegt dat 'in bijzondere gevallen' een 
adviesaanvraag zeer zinvol kan zijn. Beide benaderingsbewijzen laten de 
vraag open waar men dan de grens moet trekken. Een minister, die de 
Raad maar een lastige tijdverspiHer vindt, zal zelden een 'bijzonder geval' 
construeren. 

Of de Raad met een dosis wijze zelfbeperking gediend zou zijn, kunnen 
wij uiteraard niet beoordelen, maar het lijkt mogelijk dat langs die weg 
misschien iets van de tijdwinst is te behalen die natuurlijk ook wij op 
zichzelf niet onbelangrijk vinden. 

De laatste alinea van het stuk van de heer Vondeling hadden wij - als 
karakterschetsje - niet graag gemist. 

De artikelen in LIBERAAL REVElL, die niet ondertekend zijn, 

vertegenwoordigen de mening van alle zes leden van de redactie. 
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Verticale Prijsbinding - Enerzijds 

Mr. F. Portheine 

'Verbod VP bleek top van flop' 
Kop in Vrij Nederland van 13-2-'65. 

Wat is verticale prijsbinding? Daaromtrent 
heerst ook bij de bestrijders, die zich in het 
afgelopen jaar zo duchtig geroerd hebben, 
veel onkunde. Het is een overeenkomst, die 
tussen diverse schakels in de distributie
kolom wordt gesloten en waarbij die tussen 
fabrikant en detaillist het meest in het oog 
springt. Bij die overeenkomst wordt tussen 
contractpartijen een vaste prijs voor verkoop 
aan het publiek bepaald. Of er een collec
tieve dan wel een individuele verticale prijs
binding is, hangt samen met het aantal con
-tractanten. Van individuele verticale prijs
binding &preekt men wanneer er maar twee COtltractspartijen zijn. 

Enige elementen van de verticale prijsbinding verdienen nadere ont
leding. Het is een privaatrechtelijke overeenkomst tot regeling van de 
mededinging. Deze overeenkomsten vallen in het algemeen onder de 
Wet Economische Mededinging van 1958. Of de verticale prijsbinding 
er inderdaad onder valt is wel betwist, maar men neemt algemeen aan dat 
dit het geval is. 

Nu zijn er binnen de genoemde Wet verschillende mogelijkheden om dit 
soort overeenkomsten aan te tasten. De Wet huldigt overigens het mis
bruikprincipe: een (aangemelde) regeling is geldig tot zij in strijd wordt 
geoordeeld met het algemeen belang. In andere Ianden kent men het 
verbodsprincipe: regelingen zijn verboden, behoudens uitzonderingen. 
Bij ons kan men ook "generiek" optreden. Een generieke maatregel is 
niet tegen afzonderlijke o·vereenkomsten gericht - dit is eveneens moge
lijk - maar tegen alle bepalingen in overeenkomsten van een bepaalde 
soort. Dit dement, voorkomend in art. 10 van de Wet moet onze bij
zondere belangstelling hebben. Het introduceert een verbod en moet dus 
gezien het mis.bruikkarakter van de Wet voorzichtig worden gehanteerd. 
Vandaar de bepaling dat het algemeen belang generiek optreden moet 
vereisen, een terminologie die elders in de Wet niet in deze vorm voor
komt. 
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Ook wij liberalen zien in een dergelijk optreden een positie£ element. 
Het komt dan ook voor in ons verkiezingsmanifest 1963. Maar dan in 
de zin waarin zulk optreden bedoeld is, namelijk wanneer door een 
derge1ijke maatregel concurrentieverstarrende e1ementen worden ge
troffen, die ~n diverse overeenkomsten van verschillende aard voor
komen en die meestal reeds eerder met een veel omslachtiger procedure 
door de Wet zijn aangetast. Ik denk daarbij aan excessen in dergelijke 
overeenkomsten, zoals bepaalde boycot- en exclusiefverkeersregelingen. 
Ook prof. Witteveen, een groot voorstander van generiek optreden, denkt 
daarbij aan dit soort elementen (zie Liberale Gedachten, biz. 216). 

De Regering nu heeft dit generiek optreden gekozen voor haar maat
regelen tegen collectieve en individuele verticale prijsbinding van I april 
en 31 augustus 1964. Ik zie nu even a£ van de in de Tweede Kamer ook 
door mij opgeworpen vraag of dit optreden past in art. 10 van de Wet 
Economische Mededinging, een vraag die ik voorlopig ontkennend zou 
willen beantwoorden. Waarschijnlijk bestaat er aan de hand van een 
proces gelegenheid deze mening aan die van de rechter te toetsen. In 
ieder geval is het duidelijk dat bij dit alles de interpretatie van het begrip 
"algemeen belang" van essentiele betekenis is . Het algemeen belang 
heeft talloze componenten. Op dit gebied zijn mijns inziens het onder
nemers- en het consumentenbelang de belangrijkste. De ondernemer be
oogt met de verticale prijsbinding onder meer vernietigende prijscon
currentie tegen te gaan. 

Veel liberalen zijn van mening dat de concurrentie door een dergelijke 
houding veel wordt aangetast. Ik acht dit onjuist. Immers wij hebben 
het laisser aller achter ons en een liberale mededingingspolitiek client 
naar mijn mening enerzijds uit te gaan van een stringent kartelbeleid 
door de ovevheid - waarbij verstarrende elementen worden uitgebannen 
- en anderzijds van een gezonde concurrentie, die zo min mogelijk be
zwarende elementen bevat. 

Wa:t gezonde concurrentie is, is een actueel vraagstuk. De staatssecre
taris van Economische Zaken heeft zojuist een commissie ge1nstalleerd die 
het in zijn wettelijke aspecten gaat bestuderen. Een en ander past in het 
bij liberalen sterk levende begrip voor sociale gerechtigheid, maar dan 
voor aile groepen, ook de zelfstandigen. 

Men zou kunnen zeggen: alles goed en wei, maar de consument komt er 
toch bekaaid a£. Ik betwist dit. Wat de absolute hoogte van de prijzen 
betreft kan men bijvoorbeeld in de V.S. zien, dat die in staten met en 
zonder verticale prijsbinding zeer geringe verschillen vertoont. Ook als 
men bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van duurzame gebruiksgoederen 
in Zweden (geen verticale prijsbinding) en ons land in de afgelopen 
jaren beziet, is die bij ons eerder gunstiger voor de consument dan die 
in Zweden. 

Men vergeet ook vaak een zeer belangrijk ding: de prijs is opgebouwd 
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ui t vele factoren, waarvan men er enkele - ten onrechte - als vanzelf
sprekend aanvaard. Een zo'n factor is het bestaan van een redelijk ge
spreid en geoutilleerd distributie-apparaat. Een ander is de kwaliteit: 
een afzet waarbij door vastheid in prijs behoorlijke planning kan worden 
verrioht stimuleert de kwaliteit van het artikel. 

Ook het service-element dient hier nog vermeld. In verband met de 
verticale prijsbinding wordt vaak het 'discount house' genoemd, de winkel 
of opslagplaa ts waar men tegen gereduceerde prijs - maar dan zonder 
recht op service - duurzame gebruiksgoederen kan gaan halen. Dit 
inslituut, zo beweert men wei, zou hier in Nederland te weinig ontplooi
ingskansen krijgen. Ervan uitgaande dat ons distributie-apparaat in ' t 
algemeen bij de tijd is (een bewijs: in vergelijking met de rest van Europa 
heeft de ontwikkeling van de zelfbediening in ons land juist ook in de 
kleinere bedrijven wortel gesohoten) vraag ik mij a£ of de consument 
werkelijk behoefte heeft aan bedrijven zonder service, die bovendien een 
evenwichtige ontwikkeling van het distributie-apparaat zouden kunnen 
frus·treren? lk wens het de consument niet toe. 

In het bestek van dit artikel kon sleohts een greep worden gedaan uit 
vele argumenten voor en tegen de verticale prijsbinding. Uit het boven
staande is in ieder geval a£ te leiden, dat het allerminst duidelijk is dat 
het algemeen belang een algemeen verbod vereist. Dit geldt ook voor de 
collectieve verticale prijsbinding, waar men eerder aan maatregelen teg-en 
werkelijke uitwassen zou moeten denken. Bij de individuele verticale 
prijsbinding zou mijns inziens een casulstisch beleid op de voorgrond 
dienen te staan. Daar waar een bepaalde verticale prijsbindingsregeling 
bet algemeen belang werkelijk zou schaden - en ik kan mij dit zeer wei 
indenken - zou d an kunnen worden ingegrepen. Eventuele wettelijke 
barrieres zouden voor dit optreden dan moeten worden opgeruimd. 

De Regering zal voorlopig geen verdere maatregelen nemen. De situatie 
is nu zo: er is een algemeen verbod van collectieve verticale prijsbinding, 
maar taHoze oncbeffingsaanvragen met schorsende werking zijn in be
bandeling bij de Commissie Economische Mededinging. Er is daarnaast 
voor een aantal sectoren een verbod van individuele verticale prijsbinding 
(zonder ontbeffing!) ingegaan op I december 1964. 

Voor zover wij de uitwerking van dit laatste verbod kunnen overzien 
- en men moet met conclusies juist in december, de kopersmaand en 
januari, de uitve11koopmaand bij uitstek, oppassen - zijn er weinig of 
geen prijsveranderingen vast te stellen. Dit zou kunnen leiden tot de voor
zichtige constatering dat men in ieder geval niet stond te dringen de 
prijzen te verlagen, betgeen ook met komende kostenstijgingen voor ogen 
begrijpelijk is. 

Ook in EEG-verband is de verticale prijsbinding van belang. De 
kartelbepalingen van bet Verdrag van Rome (art. 85 e.v.) die het systeem 
van een verbodswetgeving introduceren, bevatten namelijk een passage 
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J waaronder de verticale prijsbinding kan worden begrepen. Uiteraard 
geldt dit aileen voor contracten (een beperkt aantal) tussen partijen in 
verschillende lid-staten. Wat de uitvoering betreft maakt de Europese 
Commissi·e duidelijk - aileen al door het feit dat er geen aanmeldings
plicht bestaat - dat zij de invloed van dergelijke overeenkomsten op de 
gang van zaken in de Gemeenschappelijke Markt van beperkte aard acht. 
In het kader van de harmonisatie-bepalingen van de artt. 100 e.v. zou 
men aan eenmaking van de mededingingswetgeving in het algemeen in 
de zes landen kunnen denken. Maar dit is een kapstok waaraan al zoveel is 
opgehangen, dat hij eronder dreigt te bezwijken. Op afzienbare termijn 
zie ik daar dan ook weinig of niets van komen. 

Tot slot dit: het verzet tegen de verticale prijsbinding was mijns inziens 
een storm in een glas water. Nu de storm is gaan Iiggen hoop ik dat be
zinning op de werkelijke merites van deze materie - ook in juridisahe 
zin - daarvoor in de plaats zal treden. 

Verticale Prijsbinding - Anderzijds 
Dr. J. Groenendaal 

Hoe de consumentenorganisaties over de 
verticale prijsbinding denken, mogen we ge
noegzaam bekend achten. Ze zijn er tegen. 
Wat haar motieven zijn, is wellicht minder 
bekend. Daarom hierover iets naders. 

De consumentenorganisaties zijn zich zeer 
wei bewust van de voordelen die de verticale 
prijsbinding ook de koper biedt. Ongetwij
feld is het gemakkelijk en geruststellend te 
weten, dat eenzelfde artikel, waar het ook 
gekocht wordt, overal dezelfde prijs heeft., 
Men hoeft niet winkel in, winkel uit te 
lopen en wordt ook achteraf niet geconfron
teerd met de onaangename ontdekking elders goedkoper terecht te 
hebben gekund. 

Dat is dus een belangrijk psychologisch voordeel en een belangrijk reeel 
gemak. Maar dat moet betaald worden en, naar de mening van de· con
sumentenorganisaties, zelfs zwaar, te zwaar. De prijzen zullen namelijk, 
volgens hen, onder een stelsel van verticale prijsbinding over het alge
meen hoger liggen dan wanneer de detaillist vrij is ze zelf te bepalen. 

Waarom denken die organisaties dat? Ik zal hieronder een viertal 
redenen noemen. 
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1. Als aile detaillisten een en dezelfde prijs moeten vragen, moet die 
prijs op een zodanig niveau worden vastgesteld, dat ook de detaillisten 
die onder de ongunstigste omstandigheden, dus met de hoogste kosten, 
werken, er nog mee uitkomen. Een verschil in kosten is er altijd. Een luxe 
zaak heeft hogere kosten dan een volkszaak, een zaak met een kleine 
omzet hogere kosten dan een zaak met een grote omzet. Als beide dezelfde 
prijs moeten berekenen, betekent dat, aldus de organisaties, dat de goed
koper werkende detaillist meer moet vragen dan hij eigenlijk nodig heeft. 
2. De detaillist, die meer moet vragen dan hij nodig heeft, gaat, nu hij 
niet met de prijs kan concurreren, dat op een andere wijze doen, met 
gemakkelijke betalingsvoorwaarden, met een luxueuze winkelinrichting, 
e.d. Dat moet de consument accepteren, ook als hij er geen prijs op stelt 
en de daaraan bestede kosten liever in een lagere prijs verdisconteerd zou 
zien. Maar bovendien maakt deze vorm van concurrentie, dat ook de be
drijven met hogere kosten hun service gaan opvoeren. Met als gevolg, dat 
hun kosten stijgen en er een druk ontstaat om de vaste prijzen nog hoger 
te stellen. 
3. Doordat niet de detaillist de verkoopprijs vaststelt, maar de fabrikant, 
is de eerste in zijn inkomen sterk afhankelijk van die fabrikant. Hei ver
schil tussen de inkoopprijs die deze hem berekent en de verkoopprijs die 
hij hem toestaat, bepaalt immers zijn winst. Van de 'greep' die de fabri
kant zodoende op de detaillist heeft, maakt eerstgenoemde weer gebruik 
in zijn eigen concurrentiestrijd. Hij biedt hogere marges om de detaillist 
ertoe te brengen vooral zijn a:rtikel te pousseren. Ook deze strijd om de 
gunst van de detaillist maakt, zeggen de consumentenorganisaties, dat de 
vaste verkoopprijzen vaak boger liggen dan nodig is. En dat prijsverla
gingen, waar kostenverlagingen bij de fabrikant die mogelijk zouden 
maken, niet worden doorgevoerd. Ze verdwijnen geruisloos in hogere 
marges. 
4. Ook de popularisering van nieuwe, aanvankelijk dure, artikelen via 
produktie in het groot en daardoor mogelijke prijsverlaging zou door het 
stelsel van de verticale prijsbinding worden belemmerd. De detaillist 
heeft nl. bij vaste prijzen geen gelegenheid om a£ te tasten, of het publiek 
bij lagere prijzen bereid zou zijn tot ruimere aankoop. Dat het principe 
van lage prijzen bij grote omzet nog steeds opgaat als daarvoor in feite 
vrijheid wordt geschapen, achten de organisaties bewezen door bepaalde 
duurzame huishoudelijke apparaten, die toen ze buiten de normale han
del, dus ook buiten het stelsel van de vaste prijzen om, door levens
middelenbedrijven voor lagere prijzen werden geleverd, ineens over de 
hele linie aanmerkelijk grotere hoeveelheden bleken te kunnen worden 
geplaatst. 

Ziehier de overwegingen, die in hoofdzaak het standpunt van de con
sumentenorganisaties bepalen. Een standpunt, dat naar hun mening ge
ruggesteund wordt door de ontwikkeling in het buitenland, waar - zoals 
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in Frankrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Canada en Japan - het 
stelsel van de vaste prijzen reeds lang tot het verleden behoort. Uit offi
ciele rapporten die daar enige jaren na de afschaffing werden opgesteld, 
zou blijken, dat de prijsverlagende tendens die de consument ervan ver
wachtte, ook in feite bewaarheid werd. 

De consumentenorganisaties zijn ook niet erg onder de indruk van een 
argument dat in hun belang v66r de verticale prijsbinding zou pleiten: 
dat van de service. Zonder vaste prijzen zou van de voor bepaalde pro
dukten zo noodzakelijke voorlichting en nazorg geen sprake kunnen zijn. 

Natuurlijk achten zij service voor velen van belang, maar zij vinden 
het een bemvaar, dat de consument thans gedwongen wordt het artikel 
inclusie£ service te kopen. Ook als hij de voorkeur zou geven aan een 
lagere prijs, zonder service, is hem dat niet toegestaan. 

Ook steilen zij , dat de detaiilistenservice vaak minder om het lijf heeft 
dan men van die zijde doet voorkomen. 

Veel reparatie geschiedt tegenwoordig door de fabrikant, waarbij de 
detaillist aileen als tussenschakel dient. En bovendien beperk·t de gratis 
service zich als regel tot de garantietermijn, terwijl de meeste reparaties 
pas na die termijn ontstaan, zodat er toch apart voor moet worden 
betaald. 

Wanneer we willen proberen een liberale visie op het vraagstuk van de 
verticale prijsbinding te ontwikkelen, staan we voor een niet gemakkelijke 
taak. Het is immers duidelijk, dat ongeacht wat de consumenten als 
nadelen van het systeem zien, dit voor de detaiilisten (en ook voor de 
fabri.kanten) reele voordelen biedt. Indien het waar is, dat het verschil 
tussen inkoopprijs en verkoopprijs het inkomen van de detaillist bepaalt, 
is het begrijpelijk, dat hij zijn inkomen tracht te beveiligen tegen ver
nietigende concurrentie. Even begrijpelijk is het, dat de fabrikant die een 
goed produkt brengt, zijn afzet niet graag in gevaar ziet gebracht, doordat 
te enrhousiaste winkeliers zijn produkt als 'boksartikel' gebruiken, waar
door voor andere winkeliers de lust om dat produkt te voeren, eraf is. 

Er zijn hier dus tegengestelde belangen aanwezig en het lijkt a priori 
niet liberaal, hierin eenzijdig partij te kiezen. Dat moet immers altijd 
leiden tot verdrukking van een van beide partijen. Het zou misschien 
li:beraal lijken om zonder meer de kant van de consument te kiezen: vrij
heid, blijheid! Maar in de moderne liberale visie is er geen vrijheid 
zonder gebondenheid. Absolute vrijheid betekent immers aileen vrijheid 
voor de sterkste, maar absolute onvrijheid voor de zwakkere. Zo ook in 
dit geval. Een ve11bod van verticale prijsbinding zou, waar de economische 
voorwaarden ertoe aanwezig zijn, ten gevolge kunnen hebben, dat de 
winkeliers elkaar economisch uitmoorden. Maar een absolute bescnerming 
van de verticale prijsbinding zou, ook weer onder bepaalde voorwaarden, 
kunnen leiden tot georganiseerde uitbuiting van de consument. 

Het zal dus meer van een liberale visie getuigen, hier te streven naar 
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machtsevenwicht en naar een beter wederzijds begrip. Dit moet mogelijk 
zijn, want de nuchtere consument moet kunnen inzien, dat hij uiteindelijk 
ook niet beter wordt van de jungle-achtige toestanden in de middenstand, 
en de detaillist moet kunnen begrijpen, dat het principe 'grote omzet
kleine winst' uiteindelijk voor hem gunstiger is dan het omgekeerde. In 
deze maatschappij zijn we immers voor de eigen welvaart tenslotte afhan
kelijk van de welvaart van anderen! 

Machtsevenwicht dus. Dat betekent in beginsel aileen d;i<ir ingrijpen, 
waar het evenwicht verbroken is. We zouden ons kunnen voorstellen, dat 
de overheid per artikelengroep een onderzoek instelt naar de concurrentie
verhoudingen (vooral aan fabrikantenzijde), de hoogte van de marges en 
de ontwikkeling en de afzet. Blijken de concurrentieverhoudingen ver
stard, de beschermende muurtjes te hoog opgetrokken en de afzet te 
weinig ontwikkeld, dan moet de boel open gegooid worden, zodat er eens 
een frisse wind kan waaien. 

Dat is geen globaal beleid, maar een ingrijpen op onderdelen en dan 
misschien nog wei meer volgens intui'tie dan geleid door de rekenlat. In 
beginsel staan wij liberalen daar terecht huiverachtig tegenover. Maar bij 
deze materie is het incidentele optreden misschien meer verantwoord dan 
het globale. Met globale of generieke maat:r.egelen kan men ook dingen 
stuk maken die in wezen onschuldig zijn. Daarom lijkt het ministeriele 
beleid, waarbij het globale optreden werd beperkt tot de collectieve 
verticale prijsbinding en waarbij de rest per artikelengroep werd bekeken, 
in beginsel een juist beleid. Het lijkt het beste, de resultaten daarvan 
eens rustig a£ te wachten. 

Een opmerking is wellicht nog van belang. W anneer aan het einde van 
deze eerste ronde mocht blijken, dat er bij de 'vrij gemaakte' artikelen 
geen grote prijsverschillen te constateren zijn en dat het afzetpatroon zich 
niet noemenswaard heeft gewijzigd, dan behoeft dit nog geen bewijs te 
zijn, dat er ten onrechte is ingegrepen. De mogelijkheid is nl. niet uit
gesloten, dat de genomen maatregelen doorkruist worden door informele 
afspraken tussen de betrokken winkeliers of door pressie van de zijde 
van de betrokken fabrikanten. Wil men een objectief beeld van de situatie 
krijgen, dan zal men ook aan deze aspecten aandacht moeten be~teden. 

'Concurrentie is een onnet woord geworden in ons overspannen Hollands 
binnenhuisje. De vrijheid om de vrijheid aan banden te leggen, schijnt 
de enige vrij•heid, die nog respectabel is' . 

Prof. G. Brouwers in E.-S. B. 
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Een antwoord aan Dr. Kranenburg 

Hans Wiegel 

In het januarinummer van 'Liberaal Reveil' 
houdt Dr. B. W. Kranenburg een pleidooi 
voor een glimlach naar links. Allereerst om
dat hij een hekel heeft aan hardheid in de 
politiek. Van de politieke voormannen wordt 
toch al zoveel gevraagd, waarom hen dan 
ook nog te kwetsen, en daardoor de gevoeli
gen onder hen uit de arena te verjagen? 
Meer glimlachen dus en met name naar de 
PvdA, want in waarlijk essentiele zaken -
Dr. Kranenburg noemt hier o.a. de crematie, 
het echtscheidingsrecht, en het openbaar 
onderwijs - staan PvdA en VVD dichter bij 
elkaar dan bij de confesS>ionelen. Maar ook glimlachen naar de PvdA 
omdat de VVD op deze wijze stemmenwinst zou kunnen behalen. Van 
de KVP zal volgens de schrijver geen stemmenwinst te verwachten zijn. 

Zowel gevoels-, principieel-zakelijke, als electorale redenen dus die de 
heer Kranenburg tot een pleidooi voor een glimlach van de VVD naar 
links deden besluiten. Een op zich al welhaast unieke combinatie. Want 
men kan een hard politicus zijn en toch op zakelijke en/of electorale 
gronden naar de PvdA willen lonken. Men kan een zeer gevoelig mens 
zijn en toch van het socialisme om principiele en/of opportunistische 
redenen niet veel moeten hebben. Over het gevoelsargument voor de 
glimlach naar links lijkt het mij niet verstandig te discussieren. Het ligt 
in de aard van elk mens, en dus ook van elke politicus, besloten of hij 
zijn tegenstander al of niet 'hard' tegemoet treedt. Mij persoonlijk lijkt 
hardheid voor een politicus een belangrijke eis, wil men niet door aan
vallen van politieke tegenstanders telkens in het zand behoeven te bijten. 
Maar daar kan men verschillend over denken, en het is voor de glimlach 
naar links volstrekt irrelevant. 

Blijven principieel-zakelijke, en electorale redenen over. Om bij de 
laatste te beginnen: de stelling van de heer Kranenburg dat van de KVP 
geen stemmen voor de VVD zullen komen lijkt mij in zijn absoluutheid 
onjuist. Cijfers van het C.B.S., die duiden op een geleidelijke toeneming 
van het aantal katholieken in ons land, en het vrijwel constant blijven 
van de KVP bij de verkiezingen, tonen aan dat-al gaat het langzaam
het aantal katholieken dat niet-conffesioneel stemt steeds groter wordt. En 
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de verkiezingsuitslagen van 1958 en 1959 bewijzen dat een deel van deze 
katholieken die - al dan niet bewust - doorgebroken zijn naar het niet
confessionele kamp, zeker bereid is de VVD te stemmen. Bij de protes
tantse partijen doet zich dit nog veel duidelijker gelden. En als de VVD 
deze ontwikkeling niet forceert zal zij, naar het mij lijkt, in de toekomst 
meer confessionele kiezers ·tot zich trekken dan wanneer zij het doet zoals 
de PvdA dit tracht te doen door luide van de daken te roepen dat de 
confessionele partijen een gevaar voor de democratie zijn. Dr. Kranenburg 
zal dat, met de afkeer van hardheid in de politiek die hij heeft, misschien 
willen toegeven. Is een voorzichtige benadering t.a.v. confessionelen die, 
eer zij naar PvdA of VVD overgaan, een grote geestelijke barriere moeten 
overwinnen, op zijn plaats, tegenover de PvdA is een glimlach om electo
rale redenen niet gewenst. Mensen die aarzelen tussen VVD en PvdA 
hebben niet die geestelijke barriere te overwinnen als de confessionelen, 
kiezen voornamelijk op zakelijke gronden (Dr. Kranenburg zegt zelf dat 
de liberalen op geestelijk gebied veel met de socialisten gemeen hebben), 
en moeten dus met zakelijke argumenten worden benaderd. Ik onder
schrijf volledig de stelling van de heer Kranenburg dat 'de wijzigingen in 
ons bestel zich in ons land nu eenmaal in het economisch-sociale vlak 
voltrekken'. En wanneer men nu de verschillen tussen PvdA en VVD, die 
zich juist op het sociaal-economisch terrein zo duidelijk manifesteren, om 
electorale redenen gaat wegglimlachen, dan maakt men de keuze tussen 
VVD en PvdA voor nu nog confessionele kiezers aileen maar moeilijker, 
terwijl er dan ook voor PvdA-kiezers veel minder reden zal zijn naar de 
VVD over te stappen. Het schijnt mij dan ook, electoraal gezien, voor 
de VVD niet verstandig naar de PvdA te glimlachen. 

En vanuit principieel-zakelijk oogpunt? Hierboven schree£ ik reeds dat 
de liberalen en socialisten 'op geestelijk gebied' zeker veel gemeen hebben, 
maar het belangrijkste vraagstuk op dit ogenblik, en - dacht ik - ook 
voor de eentkomende jaren, is de verdeling van het nationale inkomen. 
Belastingverlaging, -verschuiving of niet? AOW-verhoging, en zo ja in 
welke mate? Hoeveel gaan de lonen omhoog? En de prijzen? Welke 
Kamerfracties zien hun geldkostende wensen het meest gehonoreerd? 

En nu kan Dr. Kranenburg wei zeggen dat de PvdA en VVD om de 
beurt de zegekar van de KVP mogen trekken, maar beide hebben ge
toond die kar een verschillende richting te kunnen geven. Wanneer de 
PvdA het Nederlandse politieke wagentje de laatste twee jaar zou hebben 
getrokken, dan was de belastingverlaging er waarschijnlijk niet gekomen, 
dan was de AOW-verhoging anders gefinancierd, dan was er een andere 
loon- en prijsontwikkeling opgetreden, dan hadden andere Kamerfracties 
voor hun wensen gehoor gekregen. Het lijkt mij volstrekt irreeel de ver
schillen tussen VVD en PvdA met de mantel der liefde te bedekken. En 
dat wil bepaald niet zeggen dat ik een conservatieve politiek van de 
VVD :rou toejuichen. De winst ligt, ook prof. Oud - die volgens Dr. 
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Kranenburg grimmig vaststelt dat politiek een harde zaak is - heeft dat 
altijd gezegd, links. Een vooruitstrevende politiek van de VVD, zowel in 
kwesties waar de geestelijke vrijheid in het geding is, als ook met betrek
king tot de rol van de overheid is gewenst. Met name een leidinggeven 
bij de oplossing van Nederlands belangrijkste probleem voor de komende 
tijd: het bevolkingsvraagstuk - met o.a. de geboorteregeling, de woning
bouw, wegenbouw, recreatie, ruimtelijke ordening, industriespreiding etc. 
- is voor de politieke kansen van de VVD een eerste cis. 

Hoe meer stemmen de VVD vanuit de rechtervleugel van de PvdA weet 
te verkrijgen, des te sterker doet dat de liberalen, op korte termijn gezien, 
staan bij de kabinetsformaties, en ook: des te meer potentiele kiezers 
verkrijgt de VVD bij de confessionelen. Men dient daarbij te bedenken 
dat wanneer de confessionele partijen thans zouden verdwijnen, de meeste 
kiezers uit deze groeperingen de PvdA zouden verkiezen hoven de VVD. 
Zolang deze situatie blijft bestaan, en ook om deze toestand te veranderen, 
lijkt mij een agressieve progressieve politiek, zich primair richtend op de 
recbtervleugel uit de PvdA, en daarmee ook op een zeer grote groep thans 
nog confessioneel kiezenden, te verkiezen hoven de glimlach naar links. 
Wat niet wil zeggen dat ik de glimlach geheel van bet VVD-gezicht ver
wijderd zou willen zien. 

Om tactische redenen dient de gedachte aan een PvdA-VVD-CHU?
ARP??-kabinet niet in het vergeetboek te geraken. Dat kan de positie van 
de VVD bij de onderhandelingen tijdens de kabinetsformaties aileen maar 
verstevigen. Maar op korte termijn lijkt mij de gedacbte aan een regering 
zonder KVP-steun, een gedachte niet door Dr. Kranenburg uitgesproken, 
maar wel uit zijn betoog a£ te leiden, niet zeer wel verwezenlijkbaar. Na 
1918 is bet trouwens aileen nog maar Colijn (en dan nog slecbts voor 
enkele dagen) gelukt de katholieke partij buitenspel te zetten. 

Als wapen in de politiek is de glimlach trouwens zeer geschikt. Maar 
die laatste glimlach, ook in het bezit van velen die 'harde' politiek voor
staan, zal het gezicht van Dr. Kranenburg, waarschijnlijk niet sieren. Maar 
ik kan nu weer niet glimlachen over de 'liberale managers aan de Rubr', 
en ook hier verschillen Dr. Kranenburg en ik van mening. 
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Glimlach en imago 
H. F. Heijmans 

Gaarne de teneur in dr. B. W. Kranenburg's pleidooi voor een glimlach 
naar links ondersteunend, zou ik toch willen proberen om zijn betoog in 
een wat ander perspectief te plaatsen. Trek,t hij, uitgaande van de actuele 
politieke situatie, de scheidslijnen tussen liberalen en socialisten niet te 
scherp? Als Kranenburg zegt: 'Wij, liberalen, volgen Veldkamp waar we 
Suurhoff zouden hebben bes:treden' , vraag ik me a£: is dit geen gratuite 
bewering? Stel immers d at de aanvankelijke poging tot de vorming van 
een vijfpartijenkabinet - gaarne toegegeven: een vrij theoretische moge
lijkheid - was gelukt, en dat de heer Suurhoff minister van Sociale 
Zaken was geworden. Zouden we dan deze socialistische bewindsman in 
bijvoorbeeld de optrekking van A.O.W. en A.W.W. tot een sociaal mini
mum niet hebben gevolgd? Daar geloof ik niets van, bij voorbaat. lk moet 
erbij zeggen: ·helaas, zoals ik het voorstemmen van de liberalen onder de 
gegeven conjucturele en politieke omstandigheden nog steeds betreur. 

Belangrijker dan deze politieke situatie lijkt me echter de - wat de 
economen zouden noemen- planning op langere termijn. Er zijn immers 
onmiskenbare aanwijzigingen, dat er tooh een toenadering gaat komen 
tussen C.H. en A.R. Wellicht zelfs te zijner tijd tussen beide partijen en 
de K.V.P. Wat zal dan het antwoord van links op deze uitdaging zijn? 
Dit vraagstuk lijkt me speciaal voor ons van het grootste belang. Een 
ooalitie tussen de nieuwe C.D.U. - dan wei voorlopig de nieuwe prot. 
christelijke partij en de K.V.P. - en de sooialisten zou ons immers tot 
een langdurige en onvruchtbare oppositie kunnen dwingen. De enige 
uitweg lijkt me voorshands een zekere toenadering tot de socialisten. Dit 
houdt uiteraard niet in, dat we ons aan hen zouden moeten overleveren. 
Het zou erom moeten gaan dat we met behoud van onze liberale ui.tgangs
punten moeten zoeken naar punten van samenwerking. Dr. Kranenburg 
noemde in zijn artikel enkele voorbeelden. Hij pleitte overigens tereoht 
voor een glimlach, en niet voor een omhelzing. 

Willen wij, zo vraag ik me voorts af, nog altijd principieel tegen de 
socialisten pruilen? Zou er geen accentverschuiving zijn opgetreden toen 
de epoque-Oud eindigde en bet tijdperk-Toxopeus begon? We merken 
er inderdaad weinig van, maar is dit niet veeleer het gevolg van een te 
weinig uitgesproken politieke visie of een gebrek aan begrip voor het 
politieke spel in het liberale kamp? 

Anders gevraagd: hoe staat het met ons imago? 
De V.V.D. wordt meer dan eens verweten, dat ze a tort et a travers het 

kabinet steunt. Aan de andere kant: dat ze trouweloos, dat ze opf>ortunis
tisch is. 

Er zijn voorbeelden te over waarin de kwade schijn het van de uiteraard 
goede bedoelingen heeft gewonnen. 
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Zo zijn we - en daar helpt geen moedertje-lie£ en evenmin de perti
nente ontkenning van mevrouw Van Someren aan - nu eenmaal de 
par·tij van de R .E.M. geworden. Verdienen we deze kwalificatie? In elk 
geval hebben we blijkbaar niet duidelijk kunnen maken dat deze bewe
ring onzinnig is. Al het gekoketteer met de Telegraaf is er zeker geen 
bewijs voor! Bovendien: hoe verdedigen we onze afwijzing met de zo
genaamde Anti-R.E.M.-wet? In de Tweede Kamer met zulke enorme 
grondwettelijke bezwaren, dat onze ministers hierdoor de valse sdhijn 
kregen zich niets van de grondwet te willen aantrekken door toch te 
blijven zitten. In de Senaat daarentegen met geheel andere juridische 
motieven. Was het wonder, dat minister Scholten in zijn vuistje lachte? 

Wat wiilen we overigens nu eigenlijk met het vraagstuk van radio en 
televisie? Er komen telkens weer uitspraken, waarin voor de buiten
staander weinig "vastigheid" valt te ontdekken. Het is wel veelzeggend 
dat er de laatste tijd wordt gefluisterd: "De liberalen wiilen aileen zo 
manoeuvreren dat ze acht·eraf kunnen zeggen: we hehben gelijk gehad". 
Over imago gesproken . 

Een ander punt. Waarom steunden we minister Veldkamp toen hij, 
flagrant in strijd met het Akkoord van Wassenaar, zijn voorsteilen tot 
optrekking van A.O.W. en A.W.W. tot een sociaal minimum wilde door
drijven? Waarom hebben we de conjuncturele bezwaren toen "genomen", 
maar gingen wij ze wel zwaar wegen toen onze minister van Financien 
ze moest gebruiken om de belastingverlaging niet al te snel door te 
voeren? Zu1ks notabene na de "donderspeech" van mr. Geertsema op de 
vergadering in Eindhoven. Het gevolg was in elk geval dat drs. Schmelzer 
van de K.V.P. troef-aas in handen kreeg. Bovendien: waarom voor die 
A.O.W. gestemd, maar tegen de - wel principieel maar niet politiek 
belangrijke - wijziging van de wet werkloosheidsvoorziening? 

Om het verhaal niet te lang te maken nog een laatste vraag. Wat te 
denken van minister Toxopeus inzake de Bijlmermeer? De uiteindelijke 
oplossing voor dit netelige probleem is ongetwijfeld knap bedacht, maar 
ze kan misschien juist daarom sterk negatieve politieke reacties opwekken. 

Zijn we de laatste <tijd niet te zeer uit op kleine succesjes, waardoor de 
grote politieke lijn te veel in kronkels dreigt te worden gedraaid? Spelen 
we het politieke spel wel goed? Is er dientengevolge misschien een slecht 
klankbord voor onze stem, welke daardoor aan draagkracht verliest? 

Moeten we ons imago niet eens een grote poetsbeurt geven? Daarbij 
denk ik dan niet aileen - zelfs niet in de eerste plaats - aan de komende 
verkiezingen. 

De vorming van een fraaie gestalte lijkt me van het grootste belang voor 
de toekomst van het Nederlandse liberalisme. Met aileen Toxopeus op 
de televisie - hoe fraai ook - komen we er niet. 

's-Gravenhage, februari 1965 
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Rommelende democratie 
Een sociologie van het rapport van de Staatscommissie-Verdam 

W. Top, soc. drs. 

'ledere 'gezonde', zelfbewuste en dynamische 
maa~schappij kent en erkent conflicten in 
haar structuur; want de verloochening daar
van heeft even ernstige gevolgen voor de 
maatschappij als de verdringing van psychi
sche conflicten voor de enkeling: Niet wie 
het over het conflict heeft, maar wie het pro
beert te verzwijgen, loopt het gevaar, erdoor 
van zijn stuk gebracht te worden.' Deze uit
spraak van de gezaghebbende Duitse socio
loog Ralph Dahrendor£ 1 schoot mij in ge
dachten toen ik in een samenvatting van het 
rapport van de commissie-Verdam 2 de mij
nerzijds al voorvoelde sfeer waarin deze commissie gewerkt moet hebben 
duidelijk hierin tot uiting zag komen: 'Drs. Den Uyl acht een recht van 
beroep van de ondernemingsraad tegen de beslissing van de werkgever 
aanbevelenswaardig; hem s·chijnt dat de (Commissie Ondernemingsraden 
van de) S.E.R. het aangewezen orgaan is om desgevraagd als beroeps
instantie te fungeren. De overige leden menen dat hierdoor te veel nadruk 
komt te vallen op de mogelijkheid van een conflict tussen de werkgever 
en de overige leden van de ondernemingsraad en geven er de voorkeur 
aan te vermijden de onderlinge verhoudingen op de spits te drijven'. En 
als ik .dan in het ledenlijstje van de commissie de naam Romme tegenkom, 
denk ik: 'Dat dank je de koekoek!' 

Waarom? Ik grijp terug naar een verleden artikel van C. P. M. Romme, 
genaamd 'Sociale democratie' 3 , een term die laatstelijk door Cals werd 
opgediept 4 • Romme schreef: 'Met 'sociale democratie' wil ik aanduiden 
zowel een politiek bestel als een maatschappelijk bestel, waarin verwezen
lijkt is de sociale gedachte van ieders medeverantwoordelijkheid voor het 
a1gemeen welzijn en verwezenlijkt is de democratische gedachte van de 
verantwoordingsplicht van de bestuurders tegenover de bestuurden.' Uit 
de titel van het artikel blijkt al dat het Romme erom gaat deze be!de 'ge
dachten' ineen ·te schakelen. Hij doet dat verderop op de volgende manier: 
'Wie, om we1ke reden ook, de verzorger van het deelbelang uit de ver
zorging van het algemeen belang stoot, maakt ipso facto die verzorger 
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van het deelbelang tot potentiele bestrijder van het algemeen belang. Wie 
daarentegen op de verzorger van het deelbelang ook de mede-verantwoor
delijkheid laadt voor het algemeen belang, erkent niet aileen maar be
vordert tevens de verenigbaarheid van beide'. 

lk ben nog niet uitgeciteerd, want ik zou ook nog deze opmerkingen 
van Kleerekoper onder de aandacht willen brengen 5 : 'Door de vele 
samengaande en ook botsende belangen in die samenleving is het onju~st 
om van een algemeen belang te spreken. In ieder geval is het onjuist het 
belang, behartigd door de politieke leiding van deze samenleving, als 
zodanig te betitelen.' En: 'Hetgeen men algemeen belang noemt is het 
particuliere belang van sommige min of meer machtige economische en 
politieke coalities: dus in werkelijkheid een particulier belang.' En: 'wel
licht is het uitvechten van de belangenconflicten in de eeuwen gezien het 
enige dat ietwat gro£ geredeneerd nog een weinig op een algemeen 
belang lijkt.' 

Natuurlijk, de commissie-Verdam kon niet anders. 's Ministers tweede 
richtlijn wees immers 'op het waardevolle van het aansluiten' (van het 
onderzoek der commissie) 'bij de nationale ontwikkeling, de hier heer
sende algemene opvattingen en organisatorische verhoudingen' (biz. 7 van 
het rappo:rt). En sinds pater Hoefnagels zich afvroeg of Nederland een 
sociaal paradijs is 6, weten we dat die 'algemene opvattingen' gedragen 
worden door een verlangen naar overleg en samenwerking, naar vrede, ja 
vooral een vreedzame samenleving, en dat aan de 'organisatorische ver
houdingen' met name Romme's 'algemene opvatting' van de mede-ver
antwoordelijkheid ten grondslag ligt. Nee, de commissie-Verdam stond 
weinig anders te doen dan het verzinnen van iets andere methoden van 
berijding der publiekelijk gedresseerde stokpaardjes, meer niet. 

De sociaal-economische rust en de algemene medeverantwoordelijkheid 
zijn onaantastbare verworvenheden geworden. Toch vraag je je juist 
hierom a£ of het niet beter was geweest eerst een staatscommissie opdracht 
te geven die 'algemene opvattingen' en 'organisatorische verhoudingen' 
eens aan een herziening te onderwerpen, althans te toetsen, maar dan 
met deze richtlijnen: 

l. Is het (sociale) conflict niet de desem van een maatschappelijke 
ontwikkeling in plaats van een anomalie van de maatschappelijke orde? 
'Vreedzame samenleving vraagt orde, maar dat betekent niet dat zij ge
waarborgd wordt door de starre handhaving van de bestaande orde. In
tegendeel: gegeven de krachten die in de moderne maatschappij Ieven, 
zou dit leiden tot ontaarding der samenleving, tot ordeloze strijd' 7 • 'Een 
levensvatbare organisatie (lees samenleving-T.) wordt niet gekenmerkt 
rloor de afwezigheid van conflicten, die ontstaan door gerichtheid op 
tegengestelde doelen, maar door de capaciteiten om deze conflicten effi
cient te verwerken' s. Een maatschappij die zijn interne conflicten 'ver
dringt', breekt op den duur; een dictatuur, - prototype van dergelijke 
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maatschappijen -, wordt vroeger of later nagenoeg altijd met revolutie 
geconfronteerd. (Een prachtig voorbeeld van 'verdringing' is te onzent 
de stelselmatige 'officiele' negering van een niet te onderschatten deel van 
het vakverenigingswezen, de zogenaamcle niet-erkencle vakbeweging of 
categorale organisaties.) 

2. Moet het 'algemeen welzijn' niet worden opgevat als het welzijn van 
iedereen? Ik vraag mij wei eens a£ of het begrip 'algemeen belang' niet als 
een samentrekking van 'algemeen welzijn' en 'algemene belangen' wordt 
gebruikt. Dit leidt dan tot het misverstand dat met de behartiging van 
belangen die allen gemeen hebben (ergo, algemene belangen) het welzijn 
van iedereen verzorgd zou zijn. Niets is minder waar. Er zijn ook be
langen waarin de een zich van de ancler onderscheidt, en ook die moeten, 
wil men het algemeen welzijn bevorderd zien, behartigd worden. En het 
is buiten kijf dat de behartiging van het ene specifieke belang ('deel
belang') vaak. op de behartiging van het andere veroverd moet worden. 
Het algemeen welzijn eist dat elkeen met zijn wensen in het sociale 
strijdperk treedt. 9 En ik meen dat de verdiens.te van de democratische 
staatsvorm is dat hij een gereglementeerde strijd mogelijk maakt, gere
glementeerd in deze zin dat niet machtsverhoudingen maar rechtsregels 
er het laatste woord in hebben. 

3. Zou de verzorger van het deelbelang niet ipso facto de bestrijder van 
het 'algemeen belang' moeten zijn? Want gewis, het algemeen belang is 
het deelbelang van 'sommige min o.f meer machtige economische en 
politieke coalities'; er bestaat althans, wanneer de conflicten vermeden 
worden geen garantie dat het aanvankelijk als zodanig onderkende alge
meen belang niet uitgroeit tot een particulier belang van de macht
hebbers. Wie dan op de verzorger van het deelbelang ook de mede
verantwoordelijkheid voor het algemeen belang laadt, maakt deze tot 
medeplichtige van die machthebbers, schakelt daarmee het sociale con
flict definitief uit en onthult zich zo als de architect van een onderhandse 
dictatuur (wat ge als uw welzijn hebt te beschouwen, wordt u wel gedic
teerd), mijnentwege van een 'nieuwe middeleewwen' (Berdjajew) en 
mogelijk zelfs een samenleving anno 1984 (Orwell). De mede-verantwoor
delijkheid verlamt de weerbaarheid van de geleiden tegenover de !eiders. 

4. Wordt de verantwoordingsplicht van bestuurders tegenover bestuur
den door het medeverantwoordelijk-stellen niet juist opgeheven? Gesteld 
dat ik mede v,erantwoordelijk zou zijn voor het algemeen welzijn. Waar 
zijn dan de ministers voor? Waarom moet ik in hun verantwoordelijkheid 
delen? Stel je voor dat ze fouten maken, wie moet ze dan vervangen? Ik 
niet, want ik ben zelf ook schuldig aan die fouten , ik was immers mede
verantwoordelijk? Ik dacht dat het de deugcl van de democratie ·was dat 
de verantwoordelijkheden er zo netjes verdeeld zijn ('scheiding der mach
ten'!). Dat maakt ze onderling uitwisselbaar: als iemand faalt, doet een 
ancler het misschien beter. Als iedereen verantwoordelijk is, is niemand 
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meer verantwoordelijk. Een regeringswisse
ling wordt een farce, want een wezenlijk 
ander beleid zal er niet gevoerd kun
nen worden; elke gezaghebber was immers 
medeverantwoordelijk voor het beleid van 
zijn voorganger? (Vandaar misschien dat 
men er hier te Iande weinig van merkt 
als een 'rechts' bewind een 'links bewind 
opvolgt). Het 'schema' van de medever
antwoordelijkheid leidt rechtstreeks tot 
een toestand die sterk overeenkomt met 
de politieke situatie in de Ianden achter 
het IJzeren Gordijn. Nee, ik pleit voor een 
sociale gedachte van de zelfverantwoorde
lijkheid, opgevat als de verantwoordelijk
heid, van iedereen voor zichzel£ of de eigen 
groep of instantie tegenover elkaarl 
5. Dient niet het maken van aanspraak op 
rechten door de verzorger van het deel
belang de voorkeur te hebben hoven het 
streven naar samenwerking tussen deze en 
de verzorgers van andere deelbelangen en 
het algemeen belang? Coppes zei eens dat 
de herziening van de zeggenschap in de 
ondememing niet een resultaat kan zijn 
van een groeiende neiging tot samenwer
king, maar door veranderingen in het sta
tuut van de onderneming 10: rechtsaanspra
ken eerder dan samenwerkingsvormen. Ik 
denk hierbij aan de beschouwing van Hee
ring over de verhouding tussen 'liefde' en 
'gerechtigheid' 11

: 'daar waar liefde niet 
opgebracht kan worden, moet tenminste 
de gerechtigheid worden geeerbiedigd'. De 
liefde is niet te gebieden, evenmin de 
samenwerking. Daarom dient de relatie 
tussen de deelbelangen beoordeeld te wor
den van de mogelijkheid van strijd uit, 
liever dan van de gedachte uit die de 
vader van de wens tot samenwerking is. 

Wat ik van een commissie-Verdam ver
wacht had? Een schrapping van artikel 6 
sub 1 van de Wet op de Ondernemings
raden, waar te lezen staat: 'De ondeme
mingsraad heeft tot taak ( .... ) naar ver
mogen bij te dragen tot een zo goed moge
lijk functioneren der onderneming.' De 
ondernemingsraad heeft, uitgaande van de 
gedachte van een 'eeuwige' tegenstelling 
tussen !eiders en geleiden, i.e. werkgevers 
en werknemers, toezichthoudend en uit
voerend personeel 12

, maar een taa:: de 
vertegenwoordiging van werknemersbelan
gen, inhoudende sancties om hun behar-
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tiging te bevorderen. Aileen en uitsluitend 
de ondernemer is verantwoordelijk voor 
het goede functioneren van de onderneming 
tegenover de belanghebbenden. 

Ik had verwacht dat het enqueterecht 
niet op voorhand zou zijn voorbehouden 
aan algemeen erkende centrale organisaties 
van werknemers, maar aan werknemersver
tegenwoordigers in het algemeen. 

Ik had in aansluiting op het voorgaande 
verwacht dat de commissie voor elke ge
organiseerde personeelsgroep in principe de 
mogelijkheid geschapen zou hebben (bin
nen de grenzen van een redelijke represen
tativiteit, aan de hand van een soort kies
deler) binnen het bedrijf medezeggenschap 
te genieten. Wij moeten eens van het 
idee af dat organisaties, die op landelijk 
niveau representatief geacht kunnen wor
den, dit ook op ondernemingsniveau zou
den zijn. 

Ik had de regeling van een recht van 
beroep verwacht, en dan niet - zoals Den 
Uyl zou willen - met de S.E.R. maar met 
een zelfstandig rechtskundig college als 
beroepsinstantie. Dit college zou dan ook 
de representativiteit van de betrokken or
ganisaties kunnen beoordelen. 

Ik had van de commissie een waarschu
wing verwacht tegen het opnemen van 
werknemersvertegenwoordigers in de raad 
van commissarissen . Het is gewoon im
moreel op werknemers medeverantwoorde
lijkheid te laden voor het 'algemeen wel
zijn' van de onderneming. 

Ik had verwacht dat de commissie dui 
delijk stelling zou nemen tegenover de 
gedachte van de onderneming als een 'be
drijfsgemeenschap'. Deze gedachte ontkent 
de belangentegenstelling tussen werkne
mers en werkgcvers en moet daarom ook 
gezien worden als een goed voorbeeld van 
pogingen tot 'verdringing' in de psycholo
gische zin van het woord. 

Ik had een aanbeveling verwacht tot op
heffing van de bestaande stakingsverboden 
en tot regeling van het stakingsrecht 13• 

Kortom, ik had van deze commissie ver
wacht dat zij maatregelen zou voorstaan, 
die het bestaan van belangentegenstellin
gen in de onderneming zouden bewust 
maken, de noodzaak van het belangencon
flict erkennen , dat wil zeggen het conflict 
tussen het 'algemeen belang' van de on-



derneming en de deelbelangen van de per
soneelsgroepen (deze ook onderling), en dit 
conflict institutionaliseren (aan 'spelregels', 
bestaande uit omschreven rechten en 
plichten, onderwerpen). 

De commissie-Verdam heeft aan deze 
verwachtingen niet beantwoord en daar
mee bewijst zij hoezeer ook haar de huiver 
voor het conflict parten speelde, een huiver 
waartegen Dahrendorf zo nadrukkelijk zijn 
vermanende vinger opsteekt. Opnieuw zijn 
maatschappelijke voormannen bezig ge
weest zorgvuldig het sanerende element van 
het sociale conflict uit hun breinen te 
bannen. En zo zitten we weer met een 
'officieel' standpunt dat de diepere fricties 
van een sociaal systeem veronachtzaamt, 
dat wil zeggen voortbouwt op een orde
ning die telkens weer bewijst eigenlijk de 
lege huls te zijn van een fantasie, voort
gekomen uit een huwelijk tussen het 'marx
istische' element in de socialistische, en 
het 'corporatistische' in de katholieke 
maatschappijbeschouwing. Hoe moeten wij 
de in wezen ontstellende onderlinge men-

ging van privaatrechtelijke en publiek
rechtelijke verordenende bevoegdheden in 
het kader van met name de p.b.o. anders 
zien? Vakbondsleiders die als bedrijfschaps
bestuurders optreden , beantwoorden in 
feite aan dezelfde figuur als - communis
tische - partijsecretarissen die als premier 
optreden. Ik zie geen verschil tussen de 
werknemersvertegenwoordigers die als re
presentant van het 'algemeen belang' van 
de onderneming, en de volksvertegenwoor
diger die in deze functie a!s minister zou 
optreden, iets wat in ons land terecht 
absurd wordt gevonden. 

Zo blijft onze democratie, gevangen in 
de mystiek van algemeen belang, mede
verantwoordelijkheid en samenwerking, 
struisvogelend inzake haar interne conflic
ten, alsmaar voort-Romme-len (vanwaar de 
'crisis' van het parlementarisme? vanwaar 
die kreten over-en-weer vol 'fascisme'? van
w;\ar boer Koekoek en 250 categorale or
ganisaties?), het gevaar lopend mettertijd 
volledig van haar stuk gebracht te worden. 

1 Ralph Dahrendorf: Gesellschaft und Freiheit, (Piper, Miinchen 1961), biz. 197-198. 
S.E.R.-Infonnatie- en Documentatiebulletin, 21 januari (nr. 3), biz. 5. 

3 C. P. M. Romme: 'Sociale democratie' in Sociale Wetenschappen, 1962 nr. 4 (citaten 
op biz. 262 en 271). 

' J. M. L. Th. Cals: 'Sociale democratie', rede ter gelegenheid van het 8e lustrum van 
het Juridisch dispuut 'Contardo Ferrini ' te Nijmegen, 14 maart 1964 (stencil). 

• S. Kleerekoper: De fictie van het 'Algemeen Belang', Kluwer, Deventer '64, biz. 14-15. 
6 H. Hoefnagels: 'Nederland een sociaal paradijs?' in Sociologische Gids, nov. fdec. 

1964. 
7 id.: Een eeuw sociale problematiek, Van Gorcum, Assen 1957, biz. 268. 
8 M. Mulder e.a.: Mensen Groepen Organisaties, id. 1963, Dee) I, biz. 55. 
• Vgl. J. C. E. Wortmann: 'Het voorstel van de hedendaagse Negenmannen' in Eco

nomisch-statistische Berichten, 10 februari 1965, biz. 133: 'Ik heb vorig jaar geschreven 
dat belangengroepen hun belangen het best bewaken , wanneer zij als elkaars oppo 
nenten figureren '. Vgl. ook J. A. Schlimpeter: Kapitalisme, Socialisme en Democratie, 
Hilversum 1963, biz. 241: 'De democratische methode produceert wetgeving en bestuur 
als bijprodukten van de strijd om de politieke ambten '. (Ik zou willen zeggen: als 
uitkomst van de strijd der deelbelangen w.o. 66k het deelbelang der machthebbers-T.) 

10 Th. Coppes: 'Democratie in de branding', rede op een congres van de katholieke 
studentenvereniging Sanctus Laurentius, gecit. bij S.E.R.-Informatie- en Documentatie
bulletin van 10 december 1964 (nr. 48), biz. 10. 

11 A. H. Heering: Eenheid en verscheidenheid der sociale uitkeringsregelingen, Van 
Loghum Slaterus, Arnhem 1957, biz. 12 e.v. 

" Zie ook A. L. M. Knaapen : 'De verhouding beambte-arbeider ' in Gids voor personeels
beleid arbeidsvraagstukken sociale verzekering, december 1964. 

13 Vgl. Advies van het Bestuur van de Stichting van de Arbeid over dit onderwerp 
aan de Minister van Justitie, 6 november 1964. 
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Kerk en politiek 

Ir. F. Wagenmaker 

De Generale Synode van de N ederlandse 
Hervormde Kerk heeft enige maanden ge
Ieden " Overwegingen" gepubliceerd betre£
fende "de politieke verantwoordelijk:heid 
van de kerk" (Boekencentrum N .V., Den 
Haag, f 1,50). In dit stuk wordt het veel
omstreden vraagstuk van de verhouding van 
kerk en staat op principiele wijze aangevat. 
Het is naar mijn mening een zeer waarde
volle bijdrage tot de discussie over dit onder
werp. De verhouding religie-politiek is een 
dergelijk heet hangijzer in de Nederlandse 
politiek dat de meeste kerken en ook de 
meeste politieke partijen zich er niet aan wagen. Alhoewel enige hoofd
stukken naar mijn smaak in te hoogdravend-t:heologisahe stijl zijn ge
sohreven en daardoor voor de niet-christelijke politicus nauwelijks te 
doorgronden zijn, munten andere weer uit door een praktisch-reele be
toogtrant, zodat ik toch gaarne elke politiek-ge!nteresseerde dit geschrift 
zou willen aanraden. 

Men leze deze brochure dus zelf, zodat i.k mij ontslagen acht de inhoud 
ervan in het kort weer te geven. Naar aanleiding van enkele (willekeurig 
gegrepen) "overwegingen" kwamen bij mij enige "liberale" .gedachten op: 
zo bijvoorbeeld spreekt de Nederlandse Hervormde Kerk haar voorkeur 
uit voor beginselpartijen hoven belangenpartijen. Hierbij kan een liberaal 
zich uiteraard volledig aansluiten, want ook de VVD wil een beginsel
partij zijn. Daarnaast betoogt de Synode er geen vrede mee te kunnen 
hebben als de beginselen uitsluitend van sociale of economische aard 
zouden zijn, of als men als enige ondersoheiding van de partijen het 
onderscheid tussen reactionair en progressie£ in sociaal-economisoh op
zicht zou hanteren. Zij meent de mogelijkheid open te moeten houden, 
dat de partijen ook onder andere gezichtshoeken tegenover elkaar staan. 

Het is volkomen juist dit eens duidelijk te zeggen en de liberaal zal 
deze stellingen aileen maar kunnen beamen. Immers er wordt in de 
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politieke prak:tijk, en zeker ook in de controverse met de confessionele 
partijen, in liberale kring vaak te veel nadruk gelegd op de sociaal-econo
mische probiematiek als zou deze een eigen Ieven leiden los van alle 
al of niet confessionele beginselen. Indringender nog dan deze sociaal
economische tegenstellingen zijn de verschiUen in beginselen, m visie 
op de eisen waaraan een maatschappij moet voldoen, of op een compleet 
maatschappijbeeld. 

Dit beeld heeft meestal al een lange ontwikkelingsgang achter de rug 
en is daarbij bei:nvloed door geestelijke stromingen van allerlei aard. 
Het is daarom voor een liberale partij uitermate belangrijk, dat zij een 
duidelijk geformuleerd beginselprogramma heeft, dat zich niet in vaag
heden v·erliest, die evengoed voor andere partijen gelden. Het is in dit 
verband droevig te moeten opmerken, dat de vernieuwing van dit pro
gramma maar weinigen in liberale kring aanspreekt. 

Nu staat natuurlijk geen enkele beginselpartij geheel los van belangen; 
de principes van de ene partij zijn nu eenmaal aantrekkelijker voor be
paalde belangen dan de beginselen van een andere partij. Wanneer de 
belangen echter meer op de voorgrond treden dan de beginselen moet 
men op z'n hoede zijnl 

De tolerantie is een tweede onderwerp, dat in de brochure wordt be
sproken. Naast het pragmatische argument: "wij moeten nu eenmaal 
met elkaar samenleven" en het relativistisch-skeptische argument: "de 
waarheid >is onkenbaar", is de Synode ook niet gelukkig met de mogelijk
heid de tolerantie te funderen in de synthese van de eerbied voor eigen 
overtuiging met die voor de overtuiging van de ander van uit humane 
vreugde over het anders-zijn en anders-denken van de ander. Zij acht 
dit laatste argument toch niet draagkrachtig genoeg om de tolerantie te 
funderen, maar meent dat men Of wijsgerig Of theologisch de waarheids
vraag moet doordenken om de verdraagzaamheid werkelijk te kunnen 
funderen. 

Vervolgens zegt de Synode, dat de tolerantie naar christelijk inzicht 
hecht gefundeerd is in de exclusieve en unieke zelfopenbaring van God 
in Jezus Christus: "het geduld der genade Gods is de tolerantie, bij de 
gratie waarvan wij lev en". Daarnaast is het interessant om te vernemen, 
dat de Synode meent dat het eerste van de Tien Geboden niet intolerant 
is bedoeld: aileen zij, die de Heer belijden, mogen niet tegelijk andere 
goden dienen. 

De verdraagzaamheid, of liever de onverdraagzaamheid, is in de ge
schiedenis een bron van ruzies, splitsingen en zelfs van oorlogen geweest. 
Ook heden ten dage - men denke aan het Concilie - hebben de kerken 
nog moeite met de tolerantie. De geschiedenis van het liberalisme aan 
de andere kant is altijd nauw verbonden geweest met dit begrip "ver
draagzaamheid". Men kan wel zeggen, dat dit na de "vrijheid" het aller
belangrijkste beginsel is van het liberalisme. Voor een liberaal is het 
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daarom verheugend, dat de kerken, die zich in het verleden niet altijd 
van de meest verdraagzame kant hebben laten zien, nu een paging doen 
om de verdraagzaamheid een eigen christelijk gezicht te geven. 

Naar liberaal inzicht wordt met het begrip " verdraagzaamheid" een 
houding van positieve benadering en aanvaarding van de medemens aan
geduid, die rechtstreeks voortvloeit uit de eerbeid voor de menselijke 
waardigheid. Verdraagzaamheid is: het ki.mnen verdragen dat een ander 
mens anders is en hem de ruimte gunnen om dat anders-zijn te beleven. 
De echte verdraagzaamheid is overigens niet denkbaar zonder een inner
lijke tegenstrijdigheid, die gevormd wordt door a) de eigen overtuiging 
van de Waarheid, die de WaaPheid van de ander afwijst, en b) de ander 
in zijn eigen ruimte en Waarheid te aanvaarden als gelijkwaardig merle
mens. Het spreekt vanzelf, dat hierbij de opvatting over de Waarheid wel 
exclusief en uniek, maar niet intolerant kan zijn. De Synode heeft tot 
vreugde van de liberalen haar Waarheid tolerant genoemdl 

Een derde onderwerp, dat de aandacht krijgt is de verhouding tussen 
kerk en partij. De Synode meent, dat er een zekere afstand moet blijven 
tussen deze beide en oordeelt voorts, dat zij haar leden volkomen vrij 
moet laten in de keuze van een confessionele of algemene partij . In beide 
partijvormen ziet zij uit christelijk gezichtspunt voor- en nadelen. 

Sommige politici vinden het onjuist of lastig als de kerk zich buiten 
de zuiver kerkelijke of theologische problematiek begeeft. Vooral de 
schoenmaker-blijf-bij-je-leest-roepers willen de maatschappij in deskun
digen opdelen, waarbij zij zelf uiteraard de deskundigen op politiek 
gebied zijn, die niet door 47 professoren, 134 kaasboeren, 14000 veront
rusten of zelfs door een Synode moeten worden lastiggevallen. De kerk 
interesseert zich echter intens voor de maatschappij en richt zich dus tot 
heel het volk wanneer zij meent wat te zeggen te hebben. Er is bovendien 
nog een ander,e kant aan deze zaak, namelijk of de politiek zich ook voor 
de geestelijke zijde van het leven interesseert. 

De liberalen zijn geneigd dit over het algemeen met een aarzdend "ja" 
te beantwoorden om het daarna direkt terug te dringen tot het persoon
lijk leven van de politici. Toch is de vraagstelling buitengewoon dringend, 
omdat ook een staat niet zonder geestelijke wortels kan leven. De schone 
woorden " christendom en humanisme als erfgoed der beschaving" staan 
keurig in een beginselprogramma, maar daarmee zijn we er nog nietl Het 
gaat om levend christendom en levend humanisme. Daarom zullen 
liberalen zich niet aileen met de mond maar ook metterdaad moeten 
inspannen om mee te helpen aan de geestelijke weerbaarheid van het 
volk. 

Het bestuderen en verbreiden van geestelijke waarden, in welke zin 
ook gedacht, mag daarom niet een particuliere hobby van enkele I1ef
hebbers zijn, maar gaat alle staatsburgers aan omdat ook hun bestaan 
ermee is gemoeid. De belangrijkste reden voor een liberaal medewerken 
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is hierin gelegen, dat elk mens de kans moet krijgen om een eigen over
tuiging op te bouwen. Een dergelijke eigen overtuiging moet zoveel 
mogelijk op objectieve en brede informatie en zo weinig mogelijk op 
militair-ingedrilde eenrichtingsvisie berusten. Ook echte verdraagzaam
heid is aileen mogelijk bij mensen die een eigen verworven geestelijke 
basis bezitten en vanuit iets (hun eigen vVaarheid) de ander benaderen 
en accepteren. Vanuit het niets is geen verdraagzaamheid mogelijk, omdat 
er niets tegenover staat. 

Deze eigen overtuiging is buitengewoon belangrijk als enig afdoend 
middel tegen ideologieen, die bij hun opkomst geestelijk zwakke broeders 
gemakkelijk in hun vaart kunnen meeslepen. 

Het liberalisme moet daarom ook morele (en wellicht ook financie1e) 
steun gaan verlenen aan de geestelijke vorming in de meest uitgebreide 
zin van het woord. Hopelijk zal er niet veel water meer door de Konin
ginnegracht behoeven te stromen voordat men in liberale kring hier aan 
toe is. De enkele maal, dat men zich in de laatste jaren in liberale ge
schriften over een dergelijke steun uitlaat (bijvoorbeeld in de brochure 
"Steun aan kerkgenootsahappen" (1961) en de bundel "Modern libera
lisme" (1958) zoekt men het in . belastingverlaging en bezitsvorming! 

Belangstelling van de politiek voor de geestelijke wortels van de samen
leving is en blijft urgent. De liberale partij is een beginselpartij en dus 
ten nauwste bij deze zaken betrokken. De tijd is voorbij, dat men alles wat 
met geestelijke zaken te maken heeft, aan het intieme leven der burgers 
afzonderlijk overlaat. De vrijheid van de kerk en de vrijheid van de staat 
zijn ons al1es waard. Zij ontstaan echter niet in onthouding van bemoeie
nis, maar in het soheppen van mogelijkheden om die vrijheid waar te 
maken. Wat dit betreft kan de duur bevochten vrijheid van de arbeiders 
heden ten dage in vergelijking met hun "vrijheid" vijftig jaar geleden, 
toen er nog heel wat minder vrijheidsbeperkende wetten waren, als voor
beeld dienen. 

Er is dus nog heel wat te doen voor een vrijheidslievende, verdraagzame 
en verantwoordelijke liberale partij. Het nieuwe beginselprogramma zal 
hier.in hopelijk een echte liberale visie tonen. 
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Onpolitieke Nederlanders? 

Deze rede 1 leest makkelijk; zij is geestig. Men leest daardoor gauw over 
de zwakke plekken heen. Van wetenschappelijk standpunt zijn er daar 
vele van. Er wordt in de rede namelijk veel beweerd zonder deugdelijk 
bewijs. Er wordt veel als vaststaand aangenomen, wat nog in discussie 
is. Het gehele betoog over oorzaken van Iijdelijkheid in de Nederlandse 
poiitiek is gegrond op een reeks van vijf veronderstellingen, ten aanzien 
waarvan de auteur op biz. 33 de vraag oproept, hoe de wetensohap der 
politiek ze 'waar kan maken, dan wel tot hun verwerping concluderen'. 
Er is namelijk nog geen van die vijf veronderstellingen bewezen. Het 
geheie betoog mist derhalve wetenschappeiijke waarheid, en het heeft 
dus weinig zin, het betoog hier samen te vatten. Ik zal enkele onderdelen 
eruit lichten. 'De houding van veie Nederianders ten aanzien van het 
politieke Ieven is er .een van &kepsis en lijdeiijkheid' zegt de heer Daalder 
op blz. 5. Die uitspraak is het uitgangspunt voor de rede. Het is een tot 
niets verplichtende mededeling, die voor dk voik geidt. In voetnoot 6 
wordt de bewering weer grotendeeis teruggenomen. Daarin staat, dat ge
makkelijk gezichtsbedrog kan ontstaan ten aanzien van de ontwikkeiing 
van de politieke participatie aan de kant der kiezers. Een gezichtsbedrog, 
dat in de hand wordt gewerkt omdat men politieke interesse en activiteit 
te gemakkelijk identificeert met bepaalde vormen daarvan. 

Het enige bewijs, dat Daalder voor de poiitieke lijdeiijkheid der Neder
Ianders aanvoel't, is een brief uit 1860 Qa 1860, niet 1960), die de Engelse 
gezant in Den Haag naar zijn chef in Londen sebree£. En wat schreef 
die gezant dan? Hij constateerde: 'Some vital quest~on must be at stake, 
affecting the conscience, the heart, or the purse of the nation, to rouse 
them ( = the Dutch) to exertion. The Pope, or the House of Orange, the 
finances or the colonies, must be in question; then the masses are stirred 
to an active participation in public affairs'. Dit citaat bewijst naar mijn 
mening niet, dat het N ederiandse voik Iijdeiijk was, maar het beves.tigt, 
dat men zich niet druk maakte om dingen die niet vitaal waren, en dat 
men te hoop liep, ais wei onderwerpen van Ievensbelang aan de orde 
kwamen. Het gaat toch niet aan, ons voik lijdeiijkheid te verwijten, omdat 

1 Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek. Rede uitgesproken bij de aan
vaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de wetenschap der politiek aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 6 maart 1964 door dr. H . Daalder. Assen, 
Van Gorcum & Comp- n.v., dr. H. J. Prakke & H. M. G. Prakke, 1964, 48 pagina 's 
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het zich niet voor beuzelarijen opwindt? En dat nog met een citaat van 
meer dan een eeuw terugl 

In Nederland zou bovendien een relatief geringe dunk van de politiek 
bestaan (b1z. 8). Het bewijs voor deze bewering haa1t Daa1der ook a1 weer 
uit een eeuw terug. In 1862 zou professor Buys woorden hebben gespro
ken, die dat aannemelijk moeten maken. Buys sprak overigens aileen 
over 'een geest van moedeloosheid', en dat is toch wat anders dan geringe 
dunk. De belangstelling voor, en het prestige van de politiek liggen -
aldus Daalder op biz. 8 - elders ook nu nog onmiskenbaar hoger dan 
hier. Dit is weer zo'n bewering zonder bewijs, weer zo'n zogenaamd 
vaststaand feit, dat in werkelijkheid nog in discussie en moeilijk te meten 
IS. 

Trouwens, de woorden 'ook nu nog' suggereren, dat het in vroeger 
tijden ook al zo was. Men kan dat evenwel op goede gronden betwijfelen. 
De Schot Adam Smith schreef in zijn Wealth of Nations over 'that insi
dious and crafty animal, vulgarly called a statesman or politician, whose 
councils are directed by the momentary fluotuations of affairs'. Nu niet 
bepaald woorden, die van een hoge dunk over politici doen blijken, zou 
ik zeggen. 

'Is de traditionele elite in Nederland historisch te burgerlijk en te 
provincialistisch-gesloten geweest?' vraagt Daalder op biz. 14. Een vraag 
die ervan uitgaat, dat er in Nederland een traditionele elite zou bestaan. 
De waarheid is echter, dat de emancipatie van de burgerij , de protestantse 
'kleine 1uyden', de rooms-katholieken en de socialistische vierde stand 
allerlei figuren tot politieke !eiders van ons volk hebben kunnen maken, 
die geenszins tot 'een traditionele elite' hebben behoord. Zo had Thor
becke's vader een tabakszaak in Zwolle. De heer Drees was stenograaf. 
Wijlen Jan Schouten kwam uit een schippersmilieu. Gaat u zo maar door. 

Het Nederlandse socialisme zou meer gericht zijn geweest op het ge
tuigend belijden, dan op het werkelijk veroveren van de politieke maoht, 
zegt Daalder op blz. 19. Weer zulke grote woorden, die niet op bewijzen 
steunen. De S.D.A.P., in 1894 opgericht, werd in 1913 uitgenodigd, aan 
een links kabinet mee te werken. Troelstra nam de uitnodiging niet aan, 
omdat zijns inziens de grote scheidslijn niet tussen klassiek links en klas
siek rechts lag, maar tussen het werkende volk en de kapitaalbezittende 
bourgeoisie. Daama kreeg de S.D.A.P. eerst weer een kans in 1939. Men 
kan toch niet beweren, dat de S.D.A.P. al die tijd aileen maar getuigd 
hee£t, en niet naar politieke macht gestreefd zou hebben?! Waar de 
S.D.A.P. wei kansen kreeg, zoals bij de gemeentebesturen en de provin-
ciale besturen, greep zij die met beide handen aan. , 

Daalder meent, op biz. 23, dat ve:r:kiezingen moeten kunnen resulteren 
in fundamentele krachtsverschuivingen. Hij schijnt het te betreuren, dat 
ministers veelal even geruisloos uit de politiek verdwijnen, als zij daarin 
verschenen zijn (biz. 31). 
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Wat acht Daalder dan goede politiek? Dat het Nederlandse volk nu 
eens 'en masse' achter de ene opmerkelijke politicus zou gaan staan, en een 
volgende keer 'en masse' achter een ander, die iets fundamenteel anders 
wil? 

Tussen de regels door wordt nu weer dit, en dan weer dat ironisch 
gekritiseerd, zonder dat Daalder nu in klare taal een politiek-wetenschap
pelijke fundering geeft voor wat als goede politiek zou moeten doorgaan. 
Maar ja, Daalder meent dan ook, dat versluiering van politieke macht 
en politieke strevingen in elk poiitiek stelsel een der middelen van 
regeren is (blz. 36). 

Over het dualisme in de Nederlandse staatspraktijk zegt Daalder woor
den, die doen vermoeden dat hij Thorbecke's uiteenzetting in de Narede 
over het verband van elkander wederkerig beperkende organen, over het 
karakter van de constitutionele monarchie, niet doorgrond heeft. 

En wat moet men van Daalders woorden denken als hij schrijft (blz. 33) 
dat bij de Nederlandse pers die wezenlijke onafhankelijkheid ontbreekt, 
die bewust op elk niveau zoekt naar politieke waarheid en politieke 
werkelijkheid? 

Men kan van de katheder a£ natuurlijk van alles beweren. Maar de 
zwaarte van de woorden hangt tenslotte niet a£ van het feit of een hoog
leraar ze uitspreekt, maar van de wetenschappelijke gefundeer.dheid ervan. 
Daaraan heeft het nog te zeer ontbroken. 

dr. E. Nordlohne 

Er verschijnen in Rusland twee grote kranten, de Prawda (de Waarheid) 
en de Iswestija (het Nieuws). 
Ze worden geen van beide gelezen, want in de Prawda staat geen iswestija, 
en in de Iswestija geen prawda. 
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MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

Mr. P. J . Oud werd op 5 december 1886 geboren. Hij deed in 1904 eindexamen HBS, 
werd in 1907 kandidaat·notaris, in 1909 sumumerair der registratie en domeinen, deed 
in 1912 staatsexamen toelating universiteit en werd in 1917 aan de Gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam doctor in de rechtswetenschap. Hij werkte van 1909 tot 1912 
op het Departement van Financien, daarna a1s ontvanger op Texe1 en in Ommen. Hij 
was Lid van de Tweede Kamer van 1917 tot 1933, van 1937 tot 1938 en van 1948 tot 
1963. Van 1933 tot 1937 was hij Minister van Financien. Van 1938 tot 1941 en van 1945 
tot 1952 was hij Burgemeester van Rotterdam. Hij was buitengewoon hoogleraar in 
het Staats- en Administratiefrecht te Rotterdam van 1952 tot 1957. Hij is Minister van 
Staat en ere-voorzitter van de VVD. 

Mr. F. Portheine werd in januari 1923 te 's-Gravenhage geboren . Hij bezocht het 
Gymnasium a1daar en studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 
met parlementaire geschiedenis als keuzevak. In 1950 legde hij zijn doctoraa1 examen 
af. Hij was adjunct-secretaris, later directeur, van de Koninklijke Nederlandse Midden
standsbond tussen 1950 en 1964. Hij is lid van de Gemeenteraad van Leiden, sinds 1962 
als VVD-fractievoorzitter. Sinds 1963 is hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. Voordien was hij enige jaren lid van het hoofdbestuur van de VVD. 

Dr. J. Groenendaal werd in 1920 te Utrecht geboren. Hij bracht zijn school- en studie
jaren in Amsterdam door, waar hij in 1942 doctoraal examen rechtswetenschappen deed 
aan de Gemeentelijke Universiteit. Hij promoveerde in 1956 aldaar op het onderwerp 
wetgevingstechniek. Na enige jaren juridisch medewerker van een ondernemersorgani
satie te zijn geweest, trad hij in 1945 in overheidsdienst, waar hij sindsdien in verschil-
1ende functies werkzaam is geweest. Hij is nu hoofd van de Hoofdafdeling Bedrijfsorga
nisatie en Ondernemingsraden van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Hij is voorzitter van de Vereniging van Hogere Ambtenaren bij departementen van 
algemeen bestuur en bestuurslid van de Nederlandse Consumentenbond. 

Hans Wiegel werd in juli 1941 in Amsterdam geboren, deed in 1959 eindexamen gym
nasium B in Hilversum, en studeert thans politieke en sociale wetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds december 1961 is hij redacteur van 'De Driemaster', 
het maandblad van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Twee jaar (tot 
1 november 1964) was hij lid van het hoofdbestuur der JOVD, het laatste jaar als 
vice-voorzitter. Hij is bestuurslid van de Statencentrale Hilversum van de VVD. 

H. F. Heijmans werd in 1927 in Steenbergen geboren. Hij bezocht het gymnasium te 
Breda en studeerde enige jaren letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden . Hij begon 
zijn loopbaan in de journalistiek, was daarna een aanta1 jaren verbonden aan de voor
lichtingsdienst van de gemeente Almelo en is sinds 1961 chef van de Haagse redactie 
van het Algemeen Dagblad. 

W. Top werd in 1932 in Cheribon Gava) geboren. Hij bezocht het Lyceum (HBS-B) 
in Batavia en Bilthoven en studeerde sociologie in Utrecht, waar hij in 1962 het docto-
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raal examen aflegde. Sindsdien is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan 
de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting. 

Ir. F. Wagenmaker werd op 22 augustus 1931 geboren in Nijmegen, waar hij het stede
lijk gymnasium bezocht. In 1960 verwierf hij het diploma van civiel ingenieur aan de 
Technische Hogeschool in Delft. In zijn studententijd was hij de eerste student-ouder
ling in de Nederlands Hervormde Kerk. Hij is verkoopleider van de NV Nederlandse 
Spanbeton Mij. in Alphen aan den Rijn, en hoofdredacteur van 'De Driemaster' het 
orgaan van de JOVD. 

Dr. E. Nordlohne werd in februari 1923 te vVarschau geboren. Hij studeerde te Sankt 
Gallen en Rotterdam en promoveerde in 1951 te Rotterdam op het proefschrift 'De 
economisch-geografische structuur der Nederlandse Benedenwindse eilanden'. Hij was 
adjunct-secretaris van een landelijke organisatie voor drinkwatervoorziening en is thans 
parlementair redacteur van een landelijk dagblad. 
De heer Nordlohne behoorde tot de oprichters van de Rotterdamse afdeling van de 
Partij van de Vrijheid en van het blad Liberaal Reveil. 
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De auteur, een van de grote Europese liberalen, Spanjaard 
van origine, wereldburger, staatsman, wijsgeer en literator 
was voor de burgeroorlog Spaans ambassadeur in Washing· 
ton en in Parijs. Hij laat ons zien dat geheel Zuid-Amerika 
in een ,pre-Castro" staat verkeert en dat het rijp is voor een 
serie revoluties. 
Vooral onder studenten, kunstenaars, schrijvers en weten
schapsmensen heeft het communisme een geweldige in
vloed. O.m. toont hij aan hoe de Verenigde Staten tekort 
schieten deze gevaarlijke ontwikkeling tot staan te brengen 
en op welke wijze zowel de Sovjet-Unie als China van deze 
zwakheid gebruik maken. Het boek besluit met een kort 
doch goed-doordacht plan volgens hetwelk de Verenigde 
Staten te werk zouden dienen te gaan, teneinde het westelijk 
halfrond en daarmee de gehele wereld te beschermen voor 
een ramp. 
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BEGINSELVAST 

De verschijning van dit nummer van Liberaal Reveil valt samen met de 
Algemene Vergadering van de VVD in Zwolle. Daar, in de enigszins 
oubollig-landelijke entourage van de Buitensocieteit, zal zeker bevestigd 
worden wat wij nu al weten: de partij maakt een periode door, die voor 
een aantal jaren over haar lotgevallen kan beslissen. Zij heeft haar mede
werking aan een regering, die goed werk deed op een breed terrein van 
sociaal-economische politiek, welbewust op het spel gezet voor een nieuw 
omroepbeleid: een zaak, die voor ons als liberalen de kern raakt van het 
grootste goed, dat een land - en zeker een ontwikkeld land - bezit: het 
goed van de geestelijke vrijheid. En toen zowel in het kabinet als in het 
fractievoorzittersberaad met informateur Schmelzer bleek, dat KVP en 
AR de openheid van het omroepbestel slechts met de lippen wensten te 
dienen; toen duidelijk werd, dat tegenQIVer de concessies, die de VVD en 
CHU uiteraard bereid waren te doen (omdat in een dergelijk beraad een 
oplossing nu eenmaal altijd aileen door geven en nemen te bereiken is) 
geen enkele reele conces•sie door K VP en AR werd aangeboden; toen de 
liberalen beseften, dat de ·bestaande omroepmachten de VVD niet aileen 
door de knieen maar languit op de grond wensten te zien - toen blee£ een 
liberale partij geen keus meer over. Het was ni.et de VVD die de samen
werking opzegde: het waren de 'preciezen' in de AR en de KVP, die 
zozeer de 'rek:kelijken' op sleeptouw wisten te nemen, dat VVD en CHU 
nog maar een keuze hadden: 6£ hun beginsel verraden, 6£ zich neerleggen 
bij de val vail het Kabinet-Marijnen. 

Liberaal Reveil is er trots op, dat de ministers, staatssecretarissen en 
kamerleden van de VVD - in een onderlinge harmonie die ditmaal even 
hecht is gebleken als zij vroeger wel eens wankel is geweest - het beginsel 
hebben va:stgehouden. En wij zijn er ook van overtuigd, dat velen in ons 
land, ook buiten de kring van onze oude aanhang, uit die beginselvastheid 
weer hoop zullen putten in de toekomst van het politieke bestel in Neder
land, ook buiten de kring van onze oude aanhang, uit die beginselvastheid 
hun verleden te verloochenen voor het behoud van hun plaats in het 
kabinet. 

De inhoud van het nieuwe omroepplan, dat inmiddels zo gretig door 
PvdA, KVP en AR is aanvaard, bevestigt de juistheid van die liberale 
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houding. Ontworpen door dezelfde for
mateur Cals, die nog maar twee jaar 
geleden met zoveel verve zijn staatssecre
taris Scholten te hulp placht te snellen 
bij diens verdediging van een heel ander 
plan, dat een werkelijk open bestel be
loofde, biedt dit nieuwe plan slechts 
openheid in schijn. Een schijn die bcle
digend is voor de in telligen tie van het 
Nederlandse publiek. Om maar drie voor
beelden te geven: 
I. Groeperingen die geen complete om

roepfunctie ambieren (men zou hier 
bijvoorbeeld kunnen denken aan de 
Consumentenbond of het Humanis
tisch Verbond) zullen volgens dit 
'nieuwe' plan ook zendtijd kunnen 
krijgen zonder dat zij aan enig ge
talscriterium behoeven te voldoen. 
Also£ die mogelijkheid niet reeds for
meel bestond onder het huidige om
roepbestel! 

2. Een organisatie, die wei een complete 
omroepfunctie ambieert, zal in het al
lergunstigste geval dat praktisch denk
baar is gemiddeld iets meer dan 20 
minuten per dag TV-zendtijd krijgen 
om haar bestaansrecht als verzorgster 
van een 'compleet' programma te be
wijzen. 

3. Alle nieuwelingen worden gedwongen 
tot het lidmaatschap van de centrale 
organisatie, die weliswaar een nieuwe 
vorm krijgt, maar waarin de bestaan
de zuilen de machtigste groep zullen 
blijven vormen. 

Op het moment dat wij dit schrijven is 
de uitslag van Cals' eerste formatiepoging 
nog niet te voorspellen. Slaagt zij, dan 
gaat de VVD twee jaren van oppositie 
tegemoet. Faalt zij, dan behoort de VVD 
opnieuw voor redelijk overleg klaar te 

staan. Nu het Kabinet-Marijnen er, niet 
in de laatste plaats dankzij het straffe 
financiele beleid van minister Witteveen, 
in is geslaagd, de krachtige inflatoire ten
denzen van 1963 en 1964 terug te chin
gen en weer duidelijk de weg naar een 

nieuw economisch evenwicht in te slaan, 
(zoals ook duidelijk uit het Centrale 
Economische Plan voor 1965 blijkt), 
zien wij het beleid van een regering met 
een sterke socialistische invloed - gezien 
de reeks van kostbare eisen die de PvdA 
in de afgelopen jaren naar voren heeft 
gebracht - met zorg tegemoet. 

Maar ook dat beleid zou - evenals de 
principiele houding van de VVD in deze 
lentemaanden van 1965 en de praktische 
uitwerking van het 'nieuwe open bestel' -
in 1967 worden onderworpen aan het 
oordeel van de kiezers. En die uitspraak 
zien wij met volledig vertrouwen tege
moet. 

De artikelen in LIBERAAL REVElL, die niet ondertekend zijn, 

vertegenwoordigen de mening van aile zes leden van de redactie. 
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Staten-Generaal en 
maatschappelijke structuur III 

Mr. P.J. Oud 

Aan het slot van mijn tweede artikel heb ik 
de vraag gesteld of onze Staten-Generaal nie't 
een beter beeld van het volk, dat zij vertegen
woordigen, zouden geven, indien de Eerste 
Kamer zou worden hervormd tot een ver
gadering, waarin de maatschappelijke groe
pen 1haar representatie zouden vinden. 

Als ik thans op deze gedachte wat nader 
inga, wil ik beginnen voorop te stellen, dat 
ik allerminst pretendeer hier met een nieuwe 
vondst te komen. Reeds in de jaren zeventig 
der vorige eeuw heeft Kuyper gepleit voor 
'dubbele Staten', door naast de 'politieke' 
vergadering een 'corporatieve' t·e plaatsen. Dertig jaar later lanceerde 
Treub, destijds een der Ieidende figuren in de Vrijzinnig-Democratische 
Bond, het denkbeeld van een Eerste Kamer samengesteld op de grondslag 
van maatschappelijke groeperingen. Tezelfder tijd houdt de Franse staats
rechtsgeleerde Duguit een pleidooi voor 'representation professionnelle' 
naast 'representation proportionelle'. Het zijn, zo schrijft hij , niet aileen 
de individuen en de partijen, die de natie vormen; er zijn andere elemen
ten, die de onderbouw zijn van het sociale gebouw. Het is de taak van de 
wetgever een systeem te ontwerpen, dat de vertegenwoordiging van de 
grote sociale krachten verzekert. 

Men heeft mij , toen ik in 1957 de gedachte van deze 'belangenvertegen
woordiging' in mijn afscheidscollege aan de Nederlandse Economische 
Hogeschool nieuw Ieven heb trachten in te blazen, tegengeworpen, dat 
ik mij schuldig maakte aan verwarring tussen het algemeen belang en 
de verschillende bijzondere belangen. Ik zou de onvergefelijke fout hebben 
gemaakt, dat ik het algemeen belang zag als de optelsom van een aantal 
bijzondere belangen. Het was wei een zeer onverdiend verwijt aan het 
adres van iemand, die nimmer moe is geweest te betogen, dat het alge
meen belang bestaat in de evenwichtige behartiging der bijrondere be
langen. Daarom is het zo nuttig, dat de bijzondere belangen met elkander 
worden geconfronteerd. Daarom ook zou de Eerste Kamer, zoals zij mij 
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voor ogen staat, moeten worden opge
trokken op een vee! bredere grondslag 
dan die waarop de SER staat. Er zijn nog 
andere belangen dan die van het be
drijfsleven. Er zijn de belangen van de 
kunst, van het onderwijs, de volksontwik
keling, de volksgezondheid en talloze an
dere. Aile worden zij in toenemende 
mate in organisch verband behartigd. 
Men raakt het 'corporatisme' niet kwijt 
door het als fascistisch te brandmerken. 
Het is in onze tegenwoordige maatschap
pij een macht geworden, die dagelijks in 
betekenis toeneemt en de overgrote meer
derheid van hen, die het beoefenen, ver
werpen het fascisme even hartgrondig 
als ik het doe. Het gaat erom, zoals ik 
het in mijn rede op de Iaatste algemene 
vergadering van de VVD heb uitgedrukt, 
voor deze problemen een democratische 
oplossing te vinden. Ik ben er mij van 
bewust, dat dit geen zaak is die wij van 
vandaag op morgen kant en klaar kun
nen hebben, maar wij mogen er niet voor 
terugschrikken haar grondig aan te vat
ten. 

Het gaat hier om twee vragen, die 
nauw samenhangen. Hoe zal de samen
stelling van de nieuwe Eerste Kamer zijn 
te regelen en hoe zal haar verhouding 
tot de Tweede Kamer zijn? 

Het is wei zonder meer duidelijk, dat 
de wijze, waarop de Kamer zal zijn sa
mengesteld, niet vrij zal kunnen zijn van 
enige willekeur. Het gaat hier anders dan 
bij de samenstelling van de Tweede Ka
mer niet om de vertegenwoordiging van 
kwantiteiten doch van kwaliteiten, die 
niemand op de juiste wijze tegen elkan
der zal kunnen afwegen. Het zal zelfs niet 
mogelijk zijn de samenstelling in de 
Grondwet vast te leggen met de nauw
keurigheid, waarmede dit ten aanzien 
van de Tweede Kamer zal moeten blijven 
geschieden. Men zal er toch rekening 
mede dienen te houden, dat in de samen
stelling veelvuldig verandering zal moeten 
worden gebracht. Mede daarom zal het 
niet aanbevelenswaardig zijn het aantal 
!eden grondwettelijk vast te leggen. Men 
zal moeten volstaan met enige zeer al
gemene grondwettelijke voorschriften. Op 
de grondslag daarvan zal dan de samen
stelling bij de wet zijn te regelen. 
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Dit stelsel zou natuurlijk volstrekt ver
werpelijk zijn, indien aan de Kamer een 
beslissende bevoegdheid zou worden ge
geven. Er zal dan ook geen sprake van 
mogen zijn, dat een door de Tweede 
Kamer aangenomen wetsontwerp defini
tief door deze Eerste Kamer zou kunnen 
worden afgewezen . Wei zou een dergelijke 
afwijzing moeten leiden tot een herhaal
de behandeling in de Tweede Kamer, 
die dan beslissend zou moeten zijn. Het 
ligt voor de hand, dat Regering en 
Tweede Kamer bij deze herhaalde be
handeling aandacht zouden schenken aan 
de in de Eerste Kamer gerezen bezwaren 
en daaraan eventueel zouden tegemoet
komen. In zijn wezen zou het werk der 
Eerste Kamer dus van adviserende aard 
zijn. Deze adviserende taak zou echter 
worden uitgeoefend door een lichaam op 
vee! breder grondslag samengesteld dan 
de SER, terwijl zij zich bovendien geheel 
in openbaarheid zou voltrekken. 

De controlerende taak van de Kamer 
zou strikt beperkt moeten blijven tot het 
uitspreken van een oordeel over het re
geringsbeleid zonder dat aan dat oordeel 
enig politiek gevolg dient te worden ge
geven. Geen minister of kabinet zou zij 
moeten kunnen verplichten om heen te 
gaan. Deze bevoegdheid dient uitsluitend 
aan de Tweede Kamer te blijven voor
behouden. De positie der Eerste Kamer 
zou aldus vee! overeenstemming vertonen 
met die van het Engelse Hogerhuis. Po
litiek mag dit Huis vleugellam zijn, noch
tans neemt het met betrekking tot wets
ontwerpen nu en dan beslissingen, waar
mede het Lagerhuis, dat onherroepelijk 
het laatste woord heeft, zijn voordeel 
doet. Een man als Morrison, destijds een 
der belangrijke figuren uit het Labour
Government van Attlee, verklaart dan 
ook in zijn hoek 'Government and Parli
ament' geen voorstander te zijn van de 
afschaffing van het Hogerhuis. 

In de vergadering der Tweede Kamer 
van 30 september 1958 heeft de heer 
Romme van grote instemming met de 
door mij ontwikkelde gedachtengang 
doen blijken. Hij zag er echter deze 
zwarte zijde aan, dat de verwezenlijking 
daarvan het begin zou kunnen worden 
van een totale uitwerping van het indi-



viduele element in de totstandkoming 
van de Staten-Generaal. Een Kamer, wor
telend in het georganiseerde maatschap
pelijke Ieven, zou, zo verwachtte hij , het 
in volksverbondenheid gaan winnen van 
een Kamer, gebaseerd op georganiseerd 
individualisme. Daarom wilde hij de 
Eerste Kamer niet ombouwen tot een 
corporatieve Kamer, doch haar, met be
houd overigens van haar tegenwoordige 
samenstelling, uitbreiden met het alzij
dige corporatieve element. 

Vooralsnog zie ik weinig reden voor de 
verwachting, dat ons volk zich meer ver
bonden zal voelen met de corporatieve 
dan met de andere Kamer. Maar als dit 
op den duur zou gebeuren dan zou dit 
niet het gevolg zijn van het bestaan der 
corporatieve Kamer doch van een zich 
wijzigende volksovertuiging. Als bet volk 
zich meer verbonden zou gaan voelen 
met de in de maatscbappij opgekomen 
organisatie dan met de op de grondslag 
van algemeen kiesrecht opgetrokken volks
vertegenwoordiging, dan zal met of zon
der het bestaan van een corporatieve Ka
mer het einde van bet tegenwoordige 
vertegenwoordigend bestel in zicht ko
men. En als dit mocht gebeuren zal zich 
langs democratiscbe weg een nieuwe ont
wikkeling hebben voltrokken. Immers het 
volk zelf zal dan aldus hebben verlangd. 

Overigens schijnt mij bet middel, dat 
Mr_ Romme wilde aanwenden om deze 
ontwikkeling te keren, erger dan de 
kwaal. In zijn gedachtengang toch zou 
bet volk zich met het dee! der Eerste 
Kamer, dat het alzijdige corporatieve ele
ment zou vormen, op den duur meer ver
bonden moeten gaan voelen dan met het 
andere dee!. Dit systeem zou dan ook 
kwalijk een bijdrage kunnen leveren om 
het door hem geduchte gevaar te keren. 
Het zou bovendien kunnen leiden tot een 
grotere volksverbondenheid met de Eerste 
dan met de Tweede Kamer, hetgeen een 
volslagen ommekeer zou kunnen brengen 
in de verhouding tussen de beide Ka
mers. Indien men de beide elementen 
van representatie in een Kamer bijeen 
wil brengen, dan kan men beter de weg 
volgen door Mr. Romme aangegeven in 
zijn in 1943 geschreven boekje 'Nieuwe 
Grondwetsartikelen', waarin hij gepleit 

heeft voor een stelsel van een enkele 
Kamer, deels op gewestelijke grondslag, 
cleels op grondslag van standsvertegen
woordiging samengesteld. Waarbij ik er 
ter voorkoming van misverstand aanstonds 
op moet wijzen, dat de standen door hem 
bedoeld niets gemeen hebben met de 
standen der Grondwet van 1815, doch 
zijn gebaseerd op verschil in maatschap
pelijke werkzaamheid. 

Kort na zijn aftreden als Minister van 
Onderwijs beeft Mr_ Cals aan het pro
bleem van de samenstelling der Staten
Generaal uitvoerig aandacht geschonken 
in een tweetal belangwekkende redevoe
ringen achtereenvolgens voor de St. Ja
cobskring te 's-Gravenhage en voor het 
Juridisch clispuut 'Contarcli Ferrini' cler 
Nijmeegse studenten gehouclen. Ook hij 
betuigde vee! instemming met de door 
mij geuite gedachte, doch zou evenals 
Romme aan een gemengd samengestelde 
Kamer de voorkeur geven. Ik blijf van 
oordeel, dat het brengen van twee ver
schillende elementen in een der Kamers, 
terwijl de andere Kamer slechts een van 
deze twee blijft representeren, ons ver
tegenwoordigend stelsel niet doorzichti
ger zou maken . Met bijzondere instem
ming nam ik kennis van mr. Cals' uit
spraak, dat ook thans in feite verschil
lende maatschappelijke groeperingen in 
onze Kamers vertegenwoordigd zijn, doch 
dat de huidige gang van zaken tot veler
lei misverstanden en onduidelijkheden, 
en wat erger is, tot het versluieren van 
verantwoordelijkheden aanleiding kan ge
ven. 'Het feit , dat de !eiders van mach
tige vakorganisaties of andere maatschap
pelijke groeperingen dee! uitmaken van 
de Staten-Generaa1 betekent niet altijd 
een verheldering van de verhoudingen 
en verantwoordelijkheden. In een orga
nisch samengestelde Kamer zou deze ver
antwoordelijkheid zuiverder kunnen wor
den geregeld '. Maar ik ben tegelijk van 
mening, dat het toch weer tot vertroebe
ling zal leiden, als in dezelfde Kamer 
plaats wordt ingeruimd aan een ander 
element naast het organische. 

Overigens is het natuurlijk zo, dat ook 
de organische Kamer - daarin had mr. 
Cals volkomen gelijk - politieke betekenis 
zou hebben, zelfs als men haar overeen-
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komstig mijn suggestie niet de beslissen
de macht zou geven. Men schudt zijn 
politieke overtuiging niet af, als men zit
ting neemt als representant van een 
maatschappelijke groep. 

Nog op een punt zou ik tenslotte wil
len wijzen. Er wordt in steeds toenemen
de mate geklaagd over de voortdurend 
grotere plaats die het specialisme in de 
Tweede Kamer gaat innemen. Ik acht 
het niet ondenkbaar, dat een organisch 
samengestelde Eerste Kamer dit euvel 
binnen geringere proporties zal kunnen 
terugdringen, want - ook hierin stem ik 
met mr. Cals overeen - ik zou de Tweede 
Kamer liefst zoveel mogelijk zien samen
gesteld uit 'allround' politici. 

Bij een stelsel als door mij bepleit, zou 
voorts ernstig aandacht zijn te geven aan 
het vraagstuk der incompatibiliteiten. Ik 
schrijf dit niet omdat ik op zichzelf zo'n 
voorstander ben van uitbreiding van het 
aantal onverenigbaarheden. Het maakt op 
mij nooit vee! indruk, als ik hoor ver
kondigen, dat een betrekking onverenig
baar behoort te zijn met het lidmaat
schap in het bijzonder van de Tweede 
Kamer, omdat het niet mogelijk zou zijn 
beide functies naar behoren te vervullen. 
Het oordeel daaromtrent heeft men over 
te Iaten aan hen die de benoeming tot 
enige betrekking in handen hebben. Zien 
zij in haar verenigbaarheid met een an
dere fun·ctie geen bezwaar, dan zie ik 
geen reden, waarom grondwet of wet 
haar nochtans zouden verbieden. Van het 
verband dat in de laatste tijd nu en dan 
bepleit wordt tussen de hoogte van de 
schadeloosstelling der !eden van de Twee
de Kamer en een verbod om daarnaast 
andere ambten te bekleden ben ik een 
tegenstander. In mijn langdurige parle
mentaire loopbaan heb ik menig Kamer
lid gekend, dat naast een drukke werk
kring buiten de Kamer een hoogst waar
devol volksvertegenwoordiger was. Na
tuurlijk waren er ook wei andere geval
len, waarin het Kamerlidmaatschap van
wege het vele buitenparlementaire werk 
vrijwel werd verwaarloosd. Maar wie zou 
menen, dat zij, die al hun tijd aan het 
Kamerwerk konden geven, steeds tot de 
meest waardevolle !eden behoorden, zou 
zich deerlijk vergissen. Nomina sunt odio-
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sa, maar ik zou leden kunnen noemen, 
die in de vergadering der Kamer zelden 
of nooit ontbraken en die nochtans niet 
vee! meer dan waardeloos waren. Menen 
de kiezers echter met zo'n lid genoegen 
te kunnen nemen, dan is dat hun zaak. 
Het is hun recht hun vertrouwen te 
schenken aan wie zij willen. 

Cans anders staat het echter als een 
onverenigbaarheid voortspruit uit de 
aard van een ambt. Dat een lid van de 
Hoge Raad geen lid van de Staten-Gene
raal kan zijn heeft een goede reden. Hij 
zou immers geroepen kunnen worden als 
rechter te zitten als een zijner collega's 
uit de Kamer een ambtsmisdrijf zou heb
ben gepleegd. Ook brengt de aard van 
ons twee-kamers-stelsel met zich dat nie
mand tegelijk lid van de beide Kamers 
mag zijn. Het zou in dit stelsel niet pas
sen, dat wie aan de besluitvorming in 
de ene Kamer heeft deelgenomen dit ook 
in de andere Kamer zou kunnen doen. 

Bij de grote invloed die de SER heeft 
wordt het als weinig bevredigend erva
ren, dat de !eden van deze raad dit lid
maatschap met dat van de Staten-Gene
raal kunnen verenigen. Jammer genoeg 
heeft destijds een regeringsvoorstel om 
hier onverenigbaarheid uit te spreken het 
in de Tweede Kamer niet kunnen halen. 
Zou de algemeen adviserende taak van 
de in de SER vertegenwoordigde groepen 
overgaan naar een Eerste Kamer dan zou 
vanwege de onverenigbaarheid van het 
lidmaatschap der beide Kamers dit pro
bleem vanzelf zijn oplossing hebben ge
vonden. Toch zou daarmede niet kunnen 
worden volstaan. Het zou immers in het 
nieuwe stelsel weinig passen, dat een 
groep, die in de Eerste Kamer is verte
genwoordigd, zich langs de weg van de 
algemeen politieke verkiezingen ook ee1. 
of meer plaatsen in de Tweede K~mer 
zou weten te verschaffen. Daarom zou 
voor bestuurders van en personen in 
dienst van maatschappelijke groeperingen, 
die haar vertegenwoordiging in de Eerste 
Kamer krijgen, het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer moeten worden uitge
sloten. 

Ik ben er mij van bewust, dat de denk
beelden door mij ontwikkeld, nog vee! 
nadere uitwerking zullen behoeven. Ook 



verwacht ik niet anders dan dat zij te
genspraak zullen ontmoeten. Voor mij is 
echter de hoofdzaak, dat de Partij zich 
aan het denken zal willen zetten over 
geheel het vraagstuk van onze staats
rechtelijke structuur. De (thans demissio
naire) liberale Minister van Binnenlandse 
Zaken heeft het gelukkige initiatief ge
nomen om in brede kring belangstelling 
te wekken voor de vraag wat een nieuwe 

Ik koes ter de hoop 

grondwet zou dienen te bevatten. Het zal 
zeker in zijn lijn liggen als ook de poli
tieke partijen zich met dit probleem in
tensief zullen gaan bezighouden. Voor 
liberalen, die op het stuk van staats
rechtelijke hervorming een zo groot ver
leden hebben, ligt hier een opdracht, die 
zij, naar ik hoop, met beide handen zul
len aanvatten. 

In het ontwerp van de in 1852 te houden troonrede kwam de volgende 
zin voor: 'Ik k!oester de hoop, dat de algemeene omstandigheden Mij 
zullen toelaten, nog in deze zitting een gewigtige voordragt betreffende 
's Rijks schuld, aan Uwe beraadslagingen te onderwerpen'. Op verlangen 
van de Koning werd 'Ik koester de hoop' veranderd in 'Ik hoop'. 

Dr. E. van Raalte rept van deze wijziging op twee plaatsen in zijn hoek: 
'Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814-1963' ('s-Gravenhage, 
1964). Op bladzijde XXIII van zijn inleiding noemt hij de verandering 
'van slechts heel ondergeschikte betekenis'; op biz. 355 spreekt hij van 
'uitsluitend een taalkundige wijziging zonder de geringste betekenis'. 

Als ik tegen deze kwa1ificaties van de heer Van Raalte bezwaar maak, 
heb ik tevens de enige kritiek, die naar mijn oordeel op zijn voortreffelijk 
werk te leveren valt, gegeven. 

Zijn kwalificaties, hoezeer ook zakelijk juist, miskennen namelijk het 
menselijk communicatie-element, dat bij de aangebrachte verandering 
betrokken is. 'Ik koester de hoop', dat is de lange lijs van Thorbecke ten 
voeten uit; wie zijn officiele proza consumeert moet erkennen, dat het 
voortreffelijk is, maar houdt na de consumptie meer dan eens het gevoel 
over, een stok te hebben ingeslikt. 'Ik koester de hoop' : men moet zo iets 
eigenlijk niet schrijv·en, maar zeggen moet men het zeker niet en troon-
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redes zijn nu ,eenmaal bestemd om te worden uitgesproken. Daarentegen 
staat met 'ik hoop' de directe, op de man a£ gaande koning Willem III 
66k ten voeten uit voor ons. 

Er is enige reden om dit punt zo breed uit te meten, omdat een der 
indrukken, die na de kennisnerning (globaal uiteraard!) van honderden
vijftig troonredes achterblijven, het veelal 'ontmenste' is van deze ver
halen. 

Nu is bij zo'n staatsstuk dorheid nooit ten voile te ontgaan. Er moeten 
bepaalde mededelingen van doorgaans weinig meeslepende aard in wor
den vervat; het is een produkt van velerlei collaboratie, waardoor het 
persoonlijke ook al niet duidelijk aan bod kan komen; aan de lengte zijn 
grenzen gesteld (Van Raalte deelt mee, dat tegenwoordig het aangenomen 
maximum 1800 woorden is) . 

Maar moet nu het staatshoofd 'te midden van en sprekend tot de 
Staten-Generaal' (aldus de opzet, die aan Van Raaltes hoek ten grondslag 
heeft gelegen) echt zo uit de folianten spreken? 

Het kan blijkbaar wel anders. De woorden, waarmee de troonrede van 
1902 aanving luidden: 'Uit ernstige krankheid genadig hersteld . . .' en dat 
is, zegt Van Raalte terecht, kenmerkend voor de Kuyperiaanse stijl. Maar 
het is meer dan dat : het is de taal van een mens. En zeker niet van 
Kuyper, maar ook levend is de aanhef van de troonrede van 1945: 'Ge
voelens van diepe bewogenheid mengen zich met die van vreugde en 
erkentelijkheid nu ik na zes jaren van bittere scheiding weer in uw mid
den verschijn' . Deze zin is lev end ook in die betekenis, dat hartverwarmen
der uitdrukking van het onvervangbaar goed van een democratisch staats
bestel moeilijk te geven is. 

Maar hoe weinig zijn dergelijke klanken in de troonredes te beluisteren. 
De troonrede van 1963 begint met de verschrikkelijke platitude: 'In deze 
tijd van dynamische ontwikkeling .... ' ; daarmee durft tegenwoordig zelfs 
een lid van een dorpsgemeenteraad niet meer aan te komen dragen. Die 
van 1962 spreekt van: 'De woningvoorziening, die voor vele gezinnen nog 
grote problemen schept, blijft een voorwerp van voortdurende zorg'. Wat 
moeten, in 's hemels naam, daarmee nu de echtparen aanvangen, die de 
progenituur - omdat er geen andere mogelijkheid bestaat - dienen te 
bedrijven acht,er een gordijn, dat de overgang van woon- naar slaapvertrek 
symboliseert? Een troonrede mag geen emotioneel stuk zijn, maar het 
moet - waar dat pas geeft - wel Iaten blijken van menselijke emotie. 

En dan aldie kunsttermen. Als minister Ir. Van Schaik het ontwerp van 
de troonrede voor 1945 aan critiek onderwerpt, schrijft hij: 'Op pag. 5, 
2e al. is 'budgetaire sanering' een begrip dat niet l % van het volk be
grijpt'. Inderdaad: als de troonrede volgens Van Raalte een middel is 
om 'aan een zo ruim mogelijke ·kring ook dus buiten die van de Kamers 
een zo duidelijk mogelijk beeld te verschaffen omtrent hetgeen de rege
ring meent tot stand te moeten helpen brengen', komt men met dergelijke 
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geheimtaal niet ver. Evenmin als met de 'macro-economische produktivi
teitsontwikkeling', waarvan in 1963, om het ook eens lekker-officieel te 
zeggen, 'gewag wordt gemaakt'. 

Is het, tenslotte, te veel gevergd dat ook de humor eens een kans krijgt? 
Ik bedoel niet, dat de geachte afgevaardigden moeten gieren, maar zou op 
hun doorgroefde gezichten een milde glimlach niet erg menselijk zijn? En 
'regeren' is toch iets erg menselijks? 

Een troonrede op rijm lijkt mij eohter te ver gaan, al mag niet onver
meld blijven, dat bij wijze van parodie Luzac dat in 1845 wel geprobeerd 
heeft: 'Wetten, Heeren, hij de vleet I Liggen, of zijn dra gereed' en: 'De 
kartofflen zijn mislukt 1 Dat 's een onheil dat ons drukt I Maar die zaak 
komt wel te regt 1 Als ge 't wijslijk overlegt'. Welke lezer, zo mag ik 
vragen, had dergelijke taal in een dergelijk statig hoek als dat van Van 
Raalte verwacht? 

Aan taal en stijl van de troonredes wordt tegenwoordig, zo vernemen 
wij van Van Raalte, hijzondere zorg hesteed, aanvankelijk door het wa
kend oog van Dr. Kortenhorst, nadien door dat van de Leidse hoogleraar 
Stutterheim, maar het zal duidelijk zijn, dat met het schrijven van 'zuiver' 
Nederlands, hoe breed en diep men dat hegrip ook opvat, in dit opzicht 
nog niets gered is. Ret zuivere Nederlands is heel dikwijls, om het franche
ment uit te drukken, stomvervelend. En dat dan zonder dat het nodig is. 

Zijn dit nu alle opmerkingen, die met hetrekking tot dit hoek te maken 
zijn? Natuurlijk in de verste verte niet. Dit hoek, dat als 'Ding-an-sich' 
weinig aanleiding tot commentaar geeft, is toch op minstens twee cardi
nale punten van groot gewicht. 

Ret stelt in de eerste plaats in de gelegenheid om de ontwikkeling van 
de N ederlandse denkheelden omtrent de gemeenschapszorg in een tijds
verloop van honderdenvijftig jaar snel, maar duidelijk na te gaan. Een 
voorheeld: liggen er met hetrekking tot het onderwijs geen werelden 
tussen de volgende citaten uit 1824 en 1948? 
1824: 'Ret hooger en lager onderwijs gaan voort, hunne nuttige uit
werkselen (een woord dat van de zetter speciale aandacht vergtl) te ver
spreiden'. 
1948: 'Bij de verschillende typen van onderwijs heeft het opvoedings- en 
vormingsaspect de hijzondere belangstelling van de Regering. Ter ver
vulling van de functie van het onderwijs ten opzichte van enkeling en 
gemeenschap zijn nauwe verstandhouding en samenwerking tussen de 
leerkrachten hij de onderscheiden soorten van onderwijs nodig'. 

In de tweede plaats is dit hoek principieel waardevol door de inleiding 
(52 bladzijden) van de heer Van Raalte. Met gehruikmaking van tot 
dusver geheel onbekende gegevens is zowel uit staatkundig-histor£sch als 
uit algemeen-staatsrechtelijk oogpunt een werkstuk tot stand gekomen, 
dat tot bewondering stemt. 

B. de Goede 
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Nu de versohijning van Liberaal Reveil samenvalt met de Algemene 
Vergade11ing van de VVD, meent de redactie een bijdrage te kunnen 
leveren aan de algemene discussie in liberale kring over de beginselen 
en het programma van de partij door publikatie in dit nummer van 
de volgende drie artikelen van respectievelijk de heren Franken, Dias 
Santilhano en Stal. Voor de inhoud van die artikelen blijven de auteurs 
verantwoordelijk. 

Bent u ook zo demostatisch? 
In Nederland bestaat een algemeen onbebagen over het huidige staats
bestel. Maar bet ontbreekt niet aan profeten en wonderdokters, die 
menen met een 'meesterlijke' maatregel het Nederlandse volk uit zijn 
apathie te kunnen wekken en juiohend in drommen naar de stembus te 
Iaten stormen. De beer Cals was al voor zijn formateurstijd tot de profeten 
te rekenen ('hervorming', aileen allemaal nog niet zo uitgewerkt), de beer 
Glastra van Loon, hoogleraar in Leiden, valt duidelijk in de groep tover
dokters met zijn ene bezweringsformule 'verkiezing van de minister-presi
dent'. 

Toch is een zeker nut de denkbeelden van deze heren niet te ontzeggen, 
inzoverre zij het probleem levend houden en het dikwijls van een on
orthodoxe kant benaderen, aspecten bijdragen aan de discussie, zonder 
daar ecbter wezenlijke invloed op uit te oefenen. 

Mijns inziens is er sprake van een complex van factoren, die samen 
voor de huidige toestand verantwoordelijk zijn. Zij kunnen dan ook niet 
met een 'sublieme' vondst bestreden worden maar aileen met een complex 
van maatregelen. 

De klachten over het huidige systeem kunnen, zonder aanspraak op 
voiledigbeid als volgt gerangschikt worden: 
a) Ret kiesstelsel is te onpersoonlijk, levenloos, oninteressant. 
b) De uicslagen van de verkiezingen geven praktisch geen uitsluitsel over 

de koets van de volgende jaren; men kan nog aile kanten uit. 
c) De verschillen tussen de partijen zijn te klein; geen duidelijke beeld

vorming. 
d) Te weinig openheid in het parlement; oninteressante discussies; grau

we middelmaat. 
e) Bij bepaalde problemen lopen de scheidslijnen dwars door de partijen; 

uitkom&t dan toevailig, zonder verband met de mening der kiezers. 
f) Politiek en politici: boerenbedrog, plebejers, achter..de-eilebogen-heb

bers, stroopsmeerders, scburken, onnette geldopeters. 
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Naast bovengenoemde klachten speelt nog een structurele factor mee: het 
relatief afnemende belang van Nederlandse aangelegenheden in Europa 
en de wereld. 

Hoewel ik niet graag het aantal aanhangers van mening f) zou willen 
schatten (zij zullen bovendien van dag tot dag en van probleem tot pro
bleem wisselen), illustreert het bestaan van dit soort standpunt wel de 
beperkingen, die elk stelsel nu eenmaal zal hebben. Men zal er zich mee 
moeten verzoenen, zonder echter het streven naar een zo goed mogelijke 
oplossing op te geven. 

De kuur (vernieuwing, hervorming, aanpassing) die mijns inziens op 
bovengenoemde diagnose moet volgen, zal op de volgende overwegingen 
dienen te berusten: 
a) dat enerzijds 'de staatkundige instellingen een zodanige samens.telling 

dienen te hebben, dat de meningen van de kiezer daarin hun beste 
uitdrukking vinden; 

b) dat anderzijds de staatkundige instellingen een zodanige wijze van 
samenstelling en werking dienen te hebben, dat deze stimulerend 
werken op de (voortdurende) meningsvorming van die kiezer. 

Dit zijn de overwegingen geweest die ten grondslag gelegen hebben aan 
de resolutie 'Demostaat' (DEMOcratisering STAATsinstellingen), die in de 
jongste landelijke algemene ledenvergadering van de JOVD werd aan
genomen. Deze resolutie is, voorzov,er ons bekend, een van de zeer weinige 
na-oorlogse pogingen om tot een afgerond geheel van voorstellen tot poli
tieke structuurverbetering te komen. 
Heel in het kort volgen hieronder de in de resolutie vermelde punten: 

1) Een bepaling in de Grondwet, dat bij het ontbreken van een recht
streekse troonopvolger uit het Huis van Oranje, het Nederlandse volk 
beslist over de staatsvorm van Nederland. 

2) Opheffing van de Eerste Kamer; uitbreiding van de Tweede Kamer 
tot 300 leden. 

3) Partieel districtenstelsel, met correcte naar evenredige vertegenwoor
diging. 

4) Provinciale en gemeenteraadsverkiezingen op een dag; maar het land 
in drie groepen verdeeld: elke groep kiest in een ander jaar. 

5) Gelijktrekking van actief en passief kiesrecht met ingang van het 
jaar waarin men wettelijk meerderjarig wordt. 

6) Incompati,biliteiten in een wet, en scheiding van officiele adviserende 
functies en wetgevende functies. 

7) Tweejarige begrotingen; jaaroverzicht in niet-begrotingsjaar waar-
voor de regering verantwoordelijk is aan de Kamer. , 

8) Per fractie een beperkt aantal door het Rijk betaalde adviseurs. 
9) Hearings verplicht voor elk wetsontwerp, met recht van oproeping. 

10) Beperkt referendum; de Raad van State beslist; de uitslag is ongeldig 
bij minder dan 50% opkomst. 
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ll) Aanstelling door de Kamer, met tweederden meerderheid, van een 
Ombudsman, te verbinden aan het bureau van de R aad van State. 

12) Constitutioneel Hof, los van de bestaande instellingen, voor de toet
sing van wetten aan de Grondwet. 

13) Uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad van State. 
14) Voorlichting over de democratie op scholen, in militaire dienst, door 

inschakeling van publiciteitsmedia; subsidie aan de Nederlandse 
Jongeren Contact Raad. 

In bovenstaande reeks voorstellen zou naar mijn persoonlijke mening ook 
passen de opheffing van de opkomstplicht (hetgeen de politieke partijen 
er meer dan nu toe zou dwingen elke individuele kiezer te bereiken), maar 
een meerderheid in de JOVD dacht hier anders over. 

Hebben bovengenoemde voorstellen aileen betrekking op landelijk 
niveau, ook daarbeneden zullen veranderingen nodig zijn. Hierbij kan 
men bijvoorbeeld denken aan de vervanging van de niemand meer aan
sprekende Provincies door Agglomeraties (vervanging, dus niet naast el
kaar bestaan), rechtstreekse verkiezingen van burgemeesters (omdat hier 
de locale problemen veel belangrijker zijn dan de politieke) enzovoort. 

Het laatste woord is natuurlijk met bovengenoemde suggesties niet 
gezegd. Het onderwerp is te uitgebreid en te veelomvattend dan dat men 
mag verwachten dat een regering zich eraan waagt. Een initiatiefvoorstel 
uit de Kamer zit er om dezelfde reden ook niet in. Vandaar dat overblijft 
als laatste redmiddel een Staatscommissie, die alle voorstellen op hun 
waarde kan toetsen. Het zou het beste zijn als aan een dergelijke Staats
commissie een duidelijk 'gerichte adviesaanvrage' werd meegegeven, maar 
dat is, vrees ik, teveel verwacht, van welk ministerie dan ook. Dan maar 
onze hoop stellen op de staatsrechtsgeleerden, die eventueel in zulk een 
staatscommissie zullen plaatsnemen en die hooguit over zes jaar weer van 
zich zullen doen horen. 

C. A. Franken 
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Over het 'beginselprogram' der VVD 

F. Dias Santilhano 

Met opzet schrijf ik 'beginseiprogram' tussen 
aanhaiingstekens. Het zogenaamde beginsei
program is namelijk een enigszins bonte Iap
pendeken van beginselen, doeistellingen, 
werk!wijzen en verkiezingsieuzen. Sommige 
van deze Ieuzen zijn bovendien gesneden uit 
de min of meer versieten jasjes van andere 
groeperingen. 

Wat mag wei de oorzaak zijn, dat men 
gek'Omen is tot zo'n eigenaardig samenraap
sei? Waarschijniijk aan de ene kant een te
kortschietend anaiytisch vermogen, aan de 
andere kant een opzetteiijke poging tot ver
siuiering om zoveei mogeiijk voigelingen te winnen. Nu moet een poli, 
tieke partij er inderdaad op bedacht zijn een zo groat mogeiijk aantal 
leden en kiezers te winnen om haar doelstellingen te kunnen verwezen
lijken. Maar een partij, die steunt op de oordeeisbekwaamheid en oor
deelsbevoegdheid van het individu, mag en kan daarbij geen gebruik 
maken van al dan niet opzettelijke, ai dan niet onderling tegenstrijdige 
vaagheden en verwarringen. Dat kunnen wij beter overlaten aan dicta
turen, die zich immers baseren op het verlies van het onderscheidings
vermogen van het individu. Een voikspartij, die zich nog altijd richt tot 
het denkend deel der natie - dat zijn aile individuen, die hun eigen 
hersens gebruiken, onverschillig van welke opieiding, stand, beroep, 
klasse, godsdienst of welke andere onderscheiding ook - trekt meer leden 
en kiezers als men klare wijn schenkt, dan troebel drab. Vooral ais men 
kan komen met een aantrekkelijke, duidelijke trits: Beginsel-middelen
doel. 

Laat ons nu eens artikel I van het 'Beginselprogram van I948' bekijken. 
Hierin staat o.a. dat vrijheid, verantwoordeiijkheid en soci!lle ge
rechtigheid de fundamenten behoren te zijn van een op christelijke grand
slag berustende samenleving als de N ederiandse . 

Hoe nu? Fundamenten zijn grondlagen. Is het nu de bedoeling dat op 
de primaire christelijke grondslag de secundaire grondslagen vrijheid, 
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verantwoordelijkheid en sociale gerech
tigheid worden geconstrueerd? Of wordt 
bcdoeld dat christendom, vrijheid, verant
woordelijkheid en sociale gerechtigheid 
gelijkwaardige, naast elkaar liggende 
grondslagen van de Nederlandse samen
leving (behoren te) zijn? 

Verder: zijn vrijheid en democratie 
synoniem met vrijheid, verantwoordelijk
heid en sociale gerechtigheid? Of zou 
vrijheid en democratie misschien kunnen 
betekenen: vrijheid van oordeelsvorming, 
vrijheid om op grond van die oordeels
vorming tot praktische beslissingen te 
komen, het dragen van verantwoordelijk
heid voor die beslissingen, de bekwaam
heid en bevoegdheid om op grond van 
die verantwoordelijkheid medezeggen
schap uit te oefenen? Sociale gerechtig
heid is echter een begrip van geheel an
dere orde. Vrijheid en democratie zijn de 
middelen. De sociale gerechtigheid is het 
daarmee beoogde doe!. 

Vrijheid en democratie zijn dus geen 
doe! op zichzelf. Zij zijn ook niet het 
kostbaarste goed (artikel 4). Het Ieven 
zelf is het kostbaarste goed. 's Mensen 
levensdoel is te trachten in zijn bestaan 
te volharden. Het kan zijn dat de - on
getwijfeld kostbare - goederen vrijheid 
en democratie tijdelijk van hun functie 
ontheven moeten worden, zoals dat bij de 
Romeinen het geval was, als er voor een 
half jaar een dictator benoemd werd, 
wanneer het Ieven zelf op het spel stond. 
\Vaarin zit dan het kostbare van de vrij
heid en democratie. Dat zij op den duur 
het best in staat zijn de sociale gerech
tigheid te bevorderen. 

Wat is echter sociale gerechtigheid? 
Een maatschappijordening waarin de !e
den der gemeenschap de grootst moge
lijke gelegenheid hebben, om aan de hun 
ingeschapen drang naar zelfbehoud te 
voldoen, zonder dat zij de gelijke drang 
bij andere !eden in gevaar brengen. 

Wij hebben het dus gehad over de 
middelen: vrijheid en de~ocratie en het 
doe!: sociale gerechtigheid. 

Nu de grondslag. Eerst de voorafgaan
de vraag: Is er een grondslag (grondsla
gen) of beginsel (beginselen) nodig? Voor 
sommigen wei, voor anderen niet. Er zijn 
er, die volkomen pragmatisch tot hun 
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keus 'vrijheid en democratie leidend tot 
sociale gerechtigheid' komen. Zij zijn als 
!eden en kiezers onze volkspartij van har
te welkom. 

Er zijn echter ook mensen, die er be
hoefte aan hebben hun keus 'vrijheid en 
democratic leidend tot sociale gerechtig
heid' levensbeschouwelijk te funderen. 
Aan deze mensen bieden artikel I en 3 
als grondslag uitsluitend het christendom 
in een van zijn schakeringen. Ongetwij
feld kan het christendom grondslag voor 
'vrijheid en democratie leidend tot so
dale gerechtigheid' zijn, maar het kan 
evengoed grondslag voor dictatuur en 
dogma-aanvaarding zijn. Aan de andere 
kant is een andere fundering van 'vrij
heid en democratie leidend tot sociale 
gerechtigheid' denkbaar en mogelijk. Het 
is on juist als men dan uitsluitend op
teert voor de christelijke grondslag. Voor 
mensen die in bet geheel geen volgelin
gen van de christelijke levensbeschou
wing zijn, kan dit zelfs stotend zijn. Als 
zij op grond van hun levensbeschouwing 
X tot het kiezen van 'vrijheid en demo
cratie leidend tot sociale gerechtigheid' 
komen, dan hebben zij er recht op, dat 
een volkspartij hun keuze erkent als te 
wortelen in hun levensbeschouwing X 
en niet in het christendom. 

Een wit paard zal niet zo onredelijk 
zijn een witte koe als ook-een-paard te 
beschouwen en te behandelen, aileen om
dat ze ook wit is. Waarom zouden wij 
dan onredelijker zijn dan het witte paard. 
Om meer aanhangers te winnen mis
schien? Dat kan wei eens andersom uit
komen, zowel van de kant van de christe
nen als van die van de niet-christenen. 

Wei bestaat er misschien een biologi
sche oorzaak, dat paard en koe be~de 

wit zijn, maar daarom is een koe nog 
geen paard. 

Zo is er misschien ook wei een psycho
logisch-biologische oorzaak dat allerlei 
christenen en allerlei niet-christenen van 
verschillende levensbeschouwing uit hun 
keus 'vrijheid en democratie leidend tot 
sociale gerechtigheid' funderen. Wellicht 
is die oorzaak weer de drang om in het 
bestaan te volharden. Maar laat ieder lid 
en iedere kiezer voor zichzelf uitmaken 
of, en zo ja hoe, hij zijn keus 'vrijheid 



en democratie leidend tot sociale gerech
tigheid' funderen wil. 

In dit Iicht bezien is het opstellen van 
een beginselprogram niet aileen een on
mogelijke maar ook een overbodige zaak 
geworden. 

Laat allen, die dezelfde fundering voor 
hun keus 'vrijheid en democratie leidend 
tot sociale gerechtigheid' aanvaarden, 
zich tot een beginselgemeenschap aaneen
sluiten binnen de VVD. Deze zal dan 
pragmatische !eden tout court tellen, en 
!eden van diverse beginselgemeenschap
pen. Dit kunnen zijn een protestants
christelijke, een humanistische, een (pan
thei:stisch)-liberale, een (schrik niet) soci
aal-democratische, en andere. Een rooms
katholieke beginselgemeenschap, die op 
grond van het katholicisme tot een fun
dering van de keus 'vrijheid en democra
tie leidend tot sociale gerechtigheid' kan 
komen, lijkt mij niet waarschijnlijk. Maar 
dat zullen onze katholieke !eden voor 
zichzelf moeten uitmaken. In ieder ge
val zijn ze als pragmatisch lid enjof kie
zer van harte welkom. 

Nog iets over een mogelijke sociaalde
mocratische beginselgemeenschap. Men 
vergete niet, dat er verschillende socialis
men waren, zijn en zullen zijn. Het staats
kapitalisme, al dan niet Iangs democra
tische weg tot stand gekomen, is er slechts 
een van. Men overzie door bet schrik
beeld van nationalisatie niet de - feitelijk 
reeds in gang zijnde - ontwikkeling naar 
een gesocialiseerde maatschappij, waarbij 
de eigendom der produktiemiddelen zo
veel mogelijk gespreid wordt over de !e
den der gemeenschap. Deze gang van 
zaken hoeft niet noodzakelijkerwijs in 
strijd te zijn met de ondernemingsgewijze 
produktie met winstmotief. 

Er kunnen zo verschillende beginsel
programma's komen, dat wil zeggen le
vensbeschouwelijke funderingen voor de 
keus 'vrijheid en democratie leidend tot 
sociale gerechtigheid'. Deze levensbe
schouwelijke funderingen kunen inder
daad helpen, om de 'zedelijke ontworte
ling en het geestelijk nihilisme te 
overwinnen' '(artikel 3)' maar dit voor
recht is bepaald niet de exclusieve eigen
dom van bet christendom. Overigens die
nen de beginselgemeenschappen hun 

werkterrein te beperken tot de politieke, 
economische en sociale vlakken. De ove
rige vlakken (en ten dele het sociale vlak) 
late men over aan de religieuze en an
dere geestelijke genootschappen, waarmee 
echter wei samenwerking kan bestaan. 

Moet de VVD dan helemaal niet een 
program voor aile !eden (enjof kiezers) 
bezitten? Wei degelijk, maar geen begin
selprogram doch een werkprogram en 
eventueel een verkiezingsprogram. 

'Vat dient een werkprogram niet te 
zijn? Een samenraapsel van als droog 
zand aan elkaar hangende grote hoeveel
heden wen sen om zoveel mogelijk !eden f 
kiezers aan te trekken. 

Wei een Iogisch opgebouwde uitwer
king van 'vrijheid en democratie leidend 
tot sociale gerechtigheid', nauwkeurig 
afgestemd op de huidige en in de nabije 
toekomst te voorziene sociale, economi
sche en politieke ontwikkeling der Ne
derlandse maatschappij, ook gezien als 
dee! van de gehele vrije wereld. Het be
Iweft geen betoog dat een dergelijk werk
program periodiek herzien dient te wor
den, echter met behoud van 'vrijheid en 
democratie leidend tot sociale gerech
tigheid'. Voortborduren op reeds voor
bije ontwikkelingsfasen der maatschappij 
is evenwel niet aan te bevelen. Wat het 
verkiezingsprogram betreft, dit moet ten 
eerste bevatten die punten uit het werk
program, die voor de komende kabinets
periode het urgentst zijn en op dat ogen
blik het meest voor venvezenlijking in 
aanmerking 1kunnen) komen. Hun aantal 
dien t niet te groot te zijn en Iiefst onder 
enkele hoofden te vangen. Het lijkt mis
schien wei: hoe Ianger de waslijst deside
rata hoe meer kiezers zullen er iets van 
hun gading bij vinden, maar men over
schat de ijver van de kiezer - en onder
schat zijn gezond verstand - als men 
denkt dat zijn belangstelling recht even
redig stijgt met de lengte van de was
Iijst. 

Verder enkele incidentele actuele pun
ten, die hoewel niet in het . werkpro
gram voorkomend, er ook niet mee in 
strijd zijn, doch die wei aantrekkings
kracht op de kiezers kunnen uitoefenen. 

Op bovenstaande wijze ontstaat - naar 
gehoopt mag worden - in plaats van de 
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reeds genoemde lappendeken, een logisch 
opgebouwd geheel van Beginselprogram
Werkprogram-Verkiezingsprogram, zo mo-

gelijk ondersteund door een reeks toe
lichtende brochures. 

Schets voor een Beginsel- en Actieprogramma 
der Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Toelichting door de auteur 

Wil de Volkspartij der Vrijheid en Democratie een Volkspartij zijn, dan 
client het programma ook te kunnen worden gelezen door anderen dan 
academici en gymnasiasten. Daarom dient de taal gewoon Nederlands 
te zijn, terwijl voorts het een en ancler uitvoeriger moet worden neergezet 
omclat menige Neclerlander op grond van zijn opleicling nu eenmaal niet 
in staat is bepaalcle zaken geheel te overzien wanneer de reclaot,ie beknop
ter wordt gehouclen. 

Door de zich snel veranclerencle omstancligheden in de werelcl en in 
Nederland en de enorme ontwikkeling die wij meemaken op elk terrein 
is het noodzakelijk dat een partijprogramma voor een periode wordt op· 
gesteld van maximaal vijf jaren. 

Ten aanzien van de inhoud merk ik op dat het mij noodzakelijk voor
komt om onze partij duidelijk te distancieren van de christelijke partijen, 
omdat een liberale partij nu eenmaal niet christelijk is en zeker niet van 
origine. Van een liberale partij een christelijke of semi-ohristelijke te 
maken betekent een van de grondslagen onder de partij uittrekken. Daar
entegen is het natuurlijk en ligt het in de rede dat onze partij contact 
zoekt met, dan wel zich niet langer afzet tegen, het ons historisch verwante 
socialisme. 

Voorts zal het opvallen, dat ik bijvoorbeeld niets heb geschreven over 
oudedagsvoorzieningen en materiele bijstand aan minder validen. Hier 
heb ik gemeend dat er ook in liberale kring thans genoeg sociaal besef 
is om te zi,en dat hier met het minimum aanzienlijk te weinig worclt ge
daan. Mocht men van mening zijn dat dit wei in ons partij-programma 
thuishoort, dan zal ik uiteraard de laatste zijn, die zich daartegen verzet . 
Zo zullen vele anderen zaken opmerken, die niet in het programma zijn 
vermelcl; mijnerzijds heb ik slechts getracht het allemoodzakelijkste in 
verstaanbaar en (enigszins) leesbaar Nederlands neer te schrijven. Verbe
tering van stijl of formulering: prachtig, maar clan niet om 'mistige' arti
kelen te maken waarmee je aile kanten opkunt. 

Verdere toelichting zou ik thans niet willen geven om de eenvouclige 
reden dat er bij een discussie in zo'n geval altijcl wordt teruggegrepen op 
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het commentaar van de auteur also£ dit de hoogste wijsheid zou bevatten. 
Discussie zonder 'richtlijnen' kan naar mijn gevoel veel nieuwe aspecten 
en andere perspectieven doen ontstaan. 

Van mijn schets voor een programma meen ik niet dat het met open 
armen zal worden ontvangen, integendeel, doch ik heb slechts het mijne 
willen bijdragen aan een nieuwe groei en bloei van een partij die mij m 
wezen dierbaar is. 

Schets voor een Beginsel- en Actieprogramma der Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is de partij waarin diegenen 
zijn verenigd die aan individualiteit een hogere waarde toekennen dan 
aan collectiviteit. 

De Volkspartij komt voort uit het liberalisme waarvan het vrijheids
begrip is terug te voeren op de humanistische grondgedachte van de 
autonomie van de mens. 

De Volkspartij kan dus niet worden beschouwd als een christelijke 
partij. Zij erkent echter dat de huidige maatschappelijke ordening in 
Nederland in belangrijke mate een christelijke grondslag heeft. Tolerantie 
t.a.v. elk geloof en elke levensbeschouwing, voorzover de gemeenschap 
daarvan geen nadeel zal kunnen ondervinden, acht de Volkspartij tot een 
van haar grondslagen te behoren. 

De Volkspartij dient te aanvaarden dat personen, wier levensbeschou
wing is gebaseerd op schriftuurlijk christelijke beginselen zich niet bij de 
partij zullen mogen aansluiten. Zij stelt zich echter voor, dat de personen 
wier overtuiging anders is gebaseerd, geen bezwaren zullen hebben, zich 
bij de Volkspartij aan te sluiten. Nauwe zakelijke samenwerking acht de 
Volkspartij echter ook met de eerstgenoemde groep mogelijk en wenselijk. 

De Volkspartij acht het mogelijk en wenselijk, dat er met de niet-christe
lijke pal'tijen, en met name de PvdA, de andere loot van dezelfde stam 
waaruit de Volkspartij is voortgekomen, een nauwe samenwerking zal 
ontstaan. 

De Volkspartij acht het de taak van de overheid, waarbij zij ook voor 
zich volgens haar beginselen een taak ziet, het Nederlandse volk op te 
voeden tot goede staatsburgers met een ontwikkeld gevoel van saamhorig
heid en een positieve instelling ten aanzien van de gemeensohap. 

De Volkspartij acht het voor een gezonde maatschappij onontbeerlijk, 
dat de samenstellende delen, zowel de individuele personen, alsook de 
gezinnen, in zodanige materiele omstandigheden verkeren, dat naast een 
redelijke bestaansmogelijkheid tevens bezitsvorming mogelijk is. 

De Volkspartij zal er naar streven, dat voor gelijke arbeid, gelijke lonen 
worden betaald, ongeacht of dit nu vrouwen of jeugdigen betreft. Kinder
arbeid van jongeren onder 16 jaar aoht de Volkspartij onaanvaardbaar. 
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De Volkspartij acht het de taak van de overheid, het onderwijs van 
het begin der lagere school a£ tot en met de universitaire of daarmee 
gelijk te stellen peil, voor haar rekening te nemen, zodat allen, die vol
doende capaciteit,en bezitten, thans zioh ook vrijelijk kunnen ontplooien. 

Er zal door de overheid in deze geen verschil mogen worden gemaakt 
tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. 

Het bedrijfsleven moet volgens de Volkspartij worden georganiseerd op 
de basis van samenwerking en onderling overleg tussen de organisaties 
van werknemers en werkgevers. 

Een en ander zal o.a. moeten leiden tot medezeggenschap in het bedrijf 
door de werknemers en verkrijging van een aandeel in de winst. De over
heid zal de ontwikkeling nauwkeurig moeten gadeslaan, en dienen in te 
grijpen, wanneer het algemeen belang dit noodzakelijk maakt. 

De Volkspartij steunt het streven naar en het hebben van private 
eigendom; ook acht de Volkspa:rtij het juist, dat de produktiemiddelen 
in private handen zijn, mits daarvan op verantwoo11de en verantwoorde
lijke wijze gebruik wordt gemaakt. De over,heid zal hierop scherp moeten 
toezien, teneinde misbruik te voorkomen. 

Monopolies in particuliere of overheidshanden acht de Volkspartij 
aileen dan aanvaardbaar, wanneer de gemeenschap daar geen nadeel van 
ondervindt, en het individu niet wezenlijk wordt geschaad. 

De Volkspartij aoht het van primair belang, dat er gelijkheid van recht 
voor aile staatsburgers is, dat de grondrechten worden gehandhaafd, en 
dat er een onafhankelijke rechtsbedeling is. 

De Volkspa11tij zal mede moeten trachten de landbouw, nog steeds een 
der pijlers van ons nationale bestaan, door de bevordering van rationali
satie en efficiency, op een hoger niveau te brengen, en de produktie te 
verhogen. 

De Volkspartij meent, dat op grond van het voorgaande, een hogere 
levenssta:ndaa11d voor degenen die nog werkzaam zijn in de landbouw, 
niet slechts wenselijk is, doch ook gerealiseerd dient te worden. 

De Volkspartij is van o01·deel, dat het door de gemeenschap opgebrachte 
geld door belasting, op de zuinigste wijze dient te worden aangewend, 
zonder dat echter de overhreid hierdoor op enigerlei manier in zijn taak 
zou mogen te kort schieten. 

De Volkspartij meent, dat dit ondermeer zal kunnen geschieden door de 
wijze van werken der over.heidsdiensten en -instanties, alsmede der daar
aan verbonden functionarissen, door particuliere organisatie- en efficien
cybureaus aan een onderzoek te doen onderwerpen. 

De Volkspartij is verder van mening, dat een doelmatiger overheids
beleid tevens kan worden bereikt, wanneer het arbeidsterrein der ver
schillende departementen aan een nauwgezet onderzoek zal worden onder
worpen. Dit zal tot gevolg moeten hebben, dat doublures, of bijna- dou
blures in de onderscheidene departementen worden opgeheven. Het is 
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denkbaar, dat hierdoor enerzijds een geheel departement zou moeten 
verdwijnen en anrderzijds een nieuw zou moeten ontstaan. 

De Volkspartij acht de huidige maatschappijstructuur zo ingewikkeld 
gewovden en voor de doorsnee burger dermate ondoorzichtig, dat het 
voor deze in de praktijk vaak onmogelijk is, om van de rechten die hem 
krachtens enige wettelijke bepaling of anderzins toekomen gebruik te 
maken. Dezelfde eerder genoemde structuur maakt het eveneens voor de 
doorsnee burger vaak onmogelijk, zijn verplichtingen te kennen. Derhalve 
acht de Volkspartij het instituut van de ombudsman thans dringend ge
boden. 

Ten aanzien van het verlenen van ontwikkelingshulp, is de Volkspartij 
van oo11deel, dat daaraan onder geen omstandigheid ten grondslag mag 
1i~gen het streven naar winst. 

De Volkspartij is van mening, dat de ontwikkelingshulp zoveel mogelijk 
ter plaatse moet worden verleend. Ten aanzien van bepaalde facetten 
van genoemde hulp zal dit voorshands nog onmogelijk zijn, zoals bijvoor
beeld bij de vorming van kader. In dat geval zal de ontwikkelingshulp 
hier te lande moeten worden verleend. Ook het particulier initiatief zal 
bij het een en ander een grote rol kunnen spelen, doch afgezien van 
financiele verplichtingen in deze zal de overheid tevens tot taak hebben 
erop toe te zien, dat er een grondige coordinatie van initiatieven plaats 
vindt, zodat het grootst mogelijke effect wordt verkregen. 

De Volkspartij acht het in een tijd dat er in grote delen van de wereld 
nog steeds ·honger wordt geleden, onaanvaardbaar, dat in Nederland 
voedsel wordt vernietigd om financieel-economische redenen. 

De Volkspartij staat erop, dat deze voedselvernietiging onmiddellijk 
wordt beeindigd, en dat dit voedsel in de toekomst ten goede komt aan 
de bewoners der hongergebieden. 

Opgesteld door mr. J. C. J. Stal 
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Toch Verticale Prijsbinding 

In het bijgaande artikel bestrijdt de heer K. Schulting de vier stellingen 
die dr. J. Groenendaal in het vorige nummer van Liberaal Reveil in zijn 
artikel 'Vertikale Prijsbinding - Anderzijds' opnam. Deze stellingen luid
den als volgt: 

I. Als aile detaillisten een en dezelfde prijs moeten vragen, moet die prijs op een 
zodanig niveau worden vastgesteld, dat ook de detaillisten die onder de ongunstigste 
omstandigheden, dus met de hoogste kosten, werken, er nog mee uitkomen. Een verschil 
in kosten is er altijd. Een luxe zaak heeft hogere kosten dan een volkszaak, een zaak met 
een kleine omzet hogere kosten dan een zaak met een grote omzet. Als beide dezelfde 
prijs moeten berekenen, betekent dat, aldus de organisaties, dat de goedkoper werkende 
detaillist meer moet vragen dan hij eigenlijk nodig heeft. 
2. De detaillist, die meer moet vragen dan hij nodig heeft, gaat, nu hij niet met de 
prijs kan concurreren, dat op een andere wijze doen, met gemakkelijke betalingsvoor
waarden, met een luxueuze winkelinrichting, e.d. Dat moet de consument accepteren, 
ook als hij er geen prijs op stelt en de daaraan bestede kosten liever in een lagere 
p1·ijs verdisconteerd zou zien. Maar bovendien maakt deze vorm van concurrentie, dat 
ook de bedrijven met hogere kosten hun service gaan opvoeren. Met als gevolg, dat 
hun kosten stijgen en er een druk ontstaat om de vaste prijzen nog hoger te stellen. 
3. Doordat niet de detaillist de verkoopprijs vaststelt, maar de fabrikant, is de eerste 
in zijn inkomen sterk afhankelijk van die fabrikant. Het verschil tussen de inkoopprijs 
die deze hem berekent en de verkoopprijs die hij hem toestaat, bepaalt immers zijn 
winst. Van de 'greep' die de fabrikant zodoende op de detaillist heeft, maakt eerst
genoemde weer gebruik in zijn eigen concurrentiestrijd. Hij biedt hogere marges om 
de detaillist ertoe te brengen vooral zijn artikel te pousseren. Ook deze strijd om de 
gunst van de detaillist maakt, zeggen de consumentenorganisaties, dat de vaste verkoop
prijzen vaak hoger liggen dan nodig is. En dat prijsverlagingen, waar kostenverlagingen 
bij de fabrikant die mogelijk zouden maken, niet worden doorgevoerd. Ze verdwijnen 
geruisloos in hogere marges. 
4. Ook de popularisering van nieuwe, aanvankelijk dure, artikelen via produktie in 
het groot en daardoor mogelijke prijsverlaging zou door het stelsel van de verticale 
prijsbinding worden belemmerd. De detaillist heeft nl. bij vaste prijzen geen gelegen
heid om af te tasten, of het publiek bij lagere prijzen bereid zou zijn tot ruimere aan
koop. Dat het principe van lage prijzen bij grote omzet nog steeds opgaat als daarvoor 
in feite vrijheid wordt geschapen, achten de organisaties bewezen door bepaalde duur
zame huishoudelijke apparaten, die toen ze buiten de normale handel, dus ook buiten 
het stelsel van de vaste prijzen om, door levensmiddelenbedrijven voor lagere prijzen 
werden geleverd, ineens over de hele linie aanmerkelijk grotere hoeveelheden bleken 
te kunnen worden geplaatst. - De redactie. 

0£ het standpunt van dr. J. Groenendaal eveneens het standpunt van de 
consumentenorganisaties is blijkt niet, maar aangezien hij bestuurslid is 
van de Nederlandse Consumentenbond, neem ik dat aan. Zijn vier stel
lingen wil ik puntsgewijs beantwoorden. Wat stelling l. betreft, moet 
mij de opmerking van het hart, dat dezelfde verkoopprijs nog niet betekent 
dat de inkoopprijs ook dezelfde is. Met andere woorden, dat bij dezelfde 
verkoopprijs de winst voor de een hoger moet zijn dan die van een ander. 
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Bij levering van grotere hoeveelheden treden voor de fabrikant kosten
besparingen ap, die hij geheel o·f gedeeltelijk doorgeeft aan de detaillist. 

Verder moet er blijkbaar een misverstand uit de weg warden geruimd 
met betrekking tot het begrip 'luxe zaak'. In vakkringen verstaat men 
daaronder niet, zoals de consumentenorganisaties, een luxueus ingerichte 
zaak, maar een zaak die luxe-artikelen verkoapt. Het is overigens bepaald 
niet zo, dat de prijzen in een luxueus ingerichte zaak hoger maeten zijn 
dan die in andere zaken. Dergelijke winkels zijn uitsluitend gevestigd in 
centra van grote en heel grote steden, hebben dus een grote 'actieradius' 
en daardaor relatie£ grote omzetmogelijkheden. Ze worden luxueus in
gericht am klanten te trekken en niet amdat de eigenaar zo van luxe 
haudt. Hij meent op deze wijze tot een beter economisch resultaat te 
kunnen kamen, en wel amdat door zijn grote amzet zijn inkoopprijzen 
dalen, en eveneens zijn kosten uitgedrukt in een percentage van zijn om
zet. Bovendien kan hij een kwalitatie£ beter assortiment voeren, waarvan 
de prijzen hoger liggen en de winst in geld dus ook. Stel dat een bepaalde 
volkszaak een amzet heeft van f 200.000,- per jaar met een gemiddelde 
brutowinst van 25% = f 50.000,- terwijl de kosten f 40.000,- zijn, dan 
kan in een luxueus ingerichte zaak de omzet bijvoorbeelcl f 400.000,- zijn 
met een brutawinst van nie t 25 % maar 30% = f 120.000,-. De kosten 
mogen dan gerust tweemaal zo hoog zijn = f 80.000,- am tach een beter 
economisch resultaat te geven. Men kan daar niet uit afleiden dat de 
prijzen in deze luxe zaak hoger zouden moeten zijn. 
Dat zaken met een kleine omzet procentueel de hoogste kosten hebben 
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is trouwens ook onjuist. In opdracht van de centrale van Bonden in de 
huishoudelijke-, luxe- en speelgoedbranohe is door het Economisch Insti
tuut voor het Midden- en Kleinbedrijf over het jaar 1960 een onderzoek 
ingeste1d naar de kosten en rentabiliteit in de brandhe. Hieronder volgen 
enkele gegevens. 

Jaaromzet 

Huisvestings
kosten 
personee1skosten 
afschrijving en 
interest 
overige kosten 

tota1e kosten 
exclusief inkomen 
ondernemer 

Kosten in procenten van de omzet 

A. bedrijven met ca. 40% B. bedrijven met gemeng-
of meer van de omzet de sam ens telling van 
in huish. artikelen de omzet 

f 40.000 f 110.000 f 40.000 f 110.000 
IIO.OOO 300.000 110.000 300.000 

% % % % 

4.1 4.- 4.1 4.3 
3.6 6.1 3.3 5.4 

2.6 2,6 2.9 3.1 
3.5 4.2 3.7 3.5 

13.8 16.9 14.- 16.3 

Dit betekent natuurlijk geenszms dat de kleine ondernemer het beter 
heeft dan de grotere. Zijn eigen inkomen in geld uitgedrukt is laag, 
temeer omdat dikwijls het gehe1e gezin meewerkt. Maar de fabrikant richt 
zich met het bepa1en van de marge niet naar deze kleine afnemers. Hier 
geldt de 20 j 80 rege1, dat wi1 zeggen dat 20% van zijn afnemers 80% 
van zijn omzet uitmaken. De kleine afnemers zijn van zo weinig belang 
voor de fabrikant dat hij voor hen zeker zijn concurrentiepositie niet in 
gevaar kan en wil brengen. Men moet toegeven dat de beloning voor de 
kleine detaillist meestal te laag is. Wanneer cleze op een behoorlijk peil 
zou toerekenen, zouden zijn kosten in procenten van de omzet hoger 
liggen dan de gemiddelde brutowinst op artikelen met vastgestelde ver
koopprijzen. Hij zal dus zeker op vrije artikelen een hogere opslag toe
passen. Bij onverbindendverklaring van de verticale prijsbinding zouden 
in deze zaken de prijzen zeker de neiging hebben te stijgen, in plaats van 
te clalen zoals de consumentenorganisaties veronderstellen. Indien zaken 
met een betere kostendekking de prijzen kunnen en willen verlagen, het
geen zeer te betwijfelen valt, dan zou dat de onclergang van de kleine 
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zaken betekenen. Gevaar hiervoor bestaat mijns inziens echter niet omdat 
de marges het eenvoudig niet toelaten. 

Stelling 2 uit dr. Groenendaals artikel is onjuist omdat zij afgeleid 
werd uit stelling I. 

Wat het ten 3e gestelde betreft: hier wordt volledig over het hoofd 
gezien dat de prijs van de fabrikant wordt bepaald door de marktverhou
dingen. Geen enkele fabrikant neemt een monopoliepositie in. Hij heeft 
altijd belang bij een zo laag mogelijke consumentenprijs en zal, naarmate 
hij sterker in de markt staat en zijn artikel dus gevraagd is, de verkoop
prijs drukken. Een van de middelen is de marge van de tussenhandel niet 
hoger te stellen dan nodig is om zijn artikel nog aantrekkelijk genoeg te 
houden voor de tussenhandel, die het moeilijk kan missen. Door de con
currerende prijs wordt de omzet groter, dalen de kosten, kan de verkoop
prijs iets dalen, wordt de vraag weer groter enz. Op deze wijze komt een 
evenwicht tot stand, bij een optimale produktie en de laagst mogelijke 
prijs. Dit is de toestand die elke fabrikant beoogt. 

Tenslotte punt 4. In feite ben ik hier al op ingegaan. Het is niet de 
detaillist, die slechts een zeer klein deel van de markt overziet, maar de 
fabrikant die de markt onderzoekt om tot een prijs te komen die wat 
betreft kwantum en kosten het beste resultaat geeft. Hij kan deze ook 
voor de consument meest gunst.ige toestand het beste bereiken bij een 
vaste consumentenprijs. 

Dat sommige huishoudelijke artikelen buiten de normale handel tegen 
lagere prijzen worden aangeboden, bewijst niet dat de prijzen normaal 
lager zouden kunnen zijn. Levensmiddelenbedrijven bieden deze artikelen 
aan ter stimulering van de verkoop van JJ.un eigen artikelen. Ze behoeven 
er niet alle kosten op te Iaten drukken. Deze worden goeddeels bestreden 
uit de meerverkoop van hun normale assortiment en uit het reclame
budget. 

In feite blijft er zo niets over van de stellingen van de consumenten
organisatJies. Zij hebben geen enkel bewijs geleverd dat vastgestelde prijzen 
nadelig zouden zijn voor de consument. Het tegendeel is eerder waar. 

Uit publikaties van de organisaties van de detailhandel blijkt dat men 
klaagt over de geringe winstmogelijkheden, als gevolg van de lage winst
marges, die verleend worden op artikelen met vastgestelde verkoopprijzen. 

Wanneer dr. Groenendaal verder in zijn artikel stelt dat de detaillist 
zijn inkomen tracht te beveiligen tegen vernietigende concurrentie, dan 
zal hij tooh zeker bij vrije prijzen zijn inkomen niet in gevaar brengen 
door zijn winstmarge zo laag te stellen dat er geen winst meer overblijft. 

Goed, zegt u, maar hij wordt ertoe gedwongen, want zijn coll~ga - die 
niet rekenen kan - doet het ook. Waarom is dan, zoals in het slot van het 
artikel wordt gezegd, wanneer aan het einde van deze eerste ronde mocht 
blijken, dat er bij de 'vrijgemaakte' artikelen geen grote prijsverschillen 
te constateren zijn en dat het afzetpatroon zich niet noemenswaardig 
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heeft gewijzigd, dit geen bewijs dat ten onrechte is ingegrepen? Er is geen 
sprake van een informele afspraak tussen de detaillisten in het gehele 
land; daarvoor bestaat geen organisatie en welke pressie kan de fabrikant 
uitoefenen en op welke wijze? Bedreiging met uitsluiting? De marge van 
de winkelier, die de prijs onderbiedt, verlagen? Er zijn een groot aantal 
fabrikanten die artikelen brengen, die onder het verbod vallen. Zouden 
ze allemaal gedreigd hebben en zou dat niet bekend geworden zijn? 
Onzin. Neen, niet aileen treden bij de vrijgemaakt.e artikelen geen grote 
prijsverschillen op, er treden in het geheel geen prijsverlagingen op en dat 
is het bewijs dat de marges niet lager kunnen zijn. 

Waarom dan toch handhaving van de verticale prijsbinding? Mr. Port
heine hee£t in zijn artikel ('Verticale prijsbinding - enerzijds', Libera a! 
Reveil, maart 1965, biz. 102 e.v.) reeds enkele argumenten opgesomd, 
ik heb er ook al enkele gegeven. 
Er is geen enkel heil te verwachten van een algemeen verbod tot verticale 
prijsbinding niet voor de consument en ook niet voor de detamist. 

De mogelijkheid be~taat dat in een incidenteel geval een grote zaak, een 
artikel dat slechts een klein deel van zijn omzet uitmaakt, gebruikt om 
redame te maken en dat dus gaat verkopen met een zo geringe winst
opslag dat het verliesgevend is. Meer gespecialiseerde zaken, waarvoor 
dit artikel wel belangrijk is, moeten dan kiezen tussen: 
a. sterke vermindering van de omzet. 
b. eveneens te verkopen met, in feite, verlies. 

Wat zij ook kiezen, in beide gevallen worden zij ernstig geschaad en 
gaan zij wellioht ten onder. Later zal nr. 1 zijn prijs weer rustig herstellen. 

Wanneer dr. Groenendaal meent dat het consumentenbelang en het 
algemeen belang daar mee gediend zijn, dan moet de verticale prijsbin
ding inderdaad onverbindend worden verklaard. Maar dan eisen de 
beginselen van de VVD wei, dat deze partij zich daar met hand en tand 
tegen verzet. 

K. Schulting 

MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

F. Dias Santilhano. Leeftijd 55 jaar. Voor de oorlog lid Vrijheidsbond - Liberale Staats
partij. Vertrok in 1939 met eindex. H.B.S. A en diverse onderwijsdiploma's op zak naar 
het toenmalige Ned. Oost-Indie. Was daar bij het U.L.O. en op de H.B.S. en in de 
handel werkzaam. Vertrok na een 17-jarig verblijf in Indonesie naar Israel. Kon en 
wilde zich niet aanpassen aan de geestelijke onvrijheid, die daar z.i. bestaat onder 
invloed van de zweep der rabbi's, die een politieke wippositie innemen. Staat zelf op 
een modem-heidens, pantheistisch standpunt. Keerde naar het vrijere Nederland terug 
en is nu leraar aan de Kweekschool voor de Detailhandel in de handelsvakken en 
maatschappijleer. Zet thans zijn veeljarige hobbystudies in de handelswetenschappen en 
economie om in M.O. aktenstudie. Verricht in zijn vrije tijd ook werk op publicitisch 
en publiciteitsgebied. 
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Cornelis Anthony Franken werd in augustus 1935 geboren in Amsterdam, waar hij 
de H.B.S. afliep en later bestuurslid was van de LSVA. Hij is oud-voorzitter van de 
afdeling Amsterdam van de JOVD en voormalig hoofdbestuurslid van de JOVD, en hij 
werkte mee aan de opstelling van een aantal JOVD-resoluties. Hij is als commercieel 
employe werkzaam bij het chemisch bedrijf van een grote Nederlandse ondememing. 

Koendert Schulting werd in december 1912 te Noordwolde (Fr.) geboren. Hij liep de 
Mulo af, en assisteerde daarna zijn vader in het horeca-bedrijf. Door zelfstudie en 
avondcursussen verwierf hij zich de M.O.-akte Staathuishoudkunde en Statistiek. Tijdens 
de oorlog was hij actief in het verzet. Onmiddellijk na de bevrijding bekleedde hij een 
leidende functie bij de BS in Overijssel, en daarna bij het eerste bataljon van de 
Nederlandse Strijdkrachten dat naar Nederlands-Indie werd gezonden. Hij is nu o.a. 
voorzitter van het N.I.W.I.N.-Comite te Kampen, waar hij als Chef Verkoop Benelux 
bij een metalenwarenfabriek werkt. Hij is Voorzitter van de afd. Reeuwijk van de 
VVD en lid van de gemeenteraad van Reeuwijk. 

J. C. J. Stal werd in januari 1925 te Makassar geboren. Hij liep het Rijnlands Lyceum 
af en studeerde rechten in Leiden. Tijdens die studie voorzag hij zelf in zijn levens
onderhoud, onder andere als arbeider bij een houthandel, als functionaris bij de 
keuring van recruten voor de marine en als technisch beoordelaar van octrooien voor 
de PTT. Hij was enige jaren als juridisch medewerker verbonden aan de Nederlandse 
Emigratiedienst en werkt nu bij de Stichting Universitair Asylfonds. Hij is bestuurslid 
van de afdeling Leiden-Oegstgeest van de VIRO en lid van het dagelijks bestuur van 
de Koninklijke Vereniging Oost en West. 
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REGEREN IS KIEZEN 

Regeren is kiezen. Deze uitspraak geldt zeker in deze tijd. De overspan
ning van onze economie en onze arbeidsmarkt, die nu al zo vele jaren 
voortduurt, eist een zeer beheer1>te begrotingspolitiek. De stijgende wel
vaart doet echter ook de behoeften toenemen. Op bijna aile terreinen 
waar de overheid zich beweegt worden plannen gemaakt tot uitbreiding 
en verbetering der voorzieningen. 

Deze plannen zijn vaak uitermate kostbaar. In de periode van de ka
binetsformatie van 1963 heeft het Centraal Planbureau een globale be
cijfering van de totale kosten ervan gemaakt. Daaruit bleek duidelijk, dat 
de verwezenlijking van al deze plannen in de kabinetsperiode 1963-1967 
niet meer mogelijk zou zijn zonder een aanzienlijke verhoging van de 
belastingdruk. In ons volk leefde echter juist een sterk verlangen naar een 
verlaging met name van de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting. 

Tussen deze vele wensen, die niet aile tegelijk geheel vervulbaar zijn, 
moet dus een zekere keuze worden gedaan. Een wezenlijk democratische 
beslui•tvorming vereist, dat een nieuw opgetreden regering deze keuze 
eerlijk, consequent en duidelijk doet en aan het parlement voorlegt. 

De regering-Marijnen heeft dit gedaan door in haar programma prio· 
riteiten te bepalen. Aan zulk een prioriteitsbepaling zitten onvermijdelijk 
pijnlijke consequenties vast: de prioriteit, die aan de ene doelstelling 
wordt gegeven, houdt immers in, dat een ander desideratum niet of slechts 
in beperkte mate kan worden verwezenlijkt. Zo vereist de verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting, waartoe de regering-Marijnen besloot, een 
strakike uitgavenbeheersing, waarbij niet aan aile verlangens kan worden 
tegemoetgekomen. Dit is van het begin a£ aan duidelijk gesteld en in be
ginsel ook door het parlement aanvaard. 

De regeringsverklaring van het kabinet-Cals schiet in dit opzicht - on
clanks haar uitvoerigheid - echter voiledig tekort. Deze ve11klaringgeeft een 
waslijst van wenselijklreden, waarbij nergens duidelijk wordt gekozen en 
geen prioriteiten worden bepaald. Het woord 'prioriteit' komt aileen voor 
in een zin, die mededeelt, dat het wenselijk is op lange termijn tot een 
beleidsprogramma te komen 'dat ons in staat moet steilen weloverwogen 
prioriteiten vast te stdlen' . De prioriteitsbepaling komt hier dus aileen 
naar voren als een min of meer academisch desideratum voor een vage 
lange termijn. De wenselijkheden, die worden uitgesproken, en de con-
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crete toezeggingen, die worden gedaan, zullen echter op zeer korte termijn 
dwingen tot een belangrijk grotere uitgavenstijging dan het kabinet
Marijnen had voorzien. 

Ten dele is die uitgavenstijging nu al aan de gang. Nog in 1965 zal. 
voor de gemeenten f 50 mln, voor ontwikkelingshulp f 33 mln en voor 
het wetenschappelijk onderwijs zelfs f 125 mln extra ter beschikking 
worden gestdd. Tezamen is dit dus meer dan f 200 mln. En het zware 
accent, dat in de regeringsverk1aring wordt gelegd op de vergroting van 
omvang en kwaliteit van de collectieve voorzieningen, maakt het waar
schijnlijk, dat de uitgaven in 1966 een nog aanzien1ijk grotere stijging 
zullen vertonen. 

Dit zou in feite betekenen, dat de regering-Cals het door de Dr. Wiardi 
Beckman Stichting in 'Om de kwaliteit van ons bestaan' ontwikkelde 
programma zou gaan uitvoeren. Dan zou een politieke keuze worden 
gedaan, die S'terk afwijkt van die van het kabinet-Marijnen. De consequen
tie daarvan zou moeten zijn: een verhoging van de belastingdruk. Deze 
consequenti'e heeft het ka~binet echter kennelijk nog niet onder ogen 
durven zien. In de regeringsverklaring worden aileen politiek aantrekke
lijke mededelingen gedaan. Aan de grote verlaging van de loon- en in
komstenbelasting van minister Witteveen za1 niet worden getornd en er 
wordt zelfs nog een extra verlaging voor ongehuwden in het vooruitzicht 
~~ ' 

Dat klinkt ailemaal prachtig. Maar de finandering van het ambitieuze 
regeringsprogramma b1ijft op die manier geheel in het duister. Daardoor 
krijgt dit programma een onreeel en in .zekere zin een onoprecht karakter. 
Een eerlijke democ:rotische bes1uitvorming vraagt immers dat de politieke 
keuze, die de regering doet, ook in zijn consequenties duidelijk wordt 
gepresenteerd. Aileen wanneer men tegenover de aantrekkelijke kant van 
de uitgavenverhoging ook de onaantrekke1ijke kant van de belasting
verhoging voor zich ziet, wordt een juiste en ver-antwoorde afweging mo
gelijk. 

Maar kan deze pijnlijke politieke keuze niet worden ontweken door 
financiering van de extra uitgaven met leningen? In het nauw gedreven 
door de oppositie heeft de regering al meegedeeld voor de extra uitgaven 
in 1965 de oplossing in die richting te zoeken. De daarbij gegeven moti
vering, dat een eventuele belastingverhoging - gezien de duur van de 
parlementaire behandeling - toch niet meer in 1965 verwezenlijkt zou 
kunnen worden, impliceert echter dat voor 1966 wei aan belastingver
hoging wordt gedacht. 

Inderdaad kan een financiering uit leningen geen verantwoorde op
lossing geven. Wil men inflatie voorkomen, dan zal voor de extra uit
gaven van de Staat ruimte moeten worden vrijgemaakt door een vermin
dering van uitgaven van anderen. Het plaatsen van extra staatsleningen 
zal daartoe maar in geringe mate kunnen bijdragen. En de rentestijging 
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zal - dankzij de voortschrijdende economische en monetaire integratie in 
de westelijke wereld - eerder leiden tot kapitaalinvoer dan tot een be
perking van investeringen. En zou men een investeringsbeperking toch 
willen afdwingen door een zeer scherpe monetaire politiek, dan kan ge
makkelijk een ernstige storing op de kapitaalmarkt worden veroorzaakt 
waarvan in de eers~e plaats de woningbouw en de gemeentelijke investe
ringen het slachtoffer zouden worden. 

Dit laatste zou echter allermins·t passen in het regeringsprogramma. De 
nagestreefde verbeteringen van de collectieve voorzieningen rouden dan 
langs de achterdeur van een kapi taalmarktcrisis weer worden gefrustreerd. 

Zo keren wij dus terug tot onze uitgangsstelling: een regering moet kie
zen. Een regering, die dit niet aandurft, komt onvermijdelijk op de weg 
van de inflatie. Maar dan wordt de rekening ten slotte gepresenteerd aan 
de sociaal zwaksten in onze maatschappij. In het belang van deze 'vergete
nen' en van onze nog zo gespannen maar tegelijk al zo kwetsbaar ge
worden economi·e is het te hopen, dat dit kahinet van 'zware mannen' de 
verleiding van deze weg van de minste weerstand zal weerstaan. 

Oneigenlijke machten 

Het bedrijfschap voor het fotografisch bedrijf loopt grote kans na een 
bestaan van enkele jaren weer te verdwijnen. De reden is dat de grootste 
werkgeversvereniging in deze bedrijfstak, de Nederlandse Vereniging van 
Vakfotografen, zich voor de opheffing heeft uitgesproken. De werkgevers
zuil wordt onder het bouwsel weggenomen en aangezien ieder schap een 
produkt is van samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties 
moet het dan wel zijn arbeid staken. 

Een schap is een publiekrechtelijk lichaam, ontstaan uit het particuliere 
bedrijfsleven, dat daarmee - men vergeve ons het woord - door de centrale 
overheid gewijd is tot een hoger bestaan. Het is een opmerkelijk feit, dat 
particulieren blijkbaar vrij gemakkelijk niet aileen publiekrechtelijke 
bevoegdheden kunnen verkrijgen, maar er zich ook van kunnen ontdoen, 
hoewel tot het wezen van de publieke macht juist de onontkoombaarheid 
daarvan behoort. Dit spel, dat gespeeld kan worden met publiekrechte
lijke bevoegdheden, kan nimmer juist zijn. Het bergt bovendien het ge
vaar in zich dat het de ogen van anderen opent voor de mogelijkheid zich 
slechts tijdelijk te voorzien van publiekrechtelijke bevoegdheden om zo 
op het een of andere punt hun zin te k:unnen doordrijven. 
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Onze conclusie is: als er een schap wordt ingesteld zal dit zo moeten 
gebeur·en, dat men met een redelijke mate van zekerheid op een continue 
insteiling kan rekenen; een eis die trouwens al gesteld werd toen de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie in de Tweede Kamer werd behandeld, en wei 
door de liberalen. 

Het door de Tweede Kamer niet aanvaarde amendement-Cornelissen 
bij artikel 73 van die wet stelde voor, de bestuursleden van de schappen 
te doen kiezen door de ondernemers en de werknemers uit kandidaten van 
door de Kroon representatief geachte organisaties van ondernemers en 
van werknemers. Rechtstreekse, algemene verkiezingen dus waardoor de 
stem van alle belanghebbende ondememers en werknemers gelegenheid 
zou krijgen zich te uiten. 

De op deze wij.ze samengestelde schappen zouden over heel wat meer 
levenskracht hebben beschikt dan de huidige, die nog al eens de indruk 
wekken onderonsjes te zijn. Het liberale amendement van 15 jaar geleden 
is nog steeds zeer actueel. 

Het door de Tweede Kamer niet aanvaarde amendement-Comelissen 
voorbereidt, op een bepaald ogenblik zoveel belanghebbenden verschijnen 
dat een meerde~heid aanwezig schijnt. Men zal moeten nagaan of die 
meerderheid van werkelijk overtuigend karakter is. Toen het fotografische 
bedrijfschap er kwam wist men wel, dat dit ovel'tuigende bewijs er eigen
lijk niet was. De Nederlandse Vereniging van Vakfotografen heeft inder
tijd wel voor de insteiling gestemd, maar dat gebeurde op een zeer slecht 
bezochte vergadering. De meerderheid die voor het schap was, vertegen
woordigde slechts een kleine minderheid. Onder deze omstandigheden 
was het te begrijpen, dat het schap slechts een wankel bestaan kon leiden. 

Het is verder in dit verband niet voldoende aileen te !etten op wat er in 
een vakvereniging leeft. Immers in ons land bestaat de vrijheid zich te 
organiseren, hetgeen wil zeggen, dat ook de vrijheid zich niet te organi
seren moet worden gerespecteerd. Het insteilen van een schap betekent 
onvermijdelijk het opleggen van dwang. Dit behoeft op zichzelf niet ver
keerd te zijn. Maar een zeer grote mate van instemming zal dan noodzake
lijk zijn. Dit is niet aileen een uitvloeisel van het recht op vrijheid, maar 
is ook noodzakelijk om te voorkomen, dat eenmaal verleende publiek
rechtelijke bevoegdheden na enige jaren weer ingetrokken moeten worden. 
Wat nog niet georganiseerd is kan zich anders gaan organiseren voor
namelijk met het doel het leven van een publiekrechtelijk schap onmoge
lijk te maken. De centrale overheid heeft dus ook een belangrijke prak
tische reden om een schap pas in te steilen wanneer de instemming er bij 
de bedrijfsgenoten in grote meerderheid is. 

We behoeven hierbij niet aileen aan het fotografische bedrijfschap te 
denken. Het zou ons niet verbazen als er nog wel meer schappen beston
den, die niet gedragen werden door een duidelijke meerderheid van de 
bedrijfsgenoten. 
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Vakbeweging en ongeorganiseerden 
Het overlegorgaan van de drie vakcentralen (het CNV, het NKV en het 
NVV) heeft op 23 februari 1965 een brief gericht aan het Bestuur van de 
Stichting van de Arbeid. De brief bevatte het standpunt van de vak
centralen inzake het vraagstuk van het maken van ondersoheid tussen ge
organiseerden en ongeorganiseerden bij het vaststellen van arbeidsvoor
waarden. Dit standpunt luidt - beknopt - als volgt: 

Een wettelijk verplicht lidmaatsohap van de vakbeweging wordt afgewezen. 

Wei wordt onder bepaalde omstandigheden een bij c.a.o. verplicht ge

steld lidmaatschap aanvaard. Dat ongeorganiseerden vergoedingen geven 

voor diensten, die reohtstreeks ten behoeve van hen door de vakbeweging 

worden verrioht, achten de centralen juist. De werkzaamheden door de 

vakbeweging in publiekrechtelijke en semi-publiekrechtelijke liohamen 

verricht dienen beter betaald te worden. Het i·s wenselijk dat de overheid 

de soholingsactiviteiten van de vakbeweging gaat subsidieren. De cen

tralen pleiten voor de vorming van fondsen, uit van werkgevers verkregen 

bijdragen, waaruit voor doeleinden aan te wijzen door de c.a.o.-partners 

uitkeringen wovden gedaan. Het oordeel over de vraag of de mogelijkheid 

moet worden geschapen om verschil te maken in de beloning en andere 

directe arbeidsvoorwaarden van georganiseerde en ongeorganiseerde 

werknemers is voorlopig opgeschort. 

Sinds deze brief openbaar werd, wervelt de daarin behandelde materie 
in het maatschappelijke strijdperk rond: spanningen in de overlegorganen, 
in de boezem van de vakbeweging, commentaren her en der, reeksen inge
zonden stukken in de kranten. 
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Commentaar 
Dat er ongeorganiseerden zijn, behoeft voor de vakbeweging nog niet 
te lei den tot een 'probieem georganiseerden-ongeorganiseerden'. Dat er 
meer ongeorganiseerden dan georganiseerden in Nederland zijn (60%-
40% ) mag dan in sommige kringen hinderlijk worden geacht, maar be
hoeft ook geen moeilijkheden op te leveren. Men kan deze massa onge
organiseerden negeren met behulp van het gezegde 'wie zwijgt stemt toe'. 
Maar als er zich naast de passieve ongeorganiseerdheid nog een luidruch
tig-oppositionele 'ongeorganiseerdheid' aandient in de vorm van een 
buiten de drie vakcentralen om opererende zogenaamde categorale vak
beweging (de anders-georganiseel'den worden door de drie vakcentralen 
en daarbij aangesloten vakverenigingen, - de 'erkende' vakbeweging -, 
op een hoop gegooid met de niet-georganiseerden), dim wordt het ver
velend dat er ongeorganiseerden zijn, en dan nog wei zo veel. Met andere 
woorden: het probleem georganiseerden-ongeorganiseerden kan herleid 
worden tot het probleem van de niet-erkende vakbeweging en - in het 
algemeen - het probleem van de representativiteit van werknemersorgani
saties in het kader van het georganiseerde overleg in het bedrijfsleven. 

Evangelie en Maatschappij, het kaderblad van het Christelijk Nationaal 
Vakverbond, geeft in zijn nummer van september 1962 de volgende 
samenvatting van de kwestie vakbeweging en ongeorganiseerden. ' . het 
vraagstuk van de verhouding tussen georganiseerden en ongeorganiseer
den ( .. ) heeft verschillende kanten. Het door eenvoudige middelen 
bevoordelen van georganiseerden hoven ongeorganiseerden is het ene 
uiterste daarvan, het al of niet wettelijk geregelde verplichte lidmaatschap 
het andere'. 

Uit de bovenbedoelde brief blijkt dat de vakcentralen deze uitersten 
trachten te vermijden. Aan de ene kant de (trouwens reeds bestaande) 
mogelijkheid tot het verplicht stellen van het lidmaatschap bij c.a.o., wat 
niet zo ver gaat als een algemene wettelijke verplichting; en tot op zekere 
hoogte anderzijds de genoemde fondsvorming, wat niet zo ver gaat als 
een directe bevoordeling van georganiseerden (men moet uit het vaarwa
ter blijven van artikel 2, lid 5c, van de Wet op het verbindend en onver
bindend verklaren van c.a.o.'s, welk artikel een ongelijke behandeling van 
georganiseerden en ongeorganiseerden ver.biedt). 

Naar verluidt .is vooral het CNV er huiverig voor stappen te onder
nemen op het gehele gebied van de ongeorganiseerdenproblematiek. 

Dit koersen op een onduidelijke middenweg is verklaarbaar. Elke vast
beraden keuze richt de schijnwerper op het probleem van de categorale 
vakverenigingen. Wordt vrij en frank gekozen voor enigerlei vorm van 
bevoorrechting van georganiseerden, dan zal onmiddellijk de vniag aan 
de orde komen, waarom aan de ene ('erkende') vakvereniging wei gelegen
heid geboden zou worden om voordelen voor de eigen leden te behalen, 
en aan andere (niet- 'erkende') vakverenigingen niet. Zelfs al zou een 
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bepaalde organisatie een representatief gedeelte van de werknemers in een 
bepaalde bedrijfscategorie achter zich hebben, dan nog zou niet goed 
te praten zijn dat de leden van die organisatie er beter aan toe zouden 
kunnen zijn dan de leden van de kleinere organisaties. 

Kiest men voor het systeem van het verplichte lidmaatschap, dan is niet 
goed te verdedigen dat men verplicht zou zijn lid te worden van een be· 
paalde vakvereniging. 

Conclusie 
Het is mij om het even welke weg de vakbeweging kiest. Het is een goed 
recht van een vakvereniging om speciale zorg aan haar !eden te besteden; 
daar is zij voor. Wat daarvan voor haar de repercussies kunnen zijn, is 
haar zaak. Anderzijds kunnen de bezwaren tegen een verplicht lidmaat
schap niet anders zijn dan een kwestie van appreciatie. Wij kennen al 
een belastingplicht, een schoolplicht, een dienstplicht, een premieplicht; 
de lidmaatschapsplicht van een vakbeweg.ing, gesteld dat deze het alge
meen welzijn rechtstreeks dient, is dus principieel niet ondenkbaar. Maar 
welke oplossing men ook aanbeveelt, zij zal steeds gepaard moeten gaan 
met een regeling van de rechtspositie van het gehele vakverenigingswezen, 
d.w.z. 66k van de niet bij de drie vakcentralen aangesloten vakverenigin
gen, in deze zin dat aan het streven van de onafhankelijke vakverenigin
gen naar deelneming aan het georganiseerde overleg niet Ianger de voct 
dwars gezet wordt. Dat dit een hervorming van de bestaande structuur 
van het overleg tot gevolg heeft, is een hoofdstuk apart. 

Tenslotte de volgende overweging. De huidige vakverenigingsbestuur
ders maken zich zorgen over de binding van de onzelfstandige beroeps
bevolking aan de vakbeweging: haar representativiteit is inderdaad recht 
evenredig met de kracht van de greep die zij zich op de werknemers weet 
te verschaffen. Het verplichte lidmaatschap en de fondsen werken wat 
dit betreft averechts uit, want zowel het verplichte lidmaatschap als een 
fonds dwingt of lokt mensen binnen de vakbeweging, die zich veel minder 
met haar verbonden voelen dan degenen die zich totnogtoe met een toch 
onmiskenbaar aanzienlijke offervaardigheid in haar gelederen voegden 
(het teruggeven van contributiegelden via de fondsen speelt immers de 
halfzachten in de kaart). Het is om de wenselijkheid van een voldoende 
ledenbinding, dat ik ervoor pleit, de vrije concurrentie in het vakvereni
gingswezen meer reele inhoucl te geven. Daarbij heb ik minder een libe
rale clan de sociaal•psychologische 'wet' in gedachten: dat de interne 
'cohesie' van een menselijke groep - de mate waarin de leclen van die 
groep zich op elkaar aangewezen voelen - toeneemt naarmate zo'n groep 
zich onbewimpelcler kan afzetten tegen andere groepen, of die anderen 
nu mecledingers zijn, zoals andere vakverenigingen, of tegenvoeters zoals 
de ondernemers of de overheid. 

W. Top, soc. drs. 
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Meer aandacht voor begaafden! 

mr. D. Sorgdrager 

Ons huidige onderwijs richt zich op de mid
delmaat. Dit geldt zowel voor het lager on
derwijs als voor het voortgezet onderwijs, al 
ligt dan de 'middelmaat' op verschillend 
niveau. Aan het onderwijs aan kinderen die 
duidelijk beneden de lagere school middel
maat liggen - de zwak-begaafde kinderen dus 
- wordt veel gedaan. Terecht. Het is in het 
belang zowel van de kinderen zelf als van de 
maatschappij . Het is voor de kinderen zelf 
van belang omdat het een onontbeerlijke 
steun geeft bij de persoonlijkheidsvorming, 
die juist bij het zwakbegaafde kind zoveel 
aandacht behoek Het is van belang voor de maatschappij omdat het 
buitengewone onderwijs tracht de zwakbegaafde kinderen zoveel mogelijk 
zo ver te krijgen, dat zij zich in het latere leven zel£ kunnen redden. 

In tegenstelling tot deze zorg staat de geringe aandacht die aan het be
gaafde kind wordt besteed. Ook hier is echter speciale aandacht in het 
belang van de kinderen zelf en van de maatschappij. 

Het begaafde kind, dat geen enkele moeite heeft met de leerstof van de 
lagere school, verveelt zich en, wat erger is, leert niet denken omdat het 
nauwelijks behoeft te denken. Komt het op de middelbare school, dan 
ervaart het, dat het onderwijs zich daar weer op de middelmaat richt, 
zij het op een wat hoger niveau. Pas op de universiteit heeft het begaafde 
kind, als het intussen het denken niet helemaal is verleerd, de kans om 
zich te ontplooien, wanneer het althans onder de leiding komt van een 
hoogleraar die oog heeft voor talenten! 

Voor de maatschappij is het van belang, dat er extra aandacht aan het 
onderwijs aan begaafde kinderen wordt besteed, omdat hierdoor kan 
worden voorkomen, dat er capaciteiten voor de gemeenschap ongebruikt 
blijven. Bij de vernieuwing van het lager onderwijs tracht men er _terecht 
van a£ te komen, dat de school in een soort fabriek van feitenkennis 
ontaardt om een deel van de kinderen door het toelatingsexamen te 
helpen. Maar de vrees is niet ongegrond dat men weer in een ander 
uiterste vervalt. Aan denktraining voor begaafde kinderen wordt weinig 
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of niets gedaan. Voor het ontwikkelen en stimuleren van talenten of 
zelfs voor het onderkennen daarvan, hebben te weinig onderwijzers de 
nodige aandacht of de juiste mentale instelling. De 'onderwijsvemieu
wing' verklaart ernaar te willen streven, de lagere school meer volledig 
'basisschool' te doen zijn. Met de gedachten die hieraan ten grondslag 
liggen kan ik mij verenigen. Maar tegelijkertijd dient het onderwijzend 
personeel ervan te worden doordrongen, dat men begaafde kinderen niet 
in de middelmaat laat ondergaan. 

In de sociale zin zijn we al een eind op weg om te bereiken, dat ieder 
kind de kans krijgt, voor hem passend onderwijs te volgen. Maar het 
onderwijs zelf blijft in gebreke om de aanwezige potentie tot optimale 
ontwikkeling te brengen. Het valt te betreuren, dat men in onderwijs
kringen het belang hiervan onvoldoende onderkent. Misschien komt dit 
doordat het probleem in eerste instantie niet zozeer een onderwijskundig 
aspect heeft. 

Helaas wordt het wereldbeeld van deze tijd beheerst door een contro
verse tussen twee enorme machtsgroeperingen: :het communistische blok 
en de westelijke alliantie. In de wedijver tussen deze groeperingen vormt 
het tot gelding brengen van het intellectuele potentieel een factor van de 
eerste orde. De Russen zijn het westen daarin ver voor, en vormen in dat 
opzicht voor ons een sportieve uitdaging. In 1961 is op een conferentie 
van de O.E.E.S. over dit onderwerp van gedachten gewisseld aan de hand 
van een verantwoord onderzoek. De conclusie van het congres was, dat 
bij het voortgezet onderwijs in West-Europa de reserve aan ongebruikte 
intellectuele capaciteit twee of drie maal zo groot is als het reservoir 
waarui1t tot nog toe is geput. Dit is bij.zonder inefficient en steekt pover 
a£ bij hetgeen landen als Rusland en Polen hebben bereikt. Ik wil niet 
de wijze propageren waarop men daar tot die resultaten is gekomen, maar 
de conclusie van het O.E.E.S.-congres geeft toch te denken. Het is van 
groot belang, in West-Europa, en dus in Nederland, op dit punt niet lang 
meer te blijven praten maar iets te gaan doen! 

N aschrift van de redactie 

H et is een algemeen menselijke neiging om op te komen voor de zwakkere, 
speciale zorg aan hem te besteden en ervoor te zorgen dat hij zo goed 
mogelijk op de meest juiste plaats terecht komt. Onze onderwijspolitiek 
is daar altijd terecht op gericht geweest en ook in de Mammoetwet wordt 
rekening gehouden met de noodzaak ook de minder begaafden op de 
juiste plaatsen in de maatschappij te brengen. 

Bij dit alles staat op de achtergrond de gedachte: De sterkere haalt het 
toch wel, hem hoeven we niet te helpen. Dit sociaal Darwinisme heeft 
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echter gevaarlijke kanten, dat zijn wij met de heer Sorgdrager eens. Wij 
zijn het oak eens met zijn conclusie dat er iets gedaan moet worden. 
Nederland kan het zich eenvoudig niet permitteren zijn meest talentvolle 
krachten volgens een wat slordig werkend toeval in de jungle van onder
wijs en maatschappij te laten rondwaren. In de landen achter het ijzeren 
gordijn, met name in Rusland, springt men niet zo zorgeloos met de 
besten om. 

Wie een intelligentiecurve van het Nederlandse volk bekijkt bemerkt 
dat deze er uitziet als een soort kerstklok met aan iedere kant een spits 
toelopende punt. Deze beide punten, de uitersten van minimale en 
maximale intelligentie, zijn vrijwel even groot. De linkerpunt, die 1Jan de 
zwakbegaafden, heeft terecht de voile aandacht van het onderwijs: het is 
een probleemgroep. Er wordt terecht een grote som op de begrotingen 
van onderwijs uitgetrokken om ook deze kinderen aan hun trekken te 
laten komen . 

Op geen begroting zal men echter ook maar het simpelste postje 
aantreffen voor de andere groep . Is dit dan een probleemgroep? vraagt 
men argeloos; zij komen er immers toch wel? 

Afgezien van het principe dat ieder kind de aandacht verdient, die bij 
hem past, gaat de stelling 'zij komen er toch wel' beslist niet op. Een 
zeer intelligent kind, dat nooit heeft geleerd zijn denken te trainen, 
nooit heeft geleerd met leerstof te worstelen, heeft een bijna even grote 
kans in het [even te mislukken, of althans niet op de voor hem meest ge
schikte plaats terecht te komen, als een minder begaafde leerling. Dat zs 
tegenover de begaafde een even groot onrecht als het voor de minder be
gaafde zou zijn indien er aan hem geen speciale aandacht werd besteed. 

De Mammoetwet komt - dat is een van de grootste teleurstellingen 
geweest - aan de specifieke behoeften van de begaafden vrijwel niet te
gemoet. Ret enige lichtpuntje vormt het systeem van kern- en keuze
vakken, dat bij een ideale en optimale toepassing wellicht een kleine 
differentiatie mogelijk maakt. Maar het welslagen en de omvang hiervan 
zijn nog zo dubieus dat wij daar nog niet op durven rekenen. In de hele 
discussie rondom deze wet is het in de gewisselde stukken door de libe
ralen naar voren gebracht, maar door minister Gals steeds zorgvuldig 
afgehouden. In de Rotterdamse raad was het mevrouw ir. M. C. Endert
Bayle, die oak weer als enige het begaafdenprobleem stelde. 

Wordt er in de Mammoetwet weinig aandacht aan dit ivraagstuk 
besteed, bij het lager onderwijs is de aandacht nihil. Een tach al nood
zakelijke herziening van de l.o.-wet zou de gezochte gelegenheid zijn om 
oplossingen te bieden. 

Wat er moet gebeuren? Bij het l.o. verschillende klassen met verschil
lende niveaus. Ret einddoel moet voor beide stromen hetzelfde zijn, 
maar in de klas voor de meer begaafden kunnen dezelfde onderwerpen 
meer uitgediept en moeilijker behandeld worden. Ret begaafdenonder-
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wijs mag nooit ontaarden in het weten van meer feitjes. Dat is ten eerste 
niet belangrijk, het is bovendien onrechtvaardig tegenover de andere 
klassen. Binnen afzienbare tijd immers zou het hogere kennisniveau 
bepalend worden voor de toelating tot verder onderwijs. Het moet 
daarom vooral gaan om een grotere denktraining. 

Bij het v.h.m.o. zouden mogelijkheden moeten bestaan voor een op
leiding van vijf of zes jaar. Het zonder meer afsnijden van de 5-jarige 
opleiding in de Mammoetwet is bepaald gun stap in de goede richting. 
Ook hier richt men zich weer, zoals de heer Sorgdrager zegt, op de 
middelmaat. Er wordt allerwegen met zogenaamde 'streams' gewerkt, 
maar een 'stream' voor de meer begaafden is er nu net niet bij. Een 
liberaal amendement, mede ondertekend door de AR en CHU, haalde 
het helaas niet, ondanks de steun van enkele progressieve socialisten. Zo 
won ook in de Mammoetdebatten de middelmaat en kwam de oplossing 
van het begaafdenprobleem verder achterop. 

Zouden de keuzevakken en zou de differentiatie inderdaad zin hebben 
dan zou dat zijn door de begaafden andere onderwerpen, andere vakken 
naast de verplichte te laten bestuderen. Dat vereist overigens weer meer 
leraren en vooral meer goede leraren. Met het huidige lerarentelwrt 
en vooral met het bevoegdentekort is het een ver ideaal. Maar reeds 
nu zou met de prognoses voor de benodigde leraren met dit ideaal 
rekening gehouden moeten worden. Uit geen enkele prognose van Onder
wijs en Wetenschappen blijkt dit. Zoals ook niet blijken de specifieke 
behoeften die het gevolg zijn van de zogenaamde democratisering van 
ons voortgezet onderwijs. Ook die eisen speciale aandacht en speciale 
mensen. Dit probleem heeft op het begaafdenprobleem nog voor, dat er 
tenminste allerwegen over gepraat wordt, ook al wordt met de feitelijke 
uitwerking geen rekening gehouden. Het begaafdenprobleem wordt een
voudig nog niet algemeen erkend. In de hele onderwijsvernieuwing, 
zoals die zich thans aan ons voordoet, komt het nog niet voor. 
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GLIMLACH NAAR HET VERLEDEN 

OF IN DE TOEKOMST? 

F. Korthals Altes 

Terecht schrijft Hans Wiegel in het maart
nummer van 'Liberaal Reveil' , dat het be
langrijkste vraagstuk op dit ogenblik, en -
naar hij denkt - ook in de eerstkomende 
jaren, de verdeling van het nationale inko· 
men is. Op dat punt ziet hij de wegen van 
de W D en de PvdA uiteenlopen; mede 
daarom verschilt hij met de heer Kranenburg 
van mening. Ik ben dit volledig met hem 
eens. 

Er is echter nog een aspect. Wiegel schrijft 
ook, dat liberalen en socialisten zeker veel 
gemeen hebben. Dat is volkomen juist, als 
men tenminste het gave Iiberalisme en het principiele socialisme bedoelt. 

Hoe is het echter gesteld met het hedendaagse liberalisme - belichaamd 
in de W D - en het socialisme van vandaag (en morgen) - voornamelijk 
uitgedragen door de Partij van de Arbeid -, wanneer het de verdediging 
van de geestelijke vrijheid betreft? 

De heer Nordlohne, sprekend als voorzitter van het LDC tijdens de 
jaarlijkse vergadering van deelnemers aan deze WD-groepering, heeft 
gezegd, dat hij zich in de afgelopen tijd meermalen zorgen heeft gemaakt 
over zaken van geestelijke vrijheid, wanneer hij zag hoe liberale volks
vertegenwoordigers handelden bij aangelegenheden als het Lurelei-caba
ret, de uitzending van 'zo is het toevallig ook nog eens een keer' (ik vraag 
mij wel eens a£ of bij opmerkingen en gedragingen tijdens een al dan niet 
satiriek of politiek cabaret wel van 'meningsuiting' kan worden gespro
ken, c.q. van beknotting daarvan, als men wil voorkomen dat een niet
liberale bevolkingsgroep wordt gekwetst in haar diepste levensovertuiging 
K. A.), verbod aan militairen van Vrij Nederland (een blad dat soms ook 
elders liever wordt geweerd dan met een glimlach ontvangen K. A.) . Maar 
het doet de heer Nordlohne veel genoegen, dat ten aanzien van , de om
roepkwestie, de WD duidelijk zo gaa£ Iiberaal heeft gehandeld. 

Handelt de PvdA echter duidelijk principieel socialistisch? Behoren 
in de strijd van een open omroepbestel met vrijheid van meningsuiting en 
recht op antwoord, de socialisten niet aan onze zijde te strijden? De ge-
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zamenlijke strijd zou verbroederend kunnen werken, zonder dat gefor
ceerde glimlachjes behoeven te worden uitgewisseld. Maar de PvdA strijdt 
niet mee. Zij hee£t het te druk met naar rechts te glimlachen ten einde 
met de confessionelen de bevoorrechte positie van de Vara te kunnen 
behouden. Haar lust om te regeren en haar behoudzucht veroorzaken dat 
de VVD de hedendaagse socialisten geen glimlach kan waardig keuren. 

Met de behandeling van de Mammoetwet was het al niet anders gesteld. 
Ook toen stond de VVD, hoewel regeringspartij, pal in de strijd voor het 
door die wet bedreigde openbaar onderwijs. De PvdA ontbrak als strijd
makker, omdat zij - het voeren van oppositie toen reeds moe - te druk naar 
Cals moest lonken. 

In de tijd dat de PvdA zelf als enige linkse regeringspartij de taak had 
in het kabinet de geestelijke vrijheid te verdedigen, was het niet beter 
gesteld. Crematie- en Zondagswetgeving, beide verwerpelijk voor verde
digers van de geestelijke vrijheid, werden mede door de PvdA tot stand 
gebracht. Alweer ontbrak voor de VVD, verbeten in oppositie strijdend, 
elke aanleiding voor een glimlach naar links. 

De naoorlogse geschiedenis leert, dat de in de PvdA verenigde socialis
ten - hetzij omdat zij regeringspartij zijn, hetzij omdat zij het willen wor
den, hetzij mede ui't behoudzucht - voor gave liberalen geen partners zijn 
in de strijd 'op geestelijk gebied, waarop liberalen en socialisten zeker veel 
gemeen hebben'. Dat gemeenschappelijke lijkt nu slechts een gemeen
schappelijke historie te zijn. Dat gemeenschappelijke lijkt als grondslag 
voor een gl.imlach wei wat wankeler te worden dan men in de tijd van het 
oude, principiele socialisme mocht verwachten. Aan de oude linkerzijde 
strijdt de VVD alleen. Glimlachen naar links is nu glimlachen naar niets, 
behalve misschien naar het verleden. 

Wanneer de VVD doorgaat met strijden voor de geestelijke vrijheid, zal 
zeker ook van het oude links de winst komen. Dan kan de VVD glim
lachen: het laatst en het best. 
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Beginselen in discussie 

Hans Wiegel 

Graag wil ik reageren op wat de heren Dias Santilhano en Stal in het 
aprilnummer van Liberaal Reveil naar voren hebben gebracht, om daar
na zelf enige pogingen tot ideeen over programma's en beginselen der 
VVD te doen. 

Voorop stellend dat ik net als mr. Stal van mening ben, dat men bij het 
maken van partijprogramma's zich ver moet houden van mooischrijverij 
en zoveel mogelijk gewoon Nederlands client te gebruiiken, kan ik mij 
niet verenigen met de 'schets voor een beginsel- en actieprogramma', zoals 
deze door hem is neergeschreven. Het lijkt mij volstrekt onjuist 'begin
selen' en 'actie' in een programma te verenigen. Zo verkrijgt men, wat de 
heer Dias Santilhano noemt, een 'enigszins bonte lappendeken van be
ginselen, doels·teHingen, werkwijzen en verkiezingsleuzen'. Het beginsel: 
'de VVD is de partij waarin diegenen zijn verenigd, die aan individuali
teit een hogere waarde toekennen dan aan collectiviteit', in een en het
zelfde programma verenigd met de doelstelling 'de landbouw . door 
bevordering van rationalisatie en efficiency op een hoger niveau te bren
gen', de wevkwi}ze: 'dat het door de gemeenschap opgebrachte geld door 
belastingen op de zuinigste wijze client te worden aangewend', en de 
verkiezingsleuze dat: 'voedselvemietiging onmiddellijik wordt beeindigd', 
lijkt mij zacht gezegd geen verbetering. 

Ben ik over de compositie van de programmapunten, neergelegd in 
de schets van de heer Stal, niet verheugd, toch client gezegd dat hij in 
zijn artikel enige aangename liberale geluiden doet klinken. Zo pleit 
hij voor het verlenen van ontwikkelingshulp zonder dat daar onder enige 
omstandigheid het streven naar winst aan ten grondslag mag liggen. Ook 
kan ik mij volledig verenigen met zijn opmerkingen over de samenwer
king tussen de organisaties van werkgevers en werknemers in het bedrijfs
leven, de medezeggenschap in het bedrijf door de werknemers, en het 
verkrijgen van aandelen in de winst. 

Met andere, zoals de vermeende onaanvaardbaarheid van voedselver
nietiging in Nederland om financieel-economische redenen, waarbij door 
de heer Stal het zenden van dit voedsel naar de hongergebieden wordt 
bepleit, kan ik - de loffelijke gedachte die erachter steekt waarderend -
op praktische gronden niet meegaan. Het lijkt mij technisch niet wel 
mogelijk om bijvoorbeeld boerenkool die in Broek op Langedijk wordt 
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doorgedraaid, na verscheping naar Afrika, aldaar als eetbaar produkt 
a£ te leveren. Maar zoals gezegd: zwaarder wegen mijn bezwaren tegen 
het feit dat mr. Stal bij de opsteiling van zijn schets weinig systematisch 
te werk is gegaan. 

Geen beginselprogramma? 
Nee, dan voel ik meer voor de conclusie die de heer Dias Santilhano aan 
zijn beschouwing over het beginselprogramma der VVD verbindt, om in 
plaats van de reeds genoemde lappendeken 'een logisch opgebouwd geheel 
van beginselprogram-werkprogram-verkiezingsprogram, zo mogelijk onder
steund door een reeks toelichtende brochures' samen te stellen. Een werk
programma dient een toepassing van de beginselen op de politieke werke
lijkheid te beva:tten, terwijl in een verkiezingsprogram een aantal urgente, 
zeer concrete, punten dient te worden neergelegd. 

Tot zover zijn de heer Dias en ik het eens. Zijn opmerkingen over de 
beginselen verbazen mij echter. Want zijn slotwoord (zie hoven) is vol
ledig in strijd met andere uitlatingen in zijn artikel als: 'het opsteilen van 
beginselprogramma's (is) niet aileen een onmogelijke, maar ook een 
overbodige zaak geworden'. En op de vraag of de VVD dan helemaal niet 
een program voor aile I eden moet bezitten, antwoordt hij: 'wei degelijk, 
maar geen beginselprogram, doch een werkprogram, en eventueel een 
verkiezingsprogram'. Is er dus een (schijnbare?) tegenstrijdigheid tussen 
stellingen en oonclusie van de heer Dias, de argumentatie die hij aan
voert voor zijn oordeel dat een beginselprogramma overbodig is lijkt mij 
gevaarlijk en onjui&t. 

Gevaarlijk schijnt mij een te hartelijk welkom voor hen 'die volkomen 
pragmatisch tot hun keus' komen. Uiteraard !open er rond en in de VVD 
een aantal 'Realpolitiker' en opportunisten, maar dit mag naar mijn 
overtuiging nooit een argument zijn tegen de opstelling van een beginsel
programma. 

Onjuist lijkt mij de stelling van de heer Dias dat ten onrechte in het 
huidige beginselprogram der VVD wordt gesproken over de christelijke 
grondslagen van onze maatschappij. Het betreft hier immers het consta
teren van een historisch gegroeide realiteit. Bovendien worden in het 
beginselprogra:m niet bedoeld de christelijke leerstellingen (die uiteraard 
niet door iedere liberaal zullen kunnen worden onderschreven), maar 
gaat het om het zedekundig christendom. 

Ook de grondstelling van de heer Dias, 'vrijheid en democratie zijn 
middel, doel is sociale gerechtigheid', k·an ik niet steunen. Zeer terecht 
zegt de schrijver zelf: 'het Ieven zelf is het kostbaarste goed'. Ik zou mij 
een maatschappij kunnen voorstellen waarin grote sociale rechtvaardig
heid is dus geen doel, maar net als de vrijheid, verantwoordelijkheid en 
verdraagzaamheid het Ieven ondragelijk maken. De sociale rechtvaardig
heid is dus geen doel, maar net als de vrijheid, verantwoordelijkheid en 
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verdraagzaamheid, middel om de Nederlandse maatschappij geestelijk en 
materieel zo bewoonbaar mogelijk te maken. 

Enige suggesties 

Hiermee ben ik gekomen bij het laatste deel van mijn beschouwing. In 
het nieuwe beginselprogram der VVD dient naar mijn mening de ver
draagzaamheid als vierde fundament naast vrijheid, verantwoordelijkheid 
en sociale gerechtigheid te worden ingevoegd. Vier fundamenten waarop 
een menswaardig leven in de N ederlandse maatschappij kan worden to~ 

stand gebracht. 
Een aantal andere suggesties, overgenomen uit de discussiegrondslag 

van dr. Nordlohne en de zijnen die bij nadere beschouwing van heel wat 
beter kaliber is, dan op het VVD-congres te Eindhoven leek te zijn 
aangetoond, zijn: 
I. In artikel 1 van het huidig program naast 'levensbeschouwing' in

voegen 'geloof', daarmee duidelijk aangevend dat onze partij ook open 
staat voor hen die een nauw verband leggen tussen hun geloof en 
de liberale staatkundige beginselen. 

2. In artikel 2 de passage 'verkondiging van eigen overtuiging behoort 
gepaard te gaan met het betrachten van verdraagzaamheid' wijzigen 
in de zin van 'verkondiging van eigen overtuiging behoort gepaard te 
gaan met voiledige geestelijke vrijheid, met eerbied voor anderer over
tuiging, en de bereidheid elkaar te aanvaarden'. Verdraagzaamheid 
aileen is een passie£ begrip. Men moet elkaar niet aileen verdragen, 
maar ook dient de verdraagzaamheid gepositiveerd te worden in eer
bied voor elk,aar. 

3. In artikel 4 wordt gesproken over de vrijheid van de mens als het 
kostbaarste goed. Uit het bovenstaande blijkt, dat ik, net als de heer 
Dias Santilhano, niet de vrijheid, maar een menswaardig leven als 
het kostbaarste beschouw. De vrijheid is weg tot het doel. Ook dr. 
Nordlohne ziet de vrijheid niet als doel maar als middel. Doel is 
volgens hem de menselijke waardigheid. In artikel 4 dient naar mijn 
mening de vrijheid minder centraal te worden ges-teld, en meer het 
'menswaardig leven' naar voren te worden gehaald. 

4. Ook artikel 5 van ons huidig program behoeft wijziging. Hi·erin wordt 
thans zeer vaag over de stoffelijke welvaart gesproken. De hoofdbe
stuurscommissie zegt het veel duidelijker: 'de partij streeft naar een 
economisch bestel gegrondvest op particulier initiatief en prive-bezit, 
waarvan de vrij.e prijsvorming het centrale ordeningsmechanisme 
vormt'. Ik acht dat heel wat duidelijker taal dan te spreken over 
'te streven naar het juiste midden'. Ook lijkt invoeging van een pas
sage over welvaartsspreiding aanbevelenswaard. 

Ik ben van mening dat een toekomstig beginselprogram van de VVD zich 
dient te beperken tot de (gewijzigde) zes eerste artikelen van het bestaande 
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program. Hierin worde een korte filosofie gegeven over de vier liberale 
fundamenten: vrijheid (geestelijk en materieel), verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid en sociale gerechtigheid. De uitwerking van deze be
ginselen in concrete politieke uitgangspunten moet plaats vinden in een 
werkprogramma. Op deze wijze wordt bereikt dat het beginselprogramma 
(eventueel met een toelichting) kort en leesbaar kan zijn, en ook niet 
om de paar jaar wijziging behoeft. Wei zal steeds het werkprogramma 
moeten worden aangepast. Immers over bij<voorbeeld het buitenlands 
beleid, het onderwijs, radio en TV, "Vennootschapsrecht, verandert de 
realiteit doorlopend. De liberale gedachten daarover moeten mee-evo
lueren, om steeds wegen te kunnen blijven aangeven waarlangs de maat
schappelijke wijzigingen zich naar liberaal oordeel dienen te voltrekken. 

Het duo beginselprogram-werkprogram moet tenslotte - zie mijn ant
woord aan de heer Dias Santilhano - aangevuld worden met een ver
kiezingsprogramma, dat een (niet te groot) aantal concrete wensen van 
grote urgentie bevat. 

Aan de opstelling van verkiezingsprogramma's voor 1966 (gemeente· 
raadsverkiezingen) en 1967 (Tweede Kamer) zal - en dat is ook nodig -
tijdig worden begonnen. Ook een werkprogram - gebaseerd op de con
crete uitwerkingspunten in het huidige beginselprogramma- moet worden 
samengesteld. Laten wij echter niet te veel hooi ineens op de vork nemen, 
en ons in de komende maanden bepalen tot het maken van een kort, 
goed gefundeerd, en doordacht, beginselprogramma. Een uitgebreide 
voorbereiding op partijvergaderingen en in discussies - onder andere in 
'Liberaal Reveil' - is een eerste vereiste voor het in een zakelijke discussie 
op de komende najaarsconferentie tot standkomen van een goed beginsel
programma. 

Over de VVD 

De artikelen van de heren Dias Santilhano en Stal in het aprilnummer 
van 'Liberaal Reveil' geven mij aanleiding tot de volgende reactie: 

Wij Ieven naar mijn mening onbetwistbaar in wat men een christelijk 
land noemt. Dit betekent nog in het geheel niet, dat aile inwoners be
lijdende christenen zijn, al zal dat wei voor het merendeel gelden. 

In het beginselprogramma wordt <terecht geen enkele christelijke gods
dienst met name genoemd. Daar wordt uitsluitend in het algemeen over 
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'christelijk gesproken', en dan naar mijn mening niet in de zin van gods
dienst maar van oultuur. 

De VVD noemt zich al even terecht geen christelijke partij. Zij stelt 
slechts, dat men rekening moet houden met het feit, dat onze maatschap
pij nu eenmaal christelijk is. 

In artikel 3 wordt bovendien duidelijk gesteld, dat het christendom 
door onderscheiden groepen verschillend wordt verstaan en dat zelfs zeer 
velen, die geen christelijke godsdienst belijden, wel de zedekundige be
ginselen ervan aanhangen. 

N atuurlijk blijft een deel van ons volk zelfs deze :z;edekundige begin
selen afwijzen, of niet als exclusief christelijk zien, terwijl andere Neder
landers zich op andere beginseien baseren. 

Aangezien onze partij zich een volkspartij noemt, dient zij zich te ba
seren op beginseien, waaraan zich een w groot mogelijk deei van ons 
volk kan conformeren. 

Of men noemt zich - en is ook inderdaad - een volkspartij of men zoekt 
het in een kleiner verband en vermijde dan voorai het woord volkspartij. 

Uit de punten I en 3 van het huidige beginseiprogram komt naar mijn 
mening al duidelijk genoeg naar voren dat de VVD zich geen christelijke 
partij noemt en zichzelf ook niet ais zodanig ziet. Dit met zoveel woorden 
in een program stellen zou protestantse en katholieke leden en kiezers 
aileen maar afschrikken. De artikelen I en 3 zijn juist zo soepei mogelijk 
gesteld en kunnen daardoor nauwelijks afstoten. 

Juist nu er een doorbraak in de katholieke wereld te bespeuren valt, 
moet ook voor de katholiek plaats in de VVD zijn, ook in die zin, dat het 
beginselprogramma hem niet afschrikt. 

Datzelfde geldt ook voor andere christelijke godsdiensten. Met name 
voor de AR stemmers, nu die partij door de jongste ontwikkelingen wel 
eens grote moeilijkheden bij de voigende verkiezingen kan gaan krijgen. 
De VVD kan daarvan de vruchten plukken, maar dan moeten de punten 
I en 3 gelaten worden zoals ze zijn, zodat ze zo algemeen mogelijk uitge
Iegd en aanvaard kunnen worden. 

Zou het overigens in dit verband niet goed zijn, roomskatholieke en 
protestantse VVD-leden naar voren te schuiven en ze belangrijke en 
representatieve posten in de partij te Iaten vervul·len? 

Enige Iosse opmerkingen voltooien mijn commentaar en geven hopelijk 
stof tot verdere discussie. 

Wat denkt de VVD te doen ten aanzien van de jeugdige belang
stellenden en kiezers? N og al te vaak vall en op vergaderingen van de 
VVD in plaats van liberale geluiden gewoon reactionaire geluid~n te be
luisteren. Nog afgezien van de onjuistheid daarvan, de jeugd heeft 
andere ideeen en idealen. Daaraan moet m.i. voor een belangrijk deei 
gedacht worden bij het opstellen van allerlei programma's, wil menhet con
tact met de jongere en de aansluiting aan komende generaties niet missen. 
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Wat denkt de VVD te doen voor de ongeorganiseerden en de categorale 
bonden? Impliceert vrijheid van vereniging ook niet vrijheid van niet
vereniging? Hoe staat zij tegenover de geweldige invloed en macht, die 
een georganiseerde minderheid uitoefent? 

Klare taal - zoals ook de heer Stal voorstaat - die het gehele volk aan
spreekt. Inderdaad, maar dan ook meer ruimte voor de gewone man in 
onze partij. Het gezicht van de VVD is helaas nog niet dat van een echte 
v;olkspartij. Misschien is het dan ook geen wonder dat velen de VVD nog 
zien als een a-christelijke, intellectuele, aristocratische en kapitalistische 
partij. Daar moet naar mijn idee met kracht tegen gevochten worden, 
onder andere door de mensen, die voor de partij naar buiten treden, met 
zorg te kiezen. 

Al te veel nadruk op de principiele houding inzake het door de VVD 
gevoerde radio- en TV-beleid moet niet worden gelegd. De essentie daar
van ontgaat toch negen van de tien kiezers. Het automatisch verbinden 
van de VVD aan Veronica en commerciele televisie kan daar het gevolg 
van zijn, hoe onjuist dit ook is. Bovendien is men tegen de verkiezingen 
van 1966 en 1967 toch goeddeels vergeten waar het nu eigenlijk om ging. 
Het radio- en TV-beleid verdient de aandacht in manifesten en programs, 
maar dan op eigen plaats en in de juiste verhouding. 

Ik hoop met deze gedachten enige gesprehtof te hebben aangedragen 
om de discussie op gang te houden. Want dat is voor een werkelijk demo
cratische volkspartij toch ook broodnodig. 

F. Lauxstermann 

172 



lets over het beginselprogramma 

De heer Lauxstermann hoopt - en ik met hem - dat de VVD in toenemende 
mate aantrekkelijk zal worden gevonden door rooms-katholieke en pro
testants-christelijke Nederlanders. 

Maar, zo zegt hij, dan moeten de artikelen l en 3 van het beginselpro
gramma der VVD niet worden gewijzigd. De zinnen uit deze artikelen 
waar het hier om gaat, luiden als volgt: 

Art. 1, lid 1. 
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wenst het verenigingspunt 
te zijn van allen die op grand van hun overtuiging, dat vrijheid, verant
woordelijkheid en sociale gerechtigheid de fundamenten behoren te zijn 
van een op christelijke grondslag berustende samenleving als de Neder
landse, de in dit program neergelegde beginselen tot uitgangspunt willen 
nemen van hun staatkundig streven. 

Art. 3, zinnen 1, 2 en 4. 
De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der Nederlandse bescha
ving wortelen in het christendom, al moge dit door de onderscheidene 
groepen des volks nog zo verschillend worden verstaan. 
Zij is ervan doordrongen, dat het bovenal de christelijke geest is, die 
ons volk de waarde en de vrijheid van de mens en zijn verantwoordelijk
heid heeft doen beseffen en die het aanzien van ons volk in de wereld 
heeft bepaald. Zij geeft er zich daarbij ten valle rekenschap van, dat de 
zedekundige beginselen van het christendom worden aangehangen door 
zeer velen, die de christelijke godsdienst niet belijden. 

Artikel I, lid I, suggereert, dat er twee grondslagen bestaan: als het ware 
twee op elkaar liggende fundamenten. Het diepste fundament is een 
soort mozalek, bestaande uit vrijheid, verantwoordelijkheid en sociale ge
rechtigheid, en daarop berust dan weer de vermeende christelijke grond
slag van de NederJ.andse samenleving. Hoe nu de relatie gedacht moet 
worden tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en sociale gereditigheid 
enerzijds, en de christelijke grondslag van de Nederlandse samenleving 
anderzijds, blijft volstrekt onzeker. Hebben rooms-katholieken en protes
tants-christelijken iets aan deze onduidelijkheid? 
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In feite kunnen lang niet alle politieke uitgangspunten van het moder
ne liberalisme in het christendom worden teruggevonden. De allereerste 
christenen hebben niet gedacht, dat hun beweging ooit de heersende 
stroming in het Romeinse rijk zou worden. Daarom, zo mag men ver
onderstellen, ontJbreekt in de evangelien een christelijke staatstheorie. 
Toen eeuwen later christendom en staa<t vermengd werden, is aan zulk 
een theorie behoefte opgekomen en hebben vele theologen zich moeite 
gegeven, een chris•telijke staatstheorie te ontwikkelen. Er bestaan dan ook 
tal van christelijke staatstheorieen, van zeer primitieve (zoals de zon- en 
maantheorie van Innocentius III, ontleend aan het beeld van Genesis) 
tot ver uitgewerkte (zoals de anti-revolutionaire beschouwingen van 
Dooyeweerd). Nog in 1954 schreven de Nederlandse bisschoppen, op blad
zijde 35 van het mandement 'De katholiek in het openbare leven van 
deze tijd': 'Wij houden voor ogen, dat bijz:onder bij het vormen van een 
praktisch politiek oordeel 'rechtma:tig verschil van inzicht' mogelijk is, 
ook onder katholieken'. 

Vaststellend, dat over de christelijke grondslagen van een samenleving 
zelfs onder christenen geen eenheid van opvatting bes<taat, verdient het 
mijns in:ziens aanbeveling in het beginselprogramma van de WD de 
term 'christelijke grondslagen van de maatschappij' weg te Iaten of ten
minste te vervangen door duidelijke begrippen. 

Artikel 3 rept aileen van het christendom als grondslag voor de Neder
landse beschaving en verwaarloost alle andere invloeden zoals die van 
het bijbels humanisme, de Verlichting, het Jodendom, het rationalisme, 
het pietisme, het arthe'istis•ch socialisme enzovoort, die alle blijvende 
sporen hebben nagelat,en of nog steeds vorm blijven geven aan het geeste
lijk Ieven van ons volk. Dat het bovenal de christelijke geest zou zijn 
geweest, die ons de waarde en de vrijheid van de mens en diens verant
woordelijkheid hedt doen beseffen, is zeker geen algemeen verbreide 
opvatting en behoeft tenminste enig bewijs. Ik sta er gereserveerd tegen
over. Een voorbeeld uit onze oultuurgeschiedenis moge die terughoudend
heid vevklaren. 

Het Nederlandse volk was het eerste Westeuropese volk clat een einde 
maakte aan heksenvervolging. Dat kwam niet door een christelijke geest, 
maar door nuchter redeneren en menselijk mededogen. Wie van hekserij 
verdacht werd, werd te Oudewater op de waag gewogen. Oude vrouwtjes 
die toch nog bijv. 40 kg wogen, konden onmogelijk op een bezem door de 
Iucht vliegen en waren dus geen heks. Dat was nuchter en menselijk ge
redeneerd, daarvoor behoeft geen christelijke geest als deus ex machina 
ten tonele gevoerd te worden. 

Het Nederlandse vo1k was het eerst Westeuropese volk, dat een einde 
christendom, kennelijk als conectief op de menselijke vrijheid die wij in 
staat en maatschappij verwezenlijkt willen zien. Nu vloeit het christen
dom niet voort uit zedekundige beginselen, maar uit de openbaring. Ver-
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bonden aan het christendom zijn allerlei verboden (vooral te vinden in 
het Oude Testament) en enige algemeen gestelde geboden, zoals het gebod 
van de naastenliefde en onderlinge bijstand (vooral te vinden in het 
Ni·euwe Testament). Sommige geboden uit het Nieuwe Testament worden 
algemeen verworpen, zoals Paulus' gebod aan de huisknechten om met 
aile vreze de hel'en onderdanig te wezen of diens gebod aan de vrouwen, 
om hunne mannen onderdanig te zijn. 

Indien men in het beginselprogramma van de VVD over christendom 
en over zedekundige beginselen wil blijven &preken, moet dit mijns in
ziens geschieden omdat er concrete voorsrellingen over bestaan, of omdat 
men hoopt dat belijdende christenen daardoor de VVD voor zich accep
tabel zullen gaan achten. 

Indien er concrete voorstellingen bestaan, dienen zij duidelijk onder 
woorden te worden gebracht. Met vage formuleringen zal geen belijdende 
christen voor de VVD worden gewonnen. In het bijzonder zouden, om 
rooms-katholieken en protestants-christelijken uit hun oude partijen naar 
de VVD te trek<ken, uitspraken moeten worden gedaan over de grenrzen 
van de menselijke vrijheid en over de bron van het staatsgezag. 

Dr. E. Nordlohne 
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MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

De heer D. Sorgdrager werd in november 1923 in Bandoeng geboren. Hij deed in 
1941 eindexamen gymnasium B in Djakarta en ging onmiddellijk daama in militaire 
dienst. 
Van 1942-1945 was hij krijgsgevangene van de Japanners, o.a. aan de Birma-Siam 
spoorweg. Eind 1946 werd hij gedemobiliseerd als ' intelligence officer' van de N .E.F.I.S. 

In 1947 begon hij zijn rechtenstudie in Leiden en in 1950 studeerde hij af. Hij is nu 
chef arbeidszaken van de AKU in Arnhem. Sinds 1958 is hij lid van de gemeenteraad 
van Amhem voor de VVD. Hij vervult nog enige andere functies in de partij. 

F. Korthals Altes werd in mei 1931 in Amsterdam gcboren. Hij bezocht daar, en later 
in Alkmaar, het gymnasium (alpha) en hij studeerde Nederlands Recht te Leiden, 
waar hij in 1958 doctoraal examen deed . Daarna trad hij als medewerker in dienst 
van een bekend advocatenkantoor in Rotterdam; sinds enige jaren is hij daar 
compagnon. Hij was secretaris van de afdeling Rotterdam van de VVD en is nu lid 
van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur van de VVD. 

F. Lauxstermann werd in september 1928 geboren te Amsterdam, waar hij de handels
school afliep. Hij is werkzaam als textielagent. Hij is plaatsvervangend lid van de 

Middenstandscommissie van de VVD. 

W . Top werd in 1932 in Cheribon (Java) geboren. Hij bezocht het Lyceum (HBS-B) 
in Batavia en Bilthoven en studeerde sociologie in Utrecht, waar hij in 1962 doctoraal 
examen aflegde. Sindsdien is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
prof. mr. B. M. Teldersstichting. 

Dr. E. Nordlohne werd in februari 1923 te Warschau geboren . Hij studeerde te 
Sankt Gallen en Rotterdam en promoveerde in 1951 te Rotterdam op het proefschrift 
'De economisch-geografische structuur der Nederlandse Benedenwindse eilanden'. 

Hij was adjunct-secretaris van een landelijke organisatie voor drinkwatervoorziening 
en is thans parlementair redacteur van een landelijk dagblad. 
De heer Nordlohne behoort tot de oprichters van de Rotterdamse afdeling van de 
Partij van de Vrijheid en van het blad Liberaal Reveil. 

Hans Wiegel werd in juli 1941 in Amsterdam geboren, deed in 1959 eindexamen 
gymnasium B in Hilversum en studeert thans politieke en sociale wetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam. Sinds december 1961 is hij redacteur van 'De Drie

master', het maandblad van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Twee 
jaar (tot 1 november 1964) was hij lid van het hoofdbestuur van de JOVD, het 
laatste jaar als vice-voorzitter. Hij is bestuurslid van de Statencentrale Hilversum 
van de VVD. 
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De auteur, een van de grote Europese liberalen, Spanjaard 
van origine, wereldburger, staatsman, wijsgeer en literator 
was voor de burgeroorlog Spaans ambassadeur in Washing
ton en in Parijs. Hij laat ons zien dat geheel Zuid-Amerika 
in een ,pre-Castro" staat verkeert en dat het rijp is voor een 
serie revoluties. 
Vooral onder studenten, kunstenaars, schrijvers en weten
schapsmensen heeft het communisme een geweldige in
vloed. O.m. toont hij aan hoe de Verenigde Staten tekort 
schieten deze gevaarlijke ontwikkeling tot staan te brengen 
en op welke wijze zowel de Sovjet-Unie als China van deze 
zwakheid gebruik maken. Het boek besluit met een kort 
doch goed-doordacht plan volgens hetwelk de Verenigde 
Staten te werk zouden dienen te gaan, teneinde het westelijk 
halfrond en daarmee de gehele wereld te beschermen voor 
een ramp. 
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OVERHAASTE WETGEVING 

De in juni van kracht geworden WIJZigmg van het Wegenverkeersregle
ment bevat een bepaling krachtens welke het verbod om stil te staan met 
een motorrijtuig op de zgn. autowegen wordt uitgebreid tot de 'vlucht
strook'. Het verbod om stil te staan geldt niet voor de als zodanig aan
geduide parkeerstroken en -havens en ook niet 'in geval van noodzaak'. 

Het is bekend, dat het invoegen op autowegen van een vluchtstrook 
a£ dikwijls de oorzaa:k van een ongeluk is geworden. De vraag of de inge
voerde wijziging van het Wegenverkeersreglement juist is, kan echter niet 
zonder meer met ja worden beantwoord. Immers, een verbod als dit- niet 
parkeren op de vluchtstrook - heeft aileen zin als er inderdaad gezorgd 
wordt voor de eveneens genoemde stroken en parkeerhavens waarop men 
wei parkeren mag. Deze nu bestaan voor vele autowegen aileen op papier, 
niet in werkelijkheid. Het aantal pa!'keerplaatsen en pavkeerhavens is op 
sommige autowegen uiterst gering en zeker niet zo verdeeld over de lengte 
van de weg, dat daarvan het juiste gebruik kan worden gemaakt. Deze 
maatregel van het verbod om stil te staan had slechts mogen worden 
ingevoerd nadat voor een passend aantal parkeerhavens, parkeerstroken 
en pleisterplaatsen was gezorgd. De overheid had dit weg voor weg 
kunnen doen om het uitstel van een op zichzelf goede maatregel zo 
kort mogelijk te doen zijn. Een geleidelijke invoering zou ook het voordeel 
hebben gehad dat men had kunnen vaststeilen wat het juiste aantal 
parkeerstroken per lO km weg is. 

Wat is noodzaak? 
Een tweede kwestie, die in dit verband een vraagteken verdient, is de 
bepaling dat 'in geval van noodzaak' het verbod om stil te staan niet voor 
vluchtstroken geldt. Wat is noodzaak? In de meeste gevallen zal het 
stilstaan op een vluchtstrook naar het inmcht van de bestuurders op 
noodzaak berusten. Men stopt niet als er geen geldige reden voor is. De 
bestuurder voelt zich slaperig worden, verder rijden wordt gevaarlijk, hij 
herinnert zich met schrik dat hij iets moet eten omdat rijden met een lege 
maag wordt afgeraden, zijn 'zit' moet worden veranderd, daar hij rug
klachten krijgt, een kleine medereiziger voelt zich plotseling misselijk 
worden waardoor een voor de bestuurder gevaarlijke situatie kan ontstaan. 
En dan de gevallen, waarin de bestuurder of een belangsteilende mede-



passagier meent dat er een of ander mankement aan het voertuig te 
beluisteren valt! De optimistische automobilist of motorrijder zou kunnen 
denken, dat er door de wijziging eigenlijk weinig is veranderd. Maar dat 
is kennelijk niet de bedoeling van Verkeer en Waterstaat en van de Rijks
politie, die slechts schaarse gevallen van 'noodzaak' blijken te ikennen, a,ls 
men tenminste de berichten mag geloven. Omdat het Wegenverkeers
reglement geen toelichting geeft in dit opzicht, lijkt deze bepaling een 
bron van twijfelgevallen en moeilijkheden. In zulke gevallen zal waar
schijnlijk de rechterlijke macht mettertijd geroepen worden uitspraak te 
doen, zodat pas enige zekerheid ontstaat na een reeks vonnissen en 
arresten. Het zou ons niet verbazen als de juristen nu al uitzagen naar het 
Braakvonnis of het Waterarrest. Ook moet men denken aan de nog veel 
gevaarlijker mogelijkheid, dat de automobilist, bevreesd voor boete, 
blijft doorrijden ook al zou een redelijk geval van noodzaak om te par
keren aanwezig zijn. 

Onjuiste delegatie 
De centrale overheid regelt veel door middel van aigemene maatregelen 
van bestuur en andere koninklijke besluiten, daartoe gemachtigd door de 
wetgever. Hierdoor kan een soepele en snelle aanpassing van ge- en 
verbodsregels worden verkregen. Dat dit systeem o.ok grote nadelen heeft, 
blijkt in dit geval. Hadden deze wijzigingen de parlementaire weg gevolgd, 
dan zouden de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie in het 
openbaar zeker verantwoording hebben moeten afleggen wat onder de 
term 'in geval van noodzaak' dient te worden verstaan. Allerlei instanties 
van deskundigen zouden dan ook op dit vraagstuk hun Iicht hebben kun
nen Iaten schijnen. Op die manier zou een heel wat rijper produkt van 
wetgeving zijn ontstaaA en ·zou · de · burger-weggebruiker wat minder 
rechteloos en onzeker aan het verkeer op de autowegen hebben kunnen 
deelnemen dan nu het geval is. 

H . Vrind 



Un ministre jacobin . . . 

n'est pas un jacobin ministre 
:-: 



Het VVD-omroepplan: Een reeel alternatief 

Dr. P. Gras 

Het omroepplan van de VVD 'Uitdaging en 
hulpmiddel' stelt een reeel alternatief tegen
over de plannen zoals die nu door de minis
ter van Cultuur, recreatie en maatschappe
lijk werk zijn ontwikkeld. Het gaat namelijk 
uit van de politieke realiteit: het heden, met 
een bestel gegrondvest op bestaande omroep
organisaties, die hun bestaan te danken heb
ben aan het leden/ contribuanten principe, 
dat in de twintiger jaren de wezenlijke voe
dingsbodem was voor het ontstaan van het 
vigerende stelsel. Het plan houdt ernstig 
rekening met de technische ontwikkeling 
zoals die zich thans aftekent en aanstonds geconcretiseerd kan worden. En 
in de derde plaats wordt een gedachtengang ontwikkeld die getuigt van 
een culturele visie, waarin gebruikmakend van de technische mogelijk
heden een nieuw omroepbeleid wordt aanbevolen, dat recht doet weder
varen aan het bestaande, maar volkomen andere verlangens volledig aan 
hun trekken laat komen. 

Dat is in feite het kernpunt van het VVD-plan. En nu mag men over 
verschillende bijkomstigheden van gedachten verschillen, dat neemt niet 
weg, dat juist deze drie punten bij elke kritische beschouwing centraal 
dienen te worden gesteld. Doet men dit, dan dringt als het ware als van
zelf een vergelijking op met hetgeen Minister Vrolijk in zijn plannen be
oogt. Bij het zien daarvan moet zelfs de meest objectieve beoordelaar tot 
de conclusie komen, dat in het ministeriele plan eigenlijk uitsluitend 
wordt uitgegaan van het bestaande en dat er van enig gevoel voor wat 
technisch mogelijk is geen sprake is en dat elke culturele visie - heel 
merkwaardig voor een minister van Cultuur - ontbreekt. 

Geen opportunisme 
De VVD heeft zich in het verleden nogal eens het verwijt op de hals ge
haald, dat zij zich nimmer concreet over het omroepbestel heeft uitgesp_ro
ken. Wat van dat verwijt ook waar mag zijn, met deze brochure heeft de 
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partij in elk geval in een klap elke onzekerheid over haar beleid wegge
nomen en, wat politiek gezien even belangrijk is, zij heeft haar visie niet 
laten afhangen van wat de regering aan de Kamers voorstelde, maar is 
de minister voor geweest. Daarmede is duidelijk aangetoond dat het 
liberale omroepbeleid niet wordt bepaald door opportunistische omstan
digheden van het ogenblik. 

Nieuwe structuur 
Terecht wordt ge&teld, dat het omroepbeleid rekening client te houden 
met hetgeen in het verleden door de omroepen is gedaan, dat deze om
roepen hun rechten hebben en behouden maar dat de nieuwe structuur 
moet gaan in de richting van een omroeplichaam, waarin de omroepen 
op het stuk van de programmaverzorging geen deel mogen hebben. Er 
dient op dat punt klare wijn te worden geschonken en dat betekent, dat 
men de omroepen niet dient te belasten met verantwoordelijkheid voor 
een nationaal programma, waartoe de omroepen ook niet geroepen zijn. 
Wil men een gezonde ontwikkeling maken, dan is het vanzelf&prekend, 
dat deze nieuwe programmaverzorgende instantie volstrekt onafhankelijk 
en met een eigen programmaveramwoordelijkheid opereert. 

Het is in feite ondenkbaar de omroepen te belasten met een verant
woordelijkheid voor een instantie waarvan de taak is in wedijver met de 
huidige omroepen te opereren. Daarom stelt de brochure ook zo duidelijk, 
dat wanneer men niet bereid is de verantwoordelijkheid voor dat natio
nale programma aan het nieuwe instituut te laten, het dan maar beter 
is die gezamenlijke zendtijd terug te geven aan de verenigingsomroepen. 

Want waartoe zo'n nieuw orgaan? Om een geheel ander cultuurbeleid 
te kunnen voeren in radio zowel als televisie. De gedwongen gezamenlijk
heid van het ogenblik sluit dat nieuwe cultuurbeleid volkomen uit. 

Daar komt bij , dat deze structuur juist nu te verwezenlijken is zonder 
dat de omroepen zich tekort gedaan behoeven te gevoelen, omdat het 
tweede televisienet nog slechts aan het begin staat van zijn ontwikkeling, 
omdat een derde programma aanstonds binnen de mogelijkheden ligt, 
omdat de radionetten via de FM zenders een overvloed aan kansen bieden 
voor plaatselijke en regionale zenders, omdat het Centrale Antenne
systeem zelfs uitzicht geeft op zeven beeldkanalen en zestien geluids
kanalen. 

AI die mogelijkheden aileen toe te schuiven aan omroepen-oude-stijl 
(en het blijven omroepen-oude-stijl, ook wanneer er op grond van het 
ledenprincipe meer bij zouden komen) is eenvoudig absurd. Het is zaak, 
dat juist hierop voortdurend wordt gehamerd. 

Programmabeleid in eigen hand 
Of dan het nieuwe omroeplichaam zich vooral moet richten op het aan
trekken van programma's, die van buitenaf, geproduceerd door onafhan-
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kelijke produktiegroepen, worden aangetrokken, zou ik willen betwijfelen, 
want dat vereist een groot aantaJ van dergelijke produktiemaatschappij
tjes. Het is immers een zaak van programmabeleid en ook van culturele 
visie, dat men dat beleid niet afhankelijk stelt van hetgeen al of niet 
wordt aangeboden, maar dat een dergelijk lichaam zelf Ieiding geeft aan 
de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, die zelf levert en realiseert en 
ze eventueel door derden laat ui·tvoeren. Aileen op deze manier wordt een 
continue toevloed van programma's gewaarborgd. 

Antwoordrecht 
Het ligt voor de hand, dat een regeling van een hanteerbaar 'droit de 
reponse' client te worden nagestreefd. Het is dit punt, dat in dit plan van 
de VVD het minst overtuigend uit de ver£ komt, hoewel het juist van zo'n 
grote betekenis is, dat het uit de verf komt. De oplossing, om door een 
college van wi}ze mannen te Iaten nagaan in hoeverre een bepaalde groe
pering in zendtijd tekort is gedaan kan tot voortdurende tegenstellingen 
en wrijvingen aanleiding geven. Maar toch is een regeling op dit punt 
dringend gewenst. Zou het derhalve niet de voorkeur verdienen juist het 
aantal en de tijdsduur van dergelijke uitzendingen, vooral van politieke 
uitzendingen, aan stringente regelingen te onderwerpen? 

Reclame 
Het punt, dat aanleiding zou kunnen geven tot strubbelingen betreft de 
reclame. Het is zonneklaar, dat de VVD geen bezwaar kan hebben tegen 
invoering van een bescheiden vorm van commerciele publiciteit met een 
duidelijke scheiding tussen programma en publiciteit. Maar wie zorgt 
voor de produktie van die reclameboodschappen? Enkele N.V.'s zoals 
wordt voorgesteld; maar het is toch de bedoeling zich geheel aan te slui·ten 
aan de bestaande praktijk en die praktijk is, dat de reclameboodschappen 
door bestaande of nog op te richten filmproduktiegroepen worden gepro
duceerd, die hun opdrachten verkrijgen van de reclameadviesbureaus als 
adviseurs van de adverteerders of direct van de adver.teerdersl De partici
patie van de pers in dergelijke produktiegroepen is te overwegen, maar de 
vraag is of het werkelijk zu.Jke winstgevende ondernemingen zullen zijn 
als wel eens wordt gedacht. Ret filmbedrijf is altijd een uiterst labieie 
zaak geweest, die doorgaans opereert op het grensvlak van winst en ver
lies. Terecht wozdt overigens elke subsidiering van de pers uit de op
brengst van de etherreclame afgewezen, als in strijd met de onafhankelijk
heid van de Nederlandse pers. 

Ret spreekt vanzelf, dat een verantwoorde besteding van de reclame
gelden alleen maar dan plaats vindt, wanneer de tariefering afhankelijk 
wordt gesteld van het aantal kijkers en luisteraars en dat het de adver
teerder vrij staat te kiezen aan welke kijkers, kwantitatief en kwalitatief, 
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hij zijn reclameboodschap wenst te presenteren. Een volstrekt onafhankelijk 
instituut van onderzoek zal de gegevens, kwantitatief en kwalitatief ge
interpreteerd, moeten kunnen verstrekken. De adverteerder dient een 
grote mate van zekerheid te hehben, dat hij met zijn dure reclamegeld 
een bepaald potentieel koopt, waardoor een maximaal rendement wordt 
bereikt. Wordt juist door tegen&tanders van reclame niet herhaaldelijk 
gesteld, dat veel reclamegeld weggegooid geld is? 

Welnu, met nog meer klem mag daarom worden gevraagd het geld 
bestemd voor etherreclame zo voordelig mogelijk uit te geven. 

Ret zal de opletttende lezer niet ontgaan zijn, dat di.t VVD-plan niet al
gemeen waardering heeft kunnen vinden, terwi}l de oplossing van het 
probleem in feite zo voor het grijpen ligt. 

Misschien komt die weerstand ook voort uit het feit, dat ook de feilen 
van het bestaande stelsel worden genoemd. Gaat men namelijk die weg
nemen, dan komt het stelsel van omroepen in gevaar wanneer men blijft 
vasthouden aan het leden-principe. Neemt men dit echter weg, laat men 
het ledenprincipe los, maar berust de toewijzing van zendtijd op de over
tuiging dat bepaalde groepen hun levensvatbaarheid door hun activitei
ten hebben be:wezen, dan verdwijnt de eigenlijk onwaardige strijd toege
spitst rond het omroepblad. 
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Een ton voor Zuid-Afrika - v66r 

De Neder1andse regering wi1 een ton ter beschikking stellen van het 
Defence and Aid Fund. Dit fonds geeft slachtoffers van de apartheids
politiek gelegenheid zich door een advocaat te laten verdedigen. 

De Zuidafr.ikaanse regering voelt zich nu gegriefd. Waarom? Ziet de 
Zuidafrikaanse regering dan ongaarne, dat personen, verdacht van verzet 
tegen apartheid, met een goede rechtskundige raadsman voor hun rechters 
verschijnen? 

De apartheidspolitiek heeft de Zuidafrikaanse regering ertoe verleid, 
de niet-blanken te beroven van politieke rechten en hen te brengen in een 
rechteloze ui·tzonderingspositie. 

Georganiseerd verzet van blanken en niet-blanken tegen deze aantasting 
van fundamentele mensenrechten wordt beschouwd als sabotage en a1s 
communisme. Het behoeft geen verbazing te wekken, dat ook leden van 
de Zuidafrikaanse libera.Ie partij in de gevangenis zitten. 

De vrijheid van vereniging en vergadering, van meningsuiting, van 
onschendbaarheid van de persoon, zij bestaan bij ons broedervolk niet 
meer. 

Zuid-Afrika veracht de beginselen van de Universele verklaring van de 
rechten van de mens. De Organisatie der Verenigde Naties heeft zich om 
die reden en wegens de gevaarlijke politieke consequenties daarvan reeds 
vele malen met de apartheid beziggehouden en zij heeft herhaaldelijk bij 
de regering ginds er op aangedrongen, een begin te maken met een 
politiek van harmonie der rassen op de gronds1ag van gelijkheid (Veilig
heidsraad, I april 1960; Algemene vergadering, 6 november 1962). Als 
lid van de Organisatie der Verenigde Naties heeft Nederland met deze 
opvattingen, neergelegd in resoluties, te maken. 

In r.esolutie 1978 (XVIII) van 16 december 1963 vraagt de Algemene 
vergadering aan de secretaris-generaal om middelen te zoeken voor het 
verlen~p van hulp en bijstand, via daartoe geschikte internationale orga
nisaties, aan de gezinnen van aile personen die door de Zuidafrikaanse 
regering worden vervolgd wegens de apartheidspolitiek. Tevens werden 
de leden van de Organisatie der Verenigde Naties uitgenodigd op milde 
wijze bij te dragen aan deze hulp en bijstand. 

Het is te betreuren, dat onze regering pas na anderhalf jaar aanstalten 
maakt, aan deze resolutie uitvoering te geven. Verbondenheid met de 
vervolgden en verdrukten had vlugger tot daden moeten leiden. 

Dr. E. Nordlohne 
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Een ton voor Zuid-Afrika - tegen 

Ik verafschuw de rassenpolitiek van de regering-Verwoerd. De 'grote 
apartheid' acht ik perspectiefloos, de 'kleine' mensonterend. Maar al gaat 
Verwoerd, gesteund door de grote meerderheid van de blanke bevolking, 
stug op de ingeslagen, heilloze weg voort, ondanks ailes zie ik nog een 
sprankje hoop dat een ramp in Zuid-Afrika - een slachting onder de blan
ken, de Bantoes, of beide - vermeden kan worden. 

Die hoop is gelegen in de bereidwilligheid van een volgende Zuidafri
kaanse regering om de !eiders van de zwarte bevolking enige reele hoop 
te geven op een toekomst met gelijke burgerrechten voor aile Zuid-Afri
kanen. 

Dat de blanke bevolking daarbij haar eigen veiligheid gewapenderhand 
zal willen blijven bewaken is begrijpelijk. Zulk een bewaking behoeft ook 
niet op onove11komelijke praktische bezwaren te stuiten. Ik geloof dat 
andere landen bovendien bereid zouden zijn, die veiiigheid te garanderen, 
in ruil voor een garantie van de politieke rechten der zwarte bevolking. 

Het initiatief zal echter van Zuid-Afrika moeten uitgaan. En het zal 
niet komen zolang men daar de praktische onhoudbaarheid op langere 
termijn van het huidige systeem niet heeft w.iilen inzien. In de huidige 
gespannen situatie kunnen pogingen tot hulp van andere regeringen -
laat staan hulp aan de tegenstanders van het heersende regiem - de erger
nis en dwarskoppigheid van Verwoerd en de zijnen aileen maar vergroten. 
W"ie herinnert zich niet de psychologisch averechtse uitwerking van de 
Amerikaanse en Engelse interventies in Indonesie op de Nederlandse 
regering en tailoze Nederlandse particulieren in de eerste jaren na de 
oorlog? 

De Amerikanen en Engelsen waren toen in een positie om ons een 
bepaalde gedragslijn a£ te dw.ingen. Voor ons ging het bovendien niet om 
eigen huis en haard maar om een kolonie. Wij daarentegen kunnen de 
Zuid-Afrikanen, voor wie het wel om eigen land en veiligheid gaat, niets 
afdwingen. Wij kunnen hen aileen geprikkelder en verstokter maken met 
dit soort gebaar. De ton, die de regering wil schenken - het is nog een 
krenterig bedrag ook - zal een klein beetje goed doen; veel kwaad heeft 
hij nu al gedaan. 

Het had weinig gescheeld - de Zuidafrikaanse regering krabbelde op het 
laatste moment terug - of wij waren verleden herfst met 5 kamerleden, een 
elk van KVP, PvdA, VVD, ARP en CHU, naar Zuid-Afrika gegaan om 
als on-officiele missie onder meer de grote bezorgdheid te vertolken die 
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vele Nederlanders vervult als zij aan de toekomst van Zuid-Afrika denken. 
Op kerkelijk en cultureel gebied is nog contact mogelijk. Daar ligt 

naar mijn stellige overtuiging onze enige kans op bei:nvloeding van die 
Zuid-Afrikanen, die nog niet geheel door hun angst of zelfoverschatting 
verblind zijn. Zulke contacten zijn door de aankondiging van de officiele 
schenking aan het Defence and Aid Fund nog moeilijker gemaakt dan 
zij al waren. Misschien zijn zij zelfs helemaal onmogelijk gemaakt. Dat 
zou, tegenover die f 100.000,- een hoge prijs zijn. 

Ik zou het hebben toegejuicht als onze regering - geheel in de lijn van 
de Nederlandse traditie - aan politiek-vervolgde Zuid-Afrikanen asyl in 
Nederland zou hehben aangeboden. Schenkingen van Nederlandse parti
culieren aan het genoemde fonds voor de verdediging van die vervolgden 
en de verzorging van hun gezinnen juich ik eveneens toe. De regering 
heeft met haar aankondiging van een officiele gift echter een grove tac
tische fout gemaakt. 

Th. H. J oekes 
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De opkomstverplichting en de Rijnmondverkiezing 

Mr. H. E. Koning 

Een in het oog lopend verschijnsel bij de 
verkiezing voor de eerste Raad van Rijn
mond op 2 juni jongstleden in vier en twin
tig gemeenten in het Rotterdamse Water
weggebied was het grote absentelsme. Vol
gens berichten in de pers heeft tien procent 
van het totale kiezerscorps niet voldaan aan 
de verplichting van de Kieswet zich te mel
den bij het stembureau van het aangewezen 
stemdistrict. In Rotterdam was het percen
tage afwezigen nog groter : het bedroeg daar 
iets minder dan twaalf. 

Deze berichten zijn voor mij aanleiding 
geweest te proberen de aantallen thuisblijvers te achterhalen. Ook 
heb ik gepoogd de aantallen blanco en andere ongeldige stemmen te 
weten te .komen. Tot mijn spijt is dit niet voor aile gemeenten gelukt. Bij 
vele gemeenten bleek het niet mogelijk inlichtingen te verkrijgen over 
het aantal personen, dat in het kiezersregister stond ingeschreven. Ik moet 
mij derhalve beperken. Uit de gemeenten waarvan ik over min of meer 
volledige gegevens kon beschikiken heb ik een viertal gekozen, die ver
spreid in het Rijnmondgebied liggen, te weten: Oostvoorne op Voorne
Putten, Barendrecht op IJsselmonde, Krimpen aan den IJssel en RoHer
dam; in laatstgenoemde gemeente staat iets minder dan drie kwart van 
aile Rijnmondkiezers ingeschreven. In de onderstaande staat js cijfer
materiaal opgenomen dat betrekking heeft op de verkiezingen voor de 
provinciale staten, de gemeenteraden, de Tweede Kamer en de Rijn
mondraad. De percentages, afgerond tot op tiende percenten, hebben be
trekking op het totaie aantal in de betrokken gemeente ingeschreven 
kiezers. 
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Provinciale Gemeenteraad Tweede Kamer Rijnmondraad 
Staten 1962 1962 1963 1965 

aanta1 % aanta1 % aantal % aantal % 
Rotterdam: 
kiesgerech tigd 452507 100 452519 100 452512 100 451358 100 
blanco 9580 2,1 9933 2,2 8169 1,8 12812 3,2 
ongeldig 5234 1,2 3837 0,8 3700 0,8 4455 1,1 
thuisgeb1even 33972 7,5 34988 7,7 30272 6,7 47342 11,7 

Oostvoome: 
kiesgerech tigd 3197 100 3191 100 3277 100 3417 100 
b1anoo 81 2,5 44 1,4 58 1,8 24 0,7 
on gel dig 12 0,4 20 0,6 21 0,6 28 0,8 
thuisgebleven 263 8,2 211 6,6 135 4,1 297 8,7 

Barendrecht : 
kiesgerechtigd 5029 100 5062 100 5337 100 5878 100 
blanco 33 0,6 56 1,1 42 0,8 72 1,2 
on gel dig 31 0,6 10 0,2 20 0,4 22 0,3 
thuisgebleven 287 5,7 288 5,7 266 4,3 517 8,8 

Krimpen a fd l]ssel: 
kiesgerechtigd 6145 100 6183 100 6469 100 7002 100 
blanco 111 1,8 102 1,7 84 1,4 188 2,7 
ongeldig 44 0,7 26 0,4 35 0,5 34 0,5 
th uisgebleven 536 8,7 455 7,3 441 6,8 689 9,8 

Ten aanzien van de blanco-stemmers lijkt het niet gewaagd te veronder-
stellen, dat het in overgrote meerderheid personen zijn die, al dan niet 
vanwege de strafbedreiging op nietoverschijnen, hun wettelijke verplich-
ting wensen na te komen. Zij menen echter om hier niet ter zake doende 
redenen geen stem te moeten uitbrengen. Dit geldt waarschijnlijk ook 
voor een deel van de groep die een ongeldig gemaakt stembiljet inlevert; 
naar het mij voorkomt moet echter de mogelijkheid niet worden uitge-
sloten, dat ook geestelijk minder normale personen zich hieraan schuldig 
maken. Ik heb daarom gemeend de groep ongeldig gemaakte stemmen 
afzonderlijk te moe ten vermelden; deze categorie 'stemmers' voldoet 
evenwel aan de verschijningsplicht. 

Anders is het gesteld met de thuisblijvers. Zoals uit de hiervoor opge
nomen cijfers blijkt, vormen zij bij alle venkiezingen verreweg de grootste 
groep niet-stemmers. Onder hen bevinden zich ongetwijfeld velen, die op 
de dag van de verkiezing buiten hun woonplaats verblijven of ziek zijn. 
Daarnaast zijn er ook altijd mensen die geen aanvaardbare verontschuldi
ging hebben. Bij de Rijnmondverkiezingen, zo moet men wel aannemen, 
is het aantal geen-zin-hebbers groter dan normaal geweest. 

Het lijkt mij duidelijk, dat voor een zeer groot deel van het publiek 
de Rijnmondverkiezing niet heeft geleefd. Hieraan hebben de toch wel 
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omvangrijke voorlichting over Rijnmond door middel van radio, televisie 
en pers en de door de verschillende politieke partijen belegde vergaderin
gen en verspreide folders en kranten niets kunnen doen. Een aanwijzing 
voor de juistheid van deze stelling zou, althans voor wat Rotterdam 
betreft, mede te putten zijn uit het veel hogere percentage blanco-stem
men dan voor andere verkiezingen gebruikelijk is. Schommelde dit in 
Rotterdam bij de verkiezingen in 1962 en in 1963 om en nabij de 2% , 
bij de Rijnmondverkiezing lag het hoven de 3%. 

Uit de cijfers kan worden afgeleid, dat in Rotterdam bij de Rijnmond
ver.kiezing meer dan 47.000 kiezers niet zijn komen opdagen tegen 30.000 
tot 35.000 in de jaren 1962 en 1963. Bij formele naleving van de Kieswet, 
wat de gemeente Rotterdam s-teeds deed, betekent dit, dat de Afdeling 
Verkiezingen van het Rotterdamse stadhuis (die zo welwillend was deze 
gegevens te verstrekken), thans 12.000 tot 17.000 'verantwoordingen' 
meer moet verzenden dan in andere jaren. 

Volgens de bepalingen van de Kieswet moet de thuisblijver binnen 
veertien dagen na ontvangst van de verantwoording de redenen van zijn 
wegblijven opgeven. Acht de burgemeester deze voldoende dan blijft ver
volging achterwege. In het tegenovergestelde geval maakt de burgemeester 
de zaak bij de kantonrechter aanhangig. Deze, oordelende zonder de 
mogelijkheid van hoger beroep of cassatie, kan een geldboete opleggen 
van ten hoogste vijf gulden, en in geval van recidive binnen de twee jaren 
ten hoogste vijftien gulden. Er zijn voors-tellen bij de Staten-Generaal 
aanhangig deze bedragen te verhogen tot onderscheidenlijk vijfentwintig 
en vijftig gulden. 

Het is bij informatie gebleken, dat de Rotterdamse Afdeling Verkie
zingeh, mede tengevolge van personeelsgebrek, zeer veel moeite zal 
hebben deze keer de bedoelde verantwoordingen te verzenden - daar
gelaten of zij inderdaad kans ziet dit te doen. Het lijkt dan ook niet 
gewaagd te veronderstellen, dat ten aanzien van de Rijnmondverkiezing 
in het geheel geen controle op de thuisblijvers zal worden uitgeoefend. 
Hieraan wil ik nog toevoegen, dat het ook in meer normale gevallen, met 
een absentelsme van tussen de 30.000 en 35.000, onmogelijk is de opge
geven redenen te verifieren, waardoor alleen in uitgesproken gevallen een 
oproeping ter terechtzitting van de kantonrechter volgt. Tevens verdient 
het de aandacht dat de controle op het naleven van de opkomstverplich
ting bepaald geen goedkope aangelegenheid is. Voor de Rijnmondver
kiezing zal dit voor Rot:terdam volgens mij alleen al een kostenpost 
betekenen die eerder hoger dan lager dan f 25.000,- is. 

Zouden deze praktische en financiele bezwaren mijns inziens reeds 
moeten leiden tot afschaffing van de opkomstverplichting, ook op andere 
gronden ben ik tot de overtuiging gekomen, dat de opkoms.rverplichting 
niet Ianger kan worden gehandhaafd. Wanneer meer dan tien procent 
van de kiesgerechtigden ondanks een wettelijke verplichting van de 
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stembus wegblijft kan gevoeglijk worden aangenomen, dat deze verplich
ting niet in het rechtsbewustzijn Ieeft. Naar mijn mening mogen derge
lijke niet in het rechtsbewustzijn levende bepalingen aileen dan worden 
gehandhaafd wanneer de belangen verbonden aan handhaving opwegen 
regen afschaffing. In dat geval dient echter de overheid er voor zorg te 
dragen, dat de betrokken bepaling streng wordt gehandhaafd. 

Voor wat de Kieswet betreft zou dat betekenen: verzending van ver
antwoordingen, maar ook verificatie van de gegeven antwoorden en ver
volgens strafvervolging. Dit nu gaat mij voor de opkomstverplichting veel 
te ver. Dit geldt des te sterker omdat naar mijn mening het democratisch 
karakter van de opkomstverplichting niet hoven iedere twijfel is ver
heven. Zonder opkomstverplichting wordt bovendien een duidelijker 
inzicht verkregen in de politieke gelnteresseerdheid van de bevolking. 
Men kan aannemen dat het aantal thuisblijvers zal toenemen als de op
komstverplichting vervalt. Alleen zij, die werkelijk belangstelling hebben 
voor de publieke zaak, zullen hun stem uitbrengen; hun invloed op de 
gang van zaken wordt daardoor vergroot. Acht u dit een bezwaar? lk niet. 
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Grimlachjes? 

Op mijn 'Pleidooi voor een glimlach naar links' zijn milde requisitoiren 
gevolgd. Maar het vonnis, dat met de kabinetscrisis werd uitgesproken, 
kwam hard aan: inderdaad hebben de liberalen in Nederland - evenals 
in overig Europa - geen werkelijke politieke macht. Dat was de kern van 
mijn betoog en daarom stelde ik, dat slechts een voortdurend altematief 
ons in staat zou moeten stellen een politiek van evenwicht tussen KVP en 
PvdA te voeren. 

Het afsnijden van het alternatief van de PvdA in 1956 door Oud en 
- wederom - in 1965 door Geertsema acht ik een essentiele fout. 

Waarom hebben de liberalen in de moderne industriele massamaat
schappij - of in de massale industriemaatschappij, al naar men wil - geen 
werkelijke macht? Het antwoord is simpel: de industriele massa vraagt 
zekerheid. Op geestelijk gebied belooft de Roomse Kerk zekerheid. 

Zodra hiervoor de nieuwe vormen zijn gevonden, zal de kerk weer 
ongeschokt zijn. Via de politieke en maatschappelijke organen wordt aan 
de geestelijke zekerheid nog de materiele gekoppeld. Tezamen een onge
hoorde machtsbundeling, waarmede natuurlijk van de geestelijke waarde 
niets gezegd bedoelt te worden. De PvdA belooft materiele zekerheid 
zonder algemene geestelijke leiding. De communisten weer beloven en 
geestelijke en materiele zekerheid. Hun organisatie lijkt technisch ook veel 
op de katholieke. De liberalen nu beloven uit hoofde van hun beginsel 
en materiele en geestelijke onzekerheid. 

Moderne sociale opvattingen in onze gelederen erkennen wel een so
ciaal minimum, waarop men altijd mag rekenen, maar voor het overige 
moet men het zelf doen en zelf denken, daarbij kiezende uit ongetelde 
mogelijkheden en variati es . Juist deze ongetelde variaties bekoren ons 
als liberalen. Maar . . de industriele massamaatschappij met haar lopen
de band op ieder gebied vermindert het aantal variaties. Wij lopen in 
het confectiepak, wonen in de prefab, kijken met miljoenen naar dezelfde 
TV en reizen in Hotel-Plan-treinen. De variaties zijn er wel, maar worden 
door een aantal knoppen aan de machine bepaald. In trouwe: yerwacht 
men van dit massale patroon veel liberalen? Ja, men kan wel zeggen dat 
er juist een reactie zal komen, maar die leidt tot de teleurstelling van de 
man, die een eigen gloeilampenbedrijf wil stichten of een eigen marga
rinefabriek. Dergelijke mannen van het protest zijn de heel gevaarlijken. 
Moderne onderzoekingen hebben geleerd, dat het fascisme een crisis is in 
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het centrum- bij ons dus- veel meer dan op de vleugels. Met de mannen 
van de rancune komt men er niet. Er zijn er bij ons al veel te veel, al dan 
niet doorgestuurd door Jacques Gans. 

De oorzaak van de kabinetscrisis 
Het massa-medium televisie is in onze massa-maatschappij een machts
instrument van de eerste orde. Een echte politieke zaak dus. En ter
stond blijkt onze liberale onmacht, niet ons ongelijk. Wij hadden een 
eigen opvatting, die wij echter niet gelukkig - want niet duidelijk - ver
dedigd hebben. Wij waren voor een gematigde commerciele televisie. lk 
ben van mening, dat deze in onze moderne televisie-scala past en wi1 dat 
best uitspreken. Mevrouw Van Someren heeft daar vee1 te veel omheen ge
draaid. Trouwens het Libera1e Bestek van 1962 stelt ook a1s einddoe1 'een 
nationa1e omroep waarin aile richtingen samenwerken '. Dat is bepaa1d 
iets anders dan een commercie1e televisie, maar - zo gezegd - ik ben v66r 
een gecontroleerde en beperkte commercie1e te1evisie. Maar om daar nu 
een halszaak van te maken en de geeste1ijke vrijheid erbij te ha1en vind ik 
onevenredig. N6ch in de omroepverenigingen, n6ch in de commercie1e 
te1evisie, n6ch in de geconcentreerde pers heeft de gewone man iets te 
zeggen. Niemand kan zich tegen een werke1ijk grote campagne verdedigen. 

Onze vrijheid zit in een - helaas zeer beperkte - keuzevrijheid. Hoe mas
sa1er de geestelijke of stoffe1ijke produktie, hoe minder keuzevrijheid. 
Maar wij konden wei liberaal luister·en. Dat de VVD geen eigen omroep 
had, wi1de niet zeggen, dat de liberale gedachte geweerd werd. 

Hilterman sprak altijd nog voor de A VRO. En vele liberale geluiden 
kwamen ook uit de VPRO. Een halszaak was de commerciele televisie 
dus niet. Maar - omgekeerd - maakte men er een halszaak van, dan was de 
VVD tevoren verloren. Men kan van KVP en ARP slechts zui1enpolitiek 
en niets anders verwachten. Voor deze partijen is de eigen geestelijke 
kring een beginsel. Voor de PvdA- ik sebree£ het al- niet. Voor een aantal 
vrijzinnige idealen kunnen wij aileen met de PvdA iets bereiken. Het 
moet velen onzer toch iets zeggen, dat in de regeringsverklaring van bet 
Kabinet-Cals bet humanisme als gelijkwaardige component van bet geeste-
1ijk regeringsfundament is genoemd. Dat had in bet Kabinet-Marijnen 
eveneens bet geval behoren te zijn, maar bet was niet zo. 

Het heeft velen verbaasd, dat Veldkamp, Luns, Bogaers, Bot, Biesheuvel 
zomaar naast Vondeling gingen zitten. Mij niet: Luns en Zijlstra gingen 
in 1959 zomaar naast Toxopeus zitten. Wij zijn voor de confessionele 
partijen niet meer dan randversiering. Hoe gewilliger, hoe beter. Zijn wij 
brutaal, dan worden wij op staande voet ontslagen. Dat zal zo blijven. 
Niet aileen bij ons, maar ook in overig West-Europa. Maar men kan op 
dit bescheiden toneel goed of minder goed spelen. Op onze stijl en onze 
kwaliteit komt het aan. Wij kunnen ons volk niet met de macht, die wij 
niet hebben, dienen, maar met de goede en schone vorm, bet wijze inzicht 
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dat de waan van de dag en de kreet van de massa afwijst. 
Daarom ook verzet ik mij tegen de bardbeid als bet aangeprezen staat

kundig middel, dat zo gevaarlijk is omdat bet zo gemakkelijk in onedel
moedigbeid en deloyaliteit kan omslaan. 

Daarom bepleit ik trouw aan oude makkers, ook wanneer die zich 
eens ongelukkig bloot geven. 

Daarom vraag ik van onze !eiders de waarlijke voornaamheid van de 
glimlacb, die wei eens tot een grimlacb kan worden. Maar bet blijve 
steeds bet schone spel. 

Grommende Rijnmondgrimlach 

Het bovenstaande werd gescbreven voor de Rijnmondverkieving. De 
onzen badden daarvan veel verwacbt. Op zijn minst een scbot voor de 
boeg van bet scbip van Ca~s. Alle registers werden daarvoor uitgetrokken 
onder begeleiding van de :twaarste pauken van de Telegraaf. 

Maar wederom bleek, dat weliswaar menigeen meent, dat zijn uil een 
valk is, maar dat niet elke Gans als valk de lucbt ingaat. 

Wederom badden wij naar de verkeerde vogelaar geluisterd. 
De stemmen van de Telegraaf gingen - gelijk te verwacbten - naar de 

Boerenpartij. 
Het is aldoor dezelfde fout: wij pretenderen te veel en maken bet niet 

waar. Wij zijn geen grote volkspartij en worden bet ook niet. Wij waren 
bet in de negentiende eeuw in scbijn, omdat toen vooral de wat beter 
gesitueerden, onder wie veel liberalen waren, mochten stemmen. 

Toen anderen aan bod kwamen, zakten wij af. Wij vinden maar niet 
onze moderne stijl. 

Dr. B. W. Kranenburg 

Een glimlach naar een grimlach 

Het is niet moeilijk, welwillend en zelfs gei'nteresseerd te glimlacben naar 
iemand als dr. Kranenburg, wanneer bij in grote lijnen zo volstrekt gelijk 
beeft, ook al beeft bij dat in details niet steeds. Details overigens die, 

1boewel afwijkend van onze inzicbten, nocbtans onze slotconclusie onaan
getast laten. In dit opzicbt is bier dus sprake van een discussie op een 
niveau waar precies de glimlacb past waar dr. Kranenburg voor pleit. 

Wanneer bij stelt dat er een politiek gevoerd moet worden van even
wicbt tus.sen KVP en PvdA door middel van een voortdurend alternatief 
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onzerzijds dan heeft hij gelijk. Hij heeft ook gelijk als hij zegt dat daarom 
nimmer de PvdA principieel als partner afgewezen moet worden. Zo'n 
afwijzing bevordert nu juist de chantage-positie waar de KVP zich kenne
lijk zo gelukkig in voelt en waarin zij socialisten en liberalen beurtelings 
als brutale schooljongens in de hoek kan zetten. Die situatie is ongezond, 
zij het ook dat deze ongezondheid ap het ogenblik een wezenlijk hestand
dee! vormt van de vaderlandse politieke situatie. Gelijk tot zover dus 
geheel en al voor de heer Kranenburg, maar ongelijk als hij stelt dat de 
heer Oud in 1958 ten onrechte de PvdA als p artner weigerde. Op dat 
moment namelijk ging het om enkele concrete zaken betreffende het eco
nomisch beleid waarover tussen confessionelen en socialisten in het laat
ste kabinet-Drees een geschil was gerezen. Bij dat geschil - over landbouw
gronden en fi scale vraagstukken - bleken de confessionelen een oplossing 
voor te staan die wel met de liberalen en niet met de socialisten te be
reiken was. Het zou van de heer Oud dus weinig reeel en tegenover de 
kiezers niet eerlijk zijn geweest als hij had gesuggereerd dat de nood
zakelijke oplossingen met de socialisten wel te bereiken zouden zijn. 

De heer Geertsema stond in 1965 in een vergelijkbare situatie, al was 
die voor de op geestelijk gebied niet noodzakelijke tegenstelling tussen 
socialisme en liberalisme veel pijnlijker. Dat was echter ni et de £out van de 
beer Geertsema. Wij zijn het met de heer Kranenburg volkomen eens da t 
er op geestelijk gebied <tussen liberalen en socialisten geen kloof behoeft, 
zelfs niet behoort te bestaan. Maar wat zien wij nu juist op dit gebied bij 
de socialisten? Een Iaten varen van nationale omroep en openbare school. 
Voor de eerste kwam de zeer sectaristische, onverdraagzame VARA in de 
plaats, voor de tweede een weinig strijdbare houding die bij de Mammoet
wet helaas overduidelijk bleek. 

Toen de crisis om de omroep uitbrak, kon de heer Geertsema dus wei 
bijzonder weinig heil verwachten van ·een samenwerking tussen liberalen 
en socialisten. Dus weer een scheiding der wegen die in feite veel ernsti
ger was dan die in 1958. Terecht schrijft mr. F. Korthals Altes in zijn 
antwoord op het eerste stuk van dr. Kranenburg, dat een gezamenlijke 
strijd voor een open omroepbestel verbroederend zou kunnen werken 
(L.R. Se jaargang, nr. 6, juni '65). Het zou kunnen, maar het gebeurt niet; 
de Nota over de omroep, door de NRC, niet rap met zware term en 'be
schamend' genoemd, kwam van een socialistische minister. De vraag of 
het voor de heer Geertsema een reele mogelijkheid was in deze crisis met 
de socialisten tot een akkoord te komen is hiermede helaas afdoende ont
kennend beantwoord. 

Wanneer clr. Kranenburg schrijft clat hij voor een gematigcle commer
ciele televisie is, dan willen wij als de definitie vast staat het wei met 
hem eens zijn. Maar eerst dan toch de definitie. Als hij bedoelt een niet 
verzuilde omroep bekostigd geheel of gedeeltelijk uit reclame, met een 
volstrekte scheiding van reclame en programma (dus zonder het Ameri-
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kaanse sponsorsysteem) dan zijn wij het met hem eem. De misverstanden 
hierover zijn door de omroepverenigingen in het Ieven geroepen en 
dankbaar gebruikt, legio. Mevrouw Van Someren heeft echter en in de 
Kamer, en in radio- en tv-praatjes nimmer opgehouden de definitie steeds 
weer te geven. Er is door de WD nooit omheen gedraaid. Dat het de 
liberalen niet gelukt is tegen de lawineuze bei:nvloeding en valse voor
lichting der omroepverenigingen in, eenzelfde publiciteit en bekendheid 
voor haar beginselen in deze te krijgen is jammer, maar ook een logische 
consequentie van het bestel waar wij bezwaar tegen hebben. 

Met de kwestie van de 'halszaak' is het al niet veel anders. Wie maakte 
de halszaak? WD - dan altijd nog samen met CHU - of KVP en AR? 
'N atuurlijk de WD' zegt men in Hilversum, annex Den Haag en zelfs 
een intelligent waarnemer als Kranenburg zegt het na. Maar is het zo? 
Is het volstrekt normaa.I dat van een regeringspartner verwacht wordt dat 
hij voor de voile honderd procent toegeeft en dat de ander voor het voile 
pond zijn zin krijgt? Bij geen enkel vraagstuk in de afgelopen jaren, be
handeld door een coalitieregering, is dit ooit het geval geweest. Moest de 
WD dan nu geheel door de knieen, om een geliefde uitdrukking te ge
bruiken? En als zij dat gedaan had, wat verwacht men dan nog van het 
prestige van zo'n partij? Had iemand ons nog serieus behoeven te nemen? 
Politiek is een kwestie van macht, geeft dr. Kranenburg toe. Hadden wij 
werkelijk na zo'n knieval nog macht gehad? Of hadden wij wellicht thans 
een crisis beleefd over een willekeurig ander onderwerp, eenvoudig omdat 
er met ons zonder prestige, zonder macht, geen rekening meer gehouden 
behoefde te worden? Waarschijnlijk wei. Immers politiek is behalve be
ginsel, ook nog macht. Maar dan moeten we daar ook de consequenties 
uit ·trekken. Het mag een schoon spel zijn, het gaat om zaken van het 
allergrootste belang, waarbij een volledig capituleren een verlies aan 
invloed kan betekenen, dat niet Iicht weer goed te maken is. Dit is de 
realiteit achter iedere glimlach. 
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STEMMACHINES 

Het is een merkwaardige zaak, dat in Nederland bij tijd en wijle wei 
gediscussieerd wordt over ons kiesstelsel, maar dat niemand ook maar 
de minste belangstelling heeft voor de technische zijde van de verkie
zingen. Zelfs de uitverkorenen, wier namen op de kandidatenlijsten prij
ken, tonen een onbegrijpelijke apathie voor de fouten, die door het ver
kiezingsapparaat worden gemaakt. Toch kan door een aantal slordige 
tellingen of door opzettelijk geknoei de zetel der ere op het nippertje ge
mist worden en daarmede een lang gekoesterde hartewens in rook ver
vliegen. 

Het is de niet geringe verdienste van Mr. A. F. C. L. Kievits, burge
meester van Ammerzoden en plaatsvervangend lid van de Kiesraad, dat 
hij in zijn bij de Uitgeverij Samsom verschenen boekje 'Stemmachines' 
onverbloemd de vraag aan de orde stelt, of de wijze, waarop de verkie
zingswerkzaamheden worden verricht, onder de huidige omstandigheden 
nog wei voldoende garantie biedt voor een nauwkeurige vaststeling van 
de uitslag. 

De deskundige auteur stelt deze vraag niet zonder reden. Hij verwijst 
naar een tweetal verslagen van de door de Tweede Kamer ingestelde 
commissies van onderzoek van de geloofsbrieven der nieuwgenoemde 
leden, uitgebracht na de Kamerverkiezingen van 1959 en 1963, waarin 
geklaagd wordt over onnauwkeurigheden bij de invulling van de pro
cessen-verbaal van de stembureaus. Bij de steekproeven bleek, dat er 
verscheidene fouten waren gemaakt en dat het grootste aantal onnauw
keurigheden werd aangetroffen in de grootste gemeenten. De schrijver 
voegt hier het volgende aan toe (bladzijde 22): 'Deze citaten geven 
aan, dat er een ondertoon van bezorgdheid is bij de overigens gematigde 
kritiek op de gang van zaken bij de betreffende Kamerverkiezingen. Deze 
toon zou misschien nog luider klinken, indien de griffie van de Tweede 
Kamer ook de tellingen van de stembiljetten zou kunnen controleren, 
welke in verzegelde pakken op de gemeentehuizen worden bewaard, tot 
het centraal stembureau de uitslag heeft vastgesteld en over de toelating 
der benoemden is beslist. De kern van het probleem wordt geraakt in de 
passage van het verslag waarin aandacht wordt gevraagd voor de bezetting 
van de stembureaus'. En verderop zegt hij (blz. 23): 'Te vrezen is, dat 
de door de Tweede Kamer geconstateerde slordigheden in de toekomst 
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zullen toenemen, vooral nu de groei van 
de bevolking op velle plaatsen uitbrei
ding van het aantal stembureaus nood
zakelijk maakt, een uitbreiding waarvoor 
onvoldoende goede stembureauleden 
kunnen worden gevonden'. 

Het is merkwaardi.g, dat de door Mr. 
Kievits aangehaalde verslagen in de 
Tweede Kamer geen enkele reactie van 
belang hebben opgeleverd. Zou het mis
schien zo zijn, dat men, zoals de schrij
ver in zijn inleiding zegt, 'geleid door 
conservatisme of een zekere gemoedelijk
heid voorbij ziet aan de eis van een 
strakke en onkreukbare organisatie rond 
de stembus?' Of weigert men - uit angst 
voor de consequenties van hertelling en 
herstemming - te geloven, dat ook in ons 
land bij het vaststellen van de verkie
zingsuitslagen vele fouten worden ge
maakt, soms zelfs opzettelijk. Men denke 
maar aan de knoeierijen te Huissen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 1962, 
waar na een door de justitie ingesteld 
onderzoek bleek, dat overledenen, inge
zetenen van een land overzee en minder
jarigen bij volmacht hadden gestemdl 

Een vreemd Iicht verspreidt ook de op
merking in het eerder genoemde Kamer
verslag van 1959, dat bij stembureau 743 
in Amsterdam 25 op de lijst-Wagenaar 
(de z.g. Bruggroep) uitgebrachte stem
men spoorloos waren verdwenen. De 
commissie vond het een raadsel, dat zo
iets mogelijk was! De Kamer zweeg er 
verder over . 

Mr. Kievits wijt deze fouten en slor
digheden hoofdzakelijk aan de minder 
goede samenstelling der stembureaus, 
die naar zijn mening in de komende 
jaren nog s1echter zal worden. Immers, 
'het aantal mensen, da~ aan de werk
zaamheden van een stembureau wil deel
nemen uit burgerzin en ~m de eer daar
van, is helaas te klein om alle plaatsen 
goed te bezetten' (biz. 23). Het is een 
constatering die ons met droefheid ver
vult. Maar die ook om voorzieningen 
vraagt. Mr. Kievits ziet de oplossing hel
der voor zich : invoering van stemmachi
nes lijkt hier de uitkomst te bieden. En 
dan komt een opmerking, die van een zo 
ingewijde deskundige wei heel erg te 
denken geeft: 'De officie!e uitslag, vast 
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te stellen door het centraal stembureau, 
zal niet meer behoeven uit te gaan van 
een kiesdeler . die, doordat onvoldoen
de zekerheid bestaat omtrent de juist
heid van de gegevens, waarvan wordt 
uitgegaan, eigenlijk een fictie is' (curs. 
van ons). 

Het is duidelijk, dat Mr. Kievits voor 
deze stemmachines menige lans breekt. 
Daar hij een vaardige pen bezit en de 
dingen vaak puntig weet te zeggen, is 
zijn schriftuur een ook voor leken ge
makkelijk en prettig leesbaar werkje ge
worden. Daarin wordt in het kart de 
ontwikkeling van het stemmen behan
deld vanaf Tacitus via het in 1856 voor 
het eerst in Victoria gebezigde z.g. Austra
lische stembiljet (dat hier te Iande nog 
gangbaar is) en de in 1892 in de V.S. 
voor het eerst gebruikte stemmachine. 

Aan de Amerikaanse stemmachines 
wordt, ook in beeld, ruime aandacht ge
schonken. De schrijver komt dan, op biz. 
9, tot de vraag: stemmachines ook in 
Nederland? Hij bespreekt achtereenvol
gens de daarover handelende artikelen 
uit het, op initiatief van Minister Toxo
peus aan de Tweede Kamer toegezonden 
wetsontwerp 7940 en de voor Nederland 
ontworpen stemmachine, waarmee op 17 
juni 1964 een uitvoerige proefneming in 
Den Haag werd gehouden. Zijn conclusie 
daarover is (biz. 17), dat de stemmachine 
in de Nederlandse praktijk bruikbaar is 
gebleken. 'De kiezers konden vlot wor
den geholpen, er ontstond geen stagnatie 
en de uitslag werd - geheel model - in 
zeer korte tijd foutloos vastgesteld'. 

Mr. Kievits bespreekt ook uitvoerig de 
bezwaren, die tegen het gebruik van 
stemmachines (kunnen) worden aange
voerd. De beperkte ruimte verhindert 
ons, hierop uitvoerig in te gaan. Wij nee
men een drietal, dat ook in het op 28 
april j.l. uitgebrachte voorlopig verslag 
van de Tweede Kamer over wetsontwerp 
7940 is genoemd. Een verslag, waaruit 
overigens blijkt, dat vier van de vijf grate 
partijen geen bezwaar hebben tegen het 
gebruik van stemmachines; de invoering 
daarvan wordt zelfs toegejuicht. 

Het eerste bezwaar betreft de finan
ciering. Mr. Kievits wijst er op (biz. 8), 
dat slijtage van de machine is te ver-



waarlozen en dat er in de V.S. tot op 
heden , na meer dan vijftig jaar gebruik, 
nog geen een is versleten. Men kan dus 
een lange termijn van afschrijving n emen. 
Hoewel er geen stemhokjes, stembussen 
en stembiljetten meer nodig zijn, acht 
schrijver de machines toch niet kosten
besparend (biz. 20). Maar de voordelen, 
die we hierboven b ehandelden vindt de 
auteur zo belangrijk, dat hij in de kosten 
Wij menen, dat de h eer Kievits dit te
geen argument tegen de machine ziet. 
recht stelt. Er mag, zo dachten wij , voor 
een belangrijke verbetering van het ver
kiezingsapparaat toch wei een offertje 
gebracht worden. De openbare financien 
worden we! voor minder belangrijke za
ken gebezigd! 

Een ander bezwaar betreft de minder 
ontwikkelde kiezers en de ouden van 
dagen. Men vreest, dat zij met de ma
chines geen weg weten. Mr. Kievits zegt 
hierover op biz. 9 het volgende : 'Het 
gebruik van stemmachines heeft voor de 
Amerikaanse kiezers, ook voor bejaarden, 
geen bijzondere problemen opgeleverd .' 

H et is bekend, dat de negerbevolking 
in de V.S. op tal van plaatsen aanzienlijk 
minder gelegenheid tot onderwijs voor 
haar kinderen heeft dan de gemiddelde 
blanke inwoner. Indien de stemmachine 
slechts bruikbaar zou zijn voor ontwik
kelde en goed geschoolde kiezers zou in 
de armoedige n egerwijken de machine 
moeten falen. Bij een bezoek aan Ne
wark, N.J., een grauwe stad vol sloppen 
en achterbuurten, waar vele n egers wo
nen, die de zuidelijke staten om voor de 
hand liggende redenen verlieten, h eeft de 
schrijver omtrent deze aspecten de me
ning van de verkiezingsautoriteiten ge
vraagd. Deze betoogden echter met klem , 
dat voor hun kiezers de machine geen 
moeilijkheden biedt'. 

Een derde bezwaar werd tenslotte naar 
voren gebracht door h et A.R. Tweede 
Kamerlid Smallenbroek bij de openbare 
behandeling van de begroting 1965 door 
de vaste commissie voor Binnenlandse 

Zaken. Hij zei : 'lk vind een verkiezings
uitslagavond altijd nog een heerlijke 
avondl lk wil zeggen, dat ik h et h elemaal 
niet zo Jeuk vind, wanneer nu in een 
korte tijd die verkiezingsuitslag bekend 
is. La ten wij toch de publieke zaak op dit 
punt nog een beetje blijven dienen. De 
spanning blijft erin . Ik weet wei, dat, 
wanneer de kleinste plaatsen in Neder
land om 20 uur binnen zijn, je dan de 
trend ziet, m aar ik vind het nog altijd 
een goede zaak, da t wij als politieke par
tijen bij elkaar kunnen zijn overal in het 
land en dat ook het Nederlandse volk in 
elk geval die hele dag en die hele avond 
tot 's avonds laa t meeleeft met deze uit
slag. Ik zou dus ook uit publieke en 
politieke overwegingen aan het huidige 
sys tcem de vcorkeur geven en d e stem
machine afwijzen. Laten wij deze mense
lijke zaak behouden '. 

Het antwoord van Mr. Kievits luidt als 
volgt (biz. 24) : 'Moderne hulpmiddelen 
worden op aile terreinen van het maat
schappelijk Ieven ingeschakeld. Op het 
gebiecl van het kiesrecht zullen evenzeer 
de eisen van de tijd moeten worden ver
staan en zal de hulp, welke de techniek 
ons biedt, moeten worden aangegrepen 
om de organisatie te verstevigen, welke 
onze volksvertegenwoordiging steeds weer 
nieuw Ieven toevoert. Verkiezingen zijn 
geen folkloristisch gebeuren, waarcloor 
de romantische herinnering aan h et ver
leden in het Ieven wordt gehouden. Zij 
raken de kern van onze democratic en 
behoren daarom volledig bij de tijd te 
zijn. H et is dan ook te hopen, dat in 
Nederland in de komende jaren de stem
machine op grote schaal ingang zal kun
nen vinden'. 

Voor zover dat nog nodig zou zijn , 
heeft Mr. Kievits ons door zijn pleidooi 
voor de stemmachine volledig overtuigd. 
Wij hopen dat het door de grote meer
clerheicl van de Tweede Kamer gewaar
cleerd initiatief van Minister Toxopeus 
binnen zeer afzien bare tijd zij.n wettelijke 
concretisering zal verkrijgen. 
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GAAF LIBERALISME 

In het vorig nummer van Liberaal Reveil schrijft de heer F. Korthals 
Altes een stukje ('Glimlach naar het verleden of in de toekomst?' pag. 
165-166), dat tot enige opmerkingen aanleiding geeft. De heer Korthals 
Altes reageert op een beschouwing van de heer Hans Wiegel in het 
nummer daarvoor over de befaamde glimlach naar links, die door zeer 
velen, ook binnen de partij , al dan niet openlijk beleden wordt. Met de 
volkomen juiste conclusie van de heer Wiegel, dat liberalen en sociaHsten 
in ieder geval op een punt zeer veel gemeen hebben, namelijk dat van 
de verdediging van de geestelijke vrijheid en aanverwante gebieden, 
verklaart de heer Korthals Altes z,ich weliswaar akkoord, doch hij maakt 
daarbij het voorbehoud, dat dit aileen mag gelden voor 'het gave libera
lisme en het gave socialisme' . 

Dit is zijn uitgangspunt voor een kleine vivisectie op het hedendaagse 
liberalisme, zoals dit dus wordt belichaamd in de VVD en het 'socialisme 
van vandaag (en morgen) - voornamelijk uitgedragen door de Partij v·an 
de Arbeid', in het kader van de verdediging van de geestelijke vrijheid. 
Het is een beschouwing geworden, die niet bepaald getuigenis aflegt van 
·een geestelijke openheid, die gave liberalen toch eigen zou moeten zijn. 
Integendeel, ui·t de regels, die de heer Korthals Altes aan Liberaal 
Reveil heeft toevertrouwd, komt een nogal ongenuanceerd subjectieve 
geestesinstelling naar voren, die gewoonlijk aanwezig wordt verondersteld 
bij socialisten en crypto-socialisten. 

De heer Korthals Altes begint met het aandragen van enkele uitlatingen 
van dr. E. Nordlohne, voorzitter van het Liberaal Democratisch Centrum, 
enkele maanden geleden gedaan tijdens de jaarvergadering van het LDC 
in Hilversum. De hee.'r Nordlohne stelde daar tot voldoening en tevreden
heid van menig gaaf lriberaal, dat hij zich in het verleden nogal eens 
zorgen had gemaakt over de verdediging van die geestelijke vrijheid, als 
men er getuige van moest zijn, hoe liberale Kamerleden praktisch om 
censuur van de overheid stonden te dringen ter zake van het Lurelei
cabaret en van de uitzending van het befaamde 'Zo is het toev.allig ook 
nog eens een keer' en terzake van een verbod aan militairen om het 
weekblad Vrij Nederland te lezen. 

Ik heb het voorrecht gehad op deze jaarvergadering van het LDC 
aanwezig te zijn. Toen de heer Nordlohne deze passages ~n zijn rede-
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voering uitsprak, heb ik bij de aanwezi
gen algemene instemming kunnen be
speuren. Hoe kan het ook anders, zou 
men zeggen : h et aandringen op censu
rerend optreden bij televisiecabarets en 
het vragen om verbieden van een week
blad voor militairen zijn bepaald geen 
uitingen van hetgeen een redelijk den
kend mens onder gaaf liberalisme zal 
verstaan. Ret heeft mij (en mij gelukkig 
niet aileen) bijzonder verheugd, dat dr. 
Nordlohne op deze vale plekken in de 
voorschoot van het gave liberalisme, 
waarvan de VVD de belichaming in ons 
land wil zijn, de vin.ger heeft gelegd. 

De heer Korthals Altes blijkt echter 
niet zo tevreden te zijn geweest met deze 
woorden van dr. Nordlohne. In het voet
spoor van liberalen, die op deze beide 
punten blijk hebben gegeven van een 
iets minder gaaf li berale instelling, dan 
men zou mogen verwachten, maakt hij 
twee opmerkingen die evenzovele slagen 
in de Iucht zijn : 

1. Bij de televisie-cabarets zegt hij tus
sen haakjes : 'Ik vraag mij wei eens af 
of bij opmerkingen en gedragingen tij
dens een a! dan niet satiriek of politiek 
cabaret wei van 'meningsuiting' kan wor
den gesproken, c.q. van beknotting daar
van, als men wil voorkomen dat een niet
liberale bevolkingsgroep wordt gekwetst 
in haar diepste levensovertuiging'_ 

2. Bij de vermelding van de kwalijke 
affaire rond het weekblad Vrij Nederland 
meldt de heer Korthals Altes, eveneens 
tussen haakjes: 'een blad dat soms ook 
elders liever wordt geweerd dan met een 
glimlach wordt ontvangen'. 

Ik zou hierover het volgende willen 
zeggen: 

1. Wie zijn die niet-Iiberale volksgroe
pen, die zo nodig beschermd moeten 
worden tegen de een of andere vorm van 
woord of (en) gebaar, die dan ook nog 
eens een keer misschien geen menings
uiting zouden kunnen zijn? Ik stel me 
zo voor, dat de heer Korthals Altes hier
mee nauwelijks (de) confessionele groe
peringen zal bedoelen. Want ook de con
fessionelen, dit blijkt in de praktijk, kun
nen wei degelijk (gaaf) liberaal zijn. Er 
zijn echter 66k niet-confessionele, maar 
potentieel wei degelijk liberale volksgroe-

pen, die vrijwel dagelijks in hun diepste 
Ievensovertuiging gekwetst kunnen wor
den, door uitlatingen van allerlei dag
openaars, avondsluiters, enzovoorts, enzo
voorts. Ik denk hierbij aan de vele groe
pen onkerkelijken, zoals bijvoorbeeld de 
humanisten. 

In het algemeen staat men niet te 
dringen om bescherming van deze men
sen tegen een zich mogelijk gekwetst ge
voelen in hun diepste levensovertuiging. 
Zij zullen daarop ook zeer zelden aan
spraak willen maken. Hun (liberale) in
stelling van verdraagzaamheid jegens de 
ander is daar niet vreemd aan. 

2. Het weekblad Vrij Nederland wordt 
dus 'ook elders' (bedoeld zal zijn : ook 
elders dan binnen de VVD) liever ge
weerd dan met een glimlach ontvangen. 
Hiermee doelt de heer Korthals Altes na
tuurlijk op de belachelijke gang van za
ken tijdens het tweejaarlijks congres van 
de Partij van de Arbeid, waar een num
mer van Vrij Nederland, waarin een ar
tikel stond over een veronderstelde con
traverse binnen de PvdA tussen de 'groep
Vondeling' en de 'groep-Suurhoff', niet 
mocht worden verspreid onder de con
gresgangers. Dit was uiteraard een lacher
tje, dat nog veel meer de aandacht ves
tigde op het bewuste artikel. Maar vormt 
een dergelijke aangelegenheid tussen so
cialisten een verklaring of verontschul
diging voor, of zelfs rechtvaardiging van 
een drie jaar daarv66r opgeklonken libe
raal geroep om verbod van dit weekblad 
voor militairen?? 

Volkomen terecht wraakt de heer Kort
hals Altes de PvdA-tactiek ten aanzien 
van de Mammoetwet. Men kan daar in
derdaad geen goed woord voor vinden. 

Ook de beleidslijn van de PvdA ten 
aanzien van de crematie- en zondagwet
geving in het verleden zijn niet bepaald 
staaltjes van een opkomen voor de geeste
lijke vrijheid te noemen. 

Maar de conclusie van de heer Kort
hals Altes, dat op grond van dit alles 
de PvdA voor 'gave Iiberalen' geen part
ner zou zijn op geestelijk gebied, dee) ik 
geenszins. Het is een overhaaste en vooral 
onjuiste conclusie. Want als men in aan
merking neemt, dat de regering-Cals, 
waarin vijf vertegenwoordigers van de 
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PvdA zitting hebben, als eerste regering 
van ons land in haar regeringsverklaring 
humanisme en christendom op een lijn 
heeft gesteld en dat deze regering met 
de door de liberale minister Toxopeus 
voorbereide herzieningen van de crema
tie-wet zal verder gaan, dan lijkt maar 
een conclusie gerechtvaardigd : 

Zowel de liberalen (gaaf of niet) , als 
de socialisten vergeten nogal eens, dat 

juist zij te allen tijde dienen op te ko
men voor de geestelijke vrijheid op elk 
gebiecl. In beicler geclragslijn op dit ge
bied zijn in de afgelopen twintig jaar 
pijnlijke 'ups and downs' waar tc n emen. 
Een wederzijds glimlachje zal een m eer 
continue lijn bij beicle grceperingen ten 
gevolge kunnen hebben . 

R. M. Marcuse 

Liberalisme als neo-marxisme 

De ideeen van klassenstrijd en klassenloze maatschappij zijn bepaald niet 
vreemd aan de liberale kerngedachte. Integendeel: vrijheid en striju gaan 
hand in hand. Want de vrijheid van de een gaat onvermijdelijk ten koste 
van een stuk vrijheid van de ander, zodat telkens weer de vrijheid van 
deze mens of groep op de vrijheid van gene veroverd moet worden. Bij 
deze op- en neergolvende strijd waarborgt de democratische staatsvorm 
dat de scherpste kanten van die strijd worden afgeslepen. 

Ik ontwikkel deze gedachte als socioloog. Om haar te kunnen uitwerken 
moet ik beginnen bij de vraag : wat is sociologie? Om een eenvoudige 
definitie te gebruiken: de sociologie is de wetenschap die menselijke 
groepen bestudeert. Zowel een cultuur als een gezin kunnen haar object 
zijn (cultuursociologie; gezinssociologie). Er bestaat ook zoiets als een 
politieke sociologie. Die bestudeert meer in het algemeen poli-tieke groe
pen, dat wil zeggen groepen, die op enigerlei wijze betrokken zijn in 
welke vorm van politieke besluitvorming dan ook. Zowel de nationale 
staat als een gemeenteraadsfractie, zowel een grote politieke partij als een 
kleine pressiegroep kunnen object zijn van de politieke sociologie. 

De sociologie gaat evenals elke andere wetenschap uit van bepaalde 
modellen, zoals de wiskunde geometrische modellen kent : een cirkel, een 
driehoek, een piramide. Men kan zo'n model opvatten als de blauwdruk 
van de inrichting en verrichtingen van een groep in het algemeen. Het 
is geloof ik minder aan de jeugd van de sociologie a-Is wetenschap dan 
aan de aard van het sociologisch object - de menselijke groep - te wijten, 
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dat er onder sociologen wemtg eenstemmigheid bestaat over de vraag 
hoe zo'n groep als verzameling mensen in principe moet worden bekeken. 

Zo zijn er sociologen, die uitgaan van het zogenaamue integratiemouel 
van de groep; anderen gaan uit van het zogenaamde conflict-model. D e 
voorstanders van het integratiemodel zijn van mening dat een groep 
steeds moet worden opgevat als een geheel waarvan de onderdelen werken 
zoals zij behoren te werken wanneer het geheel werkt zoals het behoort, en 
omgekeerd. Mocht er in het systeem, dat een groep is, iets misgaan, dan 
is dat een vervelende bijkomstigheid die door een bepaalde ingreep ver
holpen moet kunnen worden. De goede conditie van het geheel betekent 
de goede conditie van de delen, en omgekeerd: een gelukkige samen
leving betekent gelukk.ige mensen, gelukkige mensen vormen samen een 
gelukkige samenleving. 

De voorstanders van het conflictmodel gaan ervan uit, dat het heel wel 
kan zijn dat een goede werking van het geheel nadelig is voor de werking 
van de delen, en omgekeerd. Als er iets misgaat in een groep is dat niet 
iets incidenteels, maar iets dat onvermijdelijk voortvloeit uit de aard van 
het menselijke groepsleven. Extreem gesteld: als er geen spanningen, 
wrijvingen, conflicten zijn, moet er iets fout zijn met de groep - dan zit 
vast een of ander onderdeel in de verdrukking (een persoon, een groep), 
hetgeen vroeg of laat tot een voor allen schadelijke uitbarsting kan ko
men. De liefhebbers van het integratiemodel schrikken als er zich con
flicten voordoen; de conflictsociologen wantrouwen de afwenigheid van 
conflicten. 

Terug naar het terrein van de politieke sociologie, en een eind terug in 
de geschiedenis. Daar vinden wij twee figuren, die wij als het ware achter
af elk in een van de twee kampen kunnen indelen. Als aanhanger 'avant 
la lettre' van het integratiemodel kunnen wij Adam Smith beschouwen, 
als aanhanger van het conflictmodel Karl Marx. Anders gezegd: het 
integratiemodel stamt uit de traditie van het klassieke liberalisme, het 
conflictmodel uit die van het orthodoxe socialisme. Althans op het eerste 
gezicht. 

Bij Adam Smith vinden wij de zienswijze dat, wanneer men de mense
lijke persoon maar de gelegenheid laat zich te ontplooien, ook de maat
schappij zich ten beste ontwikkelt. Bij Marx treffen we de opinie aan, dat 
de maatschappij op fundamentele tegenstellingen gebaseerd is, die ge
welddadig doorbroken moeten worden om tot een aanvaardbare maat
schappij te komen. Smith ziet een geruisloze integratie van de maatschap
pij tot stand komen indien haar 'onderdelen' (de individuen) de ruimte 
krijgen; Marx bepleit het conflict (de klassenstrijd) als noodzakelijke 
voorwaarde voor een sanering van de samenleving. 

Ik kan er daarbij nog op wijzen dat de conflictsociologen overwegend· 
in het door vele socialismen doorschoten Europa gevonden kunnen wor
den (Emil Durkheim, Ralph Dahrendorf), terwijl de integratiesociologie 
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haar bakermat heeft in het Amerika van een rijke liberale traditie (Elton 
Mayo, Talcott Parssons). 

Maar nu blijkt er iets vreemds aan de hand te zijn. 
Bij mij rijst de vraag of Marx soms niet een . liberaal was, 

of, om het even, Smith een (pre-)marxist, en of het tegenwoordige 
liberalisme eigenlijk niet een neo-marxisme is of zou moeten zijn om nog 
voor karaktervol door te gaan. Persoonlijk kies ik als liberaal socioloog 
voor het conflictmodel, niet voor het integratiemodel. Maar voor ik ga 
twijfelen aan de waarachtigheid van mijn liberalisme zou ik eerst eens 
willen bekijken of de inconsequenties misschien niet eerder bij het libe
ralisme (en het socialisme) schuilen dan bij mij. 

Als iedereen het kompas van zijn welbegrepen eigenbelang volgt, komt 
er vanzelf een harmonische samenleving tot stand. Zo dacht Smith erover. 
Is het nu waar dat Marx daar een volstrekt tegengestelde mening over 
had? Mijns inziens niet. Ook Marx had het oog op een harmonische 
samenleving (de klassenloze maatschappij). En ook hij werkte met een 
begrip 'welbegrepen eigenbelang', zij het dan dat het bij hem 'bewust 
klassebelang' heette. Eigenlijk bracht hij weinig meer dan een correctie 
aan op het maatschappijbeeld van Smith; hij meende dat het, in de ogen 
van Smith vrije, spel van maatschappelijke krachten noodzakelijk een 
bloedige strijd zou moeten zijn. Het oogmerk van een harmonische samen
leving betekent niet dat de opbouw ervan een harmonisch verloop moet 
hebben. Maar dit houdt niet in dat Marx een wezenlijk andere weg 
bewandelde dan Smith. Ik maak me sterk da·t Adam Smith in zijn op
timistische kijk op het Ieven het conflictelement eerder heeft veronacht
zaamd dan dat hij het bestaan ervan, achteraf bezien, bestreden z<_m heb
ben. Ik kan mij voorstellen dat Smith, levend in onze tijd, en dus bekend 
met de kritiek van Freud en zijn volgelingen op de kansen van een wel
begrepen eigenbelang, lankmoedig toegegeven zou hebben dat het alle
maal in wer:kelijkheid niet zo gemakkelijk kon gaan als hij toen droomde. 

Neen, de ideeen van klassenstrijd en klassenloze maatschappij, ik schree£ 
het al, zijn bepaald niet vreemd aan de liberale kerngedachte. Men kan 
zeggen dat Marx de gedachtenwereld van Smith dichter bij de werkelijk
heid bracht in plaats van zelf een wezenlijk nieuwe gedachtenwereld op 
te bouwen. Dat hij daarbij doordraafde, alle heil van de arbeidersklasse 
verwachtte en de dictatuur van het proletariaat predil<te, is een verteke
ning van de grondgedachte, die op rekening van de toenmalige tijdgeest 
geschreven kan worden. Al met al geloof ik, dat de kwalificatie 'liberaal' 
Marx zeker niet misstaat. En misschien mag ik daaruit afleiden dat het mij 
als liberaal niet misstaat, een voorkeur te hebben voor het sociologische 
conflictmodel! 

Betekent het voorgaande nu dat 't conflictmodel van liberalen huize is 
en het integratiemodel van socialistischen huize? Betrekkelijk. De paradox 
zou te mooi zijn. De wortels van het conHictmodel reiken dieper, en 
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over het grensgebied tussen liberalisme en socialisme heen. Het lijkt mij 
te stammen uit de traditie van de democratie. Dahrendorf heeft er op 
gewezen, dat het integratiemodel thuis hoort in de denkwereld van 
dictatuur en uirannie: geen conflicten tussen de delen en het geheel, de 
delen hebben zich naar de eisen van het geheel te voegen. Democratie is 
daarentegen het politieke sys-teem dat - de mogelijkheid van dergelijke 
conflicten en hun gerechtvaardigheid erkennende - deze conflicten aan een 
gezamenlijk vastgesteld stelsel van spelregels tracht te onderwerpen, dat 
wil zeggen van het sociale conflict een kampspel probeert te maken. Want 
het geheim van een werkelijk democratisch politiek proces is dat het als 
een sportief gebeuren verloopt. 

Het conflictmodel is dus liberaal getint, voorzover de ontwikkeling van 
het liberalisme verbonden is geweest met de ontwikkeling van de demo
cratie. En die verbondenheid is sterk. Dat hoeft het liberalisme niet te 
vreden te stemmen, want, wat Slimpelweg geredeneerd, Smiths ideeen 
leidden tot wat men bijna een dictatuur van de bourgeoisie zou kunnen 
noemen, zodat het begrijpelijk was daar een dictatuur van het proleta
riaat tegenover te stellen. Het socialisme leeft nog in de ban van het 
integratiemodel, voor zover het gelnfecteerd blijft door de gedachte van 
die dictatuur van het proletariaat. Juist in Nederland is dit geen hersen
schim, gezien het hardnekkige bondgenootschap met het 'integralistische' 
katholieke corporatisme. 

Binnen redelijke proporties teruggebracht, kan men echter het heden
daagse socialisme en het hedendaagse liberalisme beschouwen als varian
ten van de democratische ideologie, met het conflictmodel als spil. Daar
om is het ook niet zo vreemd dat tezelfdertijd zowel in Socialisme en 
Democratie (februari j.l.; H . Wallenburg : 'De medezeggenschap in een 
ideologische impasse') als in Liberaal Reveil (maart j.l.; W. Top : 'Rom
melende democratie') artikelen met een gelijke strekking verschenen. 

Tenslotte, hoe komt het toch dat het integratiemodel uit het liberale 
Amerika komt, en het conflictmodel uit het 'socialistische' Europa? Is 
dat niet een kwestie van psychologische dialectiek? Hoe vaak kan men 
immers niet opmerken, dat men iets meent te zien zoals men het uit angst 
voor het tegendeel zou willen zien. 

W. Top 
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Van een grootvader 

De kinderen, die uit het huwelijk van Prinses Beatrix en Claus von 
Amsberg worden geboren, zuilen Prins of Prinses van Oranje-Nassau 
worden genoemd. 

Als de wet voor dit soort huwelijken toestaat, dat de kinderen de 
geslachtsnaam van de moeder krijgen, dan vraag ik mij a£ waarom dat 
ook niet aan aile burgers zou kunnen worden toegestaan. 

Nu de vrouw geemancipeerd is en als een gelijkwaardig partner in het 
huwelijk wordt beschouwd, meen ik dat ook hier de mogelijkheid moet 
worden geschapen dat de kinderen de geslachtsnaam van de moeder 
ontvangen. 

Hoe ik op deze gedachte ben gekomen? Uit mijn huwelijk is een 
dochter geboren, maar geen zoon. Van mijn schoonzoon en dochter 
kreeg ik wei een Beinzoon. Hoe gelukkig zou ik op mijn oude dag 
geweest zijn als mijn kinderen de mogelijkheid zouden hebben gehad 
aan die kleinzoon mijn achternaam te geven. 

Latere grootvaders zou ik gaarne die mogelijke trots gunnen. Vandaar 
dat ik de vraag zou willen steilen : Zou het niet in de geest van qe tijd 
zijn, indien de wet het mogelijk zou maken, dat de ouders bij aangifte 
van de nieuwgeborene vrij zijn om te beslissen of hun kind de geslachts
naam van de vader dan wei die van de moeder zal dragen. 

Ik ben zo vrij het een liberale gedachte te vinden dat dit voorrecht 
niet aileen tot het Huis van Oranje-Nassau wordt beperkt. 

Een Grootvader 
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Versterking van de democratie in Europa 

De Bestuurscommissie Europese Problemen van de af
deling Amsterdam van de VVD heeft zich beziggehouden 
met het vraagstuk van de democratie in de Europese 
gemeenschappen. Onderstaand artikel geeft de gedachten 
van de commissie in hoofdlijnen weer. 

Nu er naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de artikelen 201 
en 203 van het E.E.G.-verdrag in Nederland en daarbuiten een geweldige 
discussie, op I juli te Brussel tijdelijk gestaakt, plaatsvindt over de vraag 
of en de mate waarin de besluitvormingsprocedure in de Europese Ge
meenschap democratischer moet gaan verlopen, lijkt het op zijn plaats 
deze discussie in een wat algemener kader te plaatsen en vervolgens de 
wijzigingsvoorstellen te toetsen aan de gestelde desiderata. Zoals bekend 
vo11men de wijzigingsvoorstellen een geheel met de voorgestelde verorde
ning inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en het voorstel op grond van artikel 201 betreffende de vervanging van 
financiele bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Ge
meenschap. 

De indeling van dit artikel 

Eerst zal in het kort de inhoud van de betreffende artikelen in het E.E.G.
verdrag worden weergegeven waarna en de wijzigingsvoor&tellen van de 
Commissie van de E.E.G. en die van het Europese Parlement zoals die 
zijn neergelegd in een resolutie gedateerd 12 mei 1965 zullen volgen. 

Vervolgens zal getracht worden een toekomstvisie met betrekking tot 
de ideale situatie in de Europese Gemeenschap te formuleren waarna een 
waardering zal gegeven worden van de wijzigingsvoorstellen in het Iicht 
van deze toekomstvisie. 

Enkele slotopmerkoingen van principiele aard met betrekking tot de 
versterking van de democratie in Europa zullen dit arti·kel vervolgens 
afronden. 

De artikelen 201 en 203 van het E.E.G.-verdrag 

De artikelen 201 en 203 staan in het vijfde deel van het E.E.G.-verdrag 



(De instellingen van de Gemeenschap) en met name in Titel II, 'Finan
ciele bepalingen'. De titel begint in artikel 199 met de vaststelling, dat 
alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap voor elk begrotingsjaar 
moeten worden geraamd en opgenomen in de begroting en dat de ont
vangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn. Artikel 
200 geeft twee verdeelsleutels, waarna artikel 201 bepaalt dat de Com
missie aan de Raad voorstellen dient te doen 'onder welke voorwaarden 
de f.inanciele bijdragen der Lid-Staten, bedoeld in artikel 200, zouden 
kunnen worden vervangen door eigen middelen, met name door ont
vangsten afkomstig uit het gemeenschappelijk douanetarief wanneer dit 
definitief in werking zal zijn getreden'. De Raad kan met eenparigheid 
van stemmen de bepalingen vaststellen 'na de Vergadering (het Europese 
Parlement) over deze voorstellen te hebb engeraadpleegd' ; hierna beveelt 
de Raad de aanneming door de Lid-Staten overeenkomfltig hun onder
scheidene grondwettelijke bepalingen aan. Artikel 203 houdt in dat de 
Commissie een voor-ontwerp begroting opstelt, die door de Raad gewij
zigd kan worden en na vaststelling met gekwalificeerde meerderheid de 
status van ontwerp-begroting krijgt. Het Europese Parlement heeft het 
recht wijzigingen hierin voor te stellen, maar het is toch mogelijk dat de 
Raad 6£ zijn eigen ontwerp handhaaf.t 6£ een van alles afwijkende versie 
vaststelt en wei met eveneens gekwalificeerde meerderheid. 

De wijzigingen voorgesteld door de E.E.G.-Commissie 

De oorspronkelij>ke wijzigingsvoorstellen van de Commissie aan de Raad 
betekenen v.w.b. artikel 201, dat de eis van eenparigheid gewijzigd wordt 
in gekwalificeerde meerderheid, indien de betreffende bepalingen 'in 
overeenstemming zijn met een advies, waarin de Vergadering de voorstel
len van de Commissie met een meerderheid van twee derden der uitge
brachte stemmen en tevens bij meerderheid van haar leden heeft onder
steund'. Ook de ratificatie-eis komt te vervallen indien het Europese 
Parlement rechtstreeks wordt verkozen. 

De voorgestelde wijziging van artikel 203 houdt in, dat het Europese 
Parlement werkelij>ke, alhoewel geen beslissende, invloed krijgt op de 
vaststelling van de begrot·ing. Het Europese Parlement kan namelijk wij
zigingen voorstellen op de ontwerpbegroting, waarna de Commissie de 
Raad op de hoogte brengt van haar standpunt met betrekking tot de 
voorgestelde wijzigingen. 

'Elke door de Vergadering (het Europese Parlement) aangebrachte 
wijziging wordt geacht definitief te zijn aangenomen, tenzij binnen een 
termijn van 20 dagen na ontvangst van de mededeling van de Commissie: 

de Raad, bij meerderheid van zijn leden de door de Vergadering aan
gebrachte wijziging amendeert in de door de Commissie voorgestelde 
zm; 
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- de Raad, met een meerderheid van 
5 Ieden bepalingen vaststelt, die afwijken 
van de door de Vergadering aangebrachte 
wijziging en tevens van het door de Com
missie ingenomen standpunt'. 

De mening van het 
Europese Parlement 
Het Europese Parlement heeft in ge
noemde resolutie van 12 mei 1965 aileen 
de door de Commissie voorgestelde be
grotingsprocedure grondig gewijzigd. Zij 
stelt met name voor dat de Commissie 
de uitgaven van de Gemeenschap onmid· 
dellijk groepeert in een ontwerpbegro
ting. 

Vergezeld van een Memorie van Toe
lichting dient deze ontwerpbegroting 
gezonden te worden aan de Raad van 
Ministers en bet Europese Parlement. 
Zowel Raad als Europees Parlement heb
ben nu bet recht wijzigingen in de ont
werpbegroting voor te stellen. Deze wij
zigingen moeten ter kennis van de ove
rige genoemde organen van de Gemeen
schap worden gebracht. De Commissie 
dient zich uit te spreken over de door 
bet Europese Parlement voorgestelde 
wijzigingen. 

De vaststelling van de begroting komt 
nu in zijn beslissende fase. Op dit mo
ment zijn dus bekend a. de opvattingen 
van de Raad, b. de wijzigingen door bet 
Europese Parlement, c. de mening van 
de Commissie over de wijzigingen door 
bet Europese Par1ement. 

De resolutie van het Europese Parle
ment bepaalt dan verder: de begroting 
wordt in de door de Vergadering vast
gestelde vorm geacht definitief te zijn 
goedgekeurd, tenzij binnen een termijn 
van 20 dagen na ontvangst van de wijzi
gingsvoorstellen van de Commissie : - de 
Raad, met een meerderbeid van vijf 
leden, de door de Vergadering aangeno
men begroting amendeert in de door de 
Commissie voorgestelde zin. 

De ontwerpbegroting wordt geacht de
finitief te zijn vastgesteld zodra de des
betreffende WIJZlgmgen overeenkomstig 
bet bepaalde in de voorgaande alinea 
zijn aangenomen. lndien de Raad binnen 
dezelfde termijn met een meerderbeid 

van vijf leden bepalingen vaststelt die af
wijken van de door de Vergadering aan
gebrachte wijzigingen en tevens van bet 
door de Commissie ingenomen standpunt, 
wordt de ontwerpbegroting geacht de
finitief te zijn vastgesteld tenzij de Ver
gadering deze binnen een termijn van 20 
dagen na ontvangst met een meerderbeid 
van twee derden der uitgebrachte stem
men en een meerderbeid van bet totale 
aantal van haar !eden heeft verworpen '. 

Zowel de wijzigingsvoorstellen van de 
Commissie als die van bet Europese Par
lement bouden toekenning van bet bud
getrecht aan bet Europese Parlement in 
twee etappen in, en wei de eerste etappe 
gedurende bet tijdvak van 1 juli 1967 
tot 1 januari 1972, waarin nog een ge
deelte van de eigen inkomsten der E.E.G. 
aan de lidstaten ten goede komt, terwijl 
de tweede etappe begint op 1 januari 
1972, wanneer aile eigen inkomsten ten 
bate van de Gemeenschap zullen komen. 
De Commissie heeft voor deze tweede 
fase geen voorstellen gedaan. Het Euro
pese Parlement stelt echter voor die pe
riode voor dat de beslissingsbevoegdheid 
met betrekking tot de begroting duidelijk 
en definitief in zijn banden wordt ge
legd; dit dient echter ook al tijdens de 
eerste fase te geschieden indien bet Euro
pese Parlement rechtstreeks wordt ge
kozen. 

Toekomstvisie 
Tijdens de studieconferentie 'Europese 
Verkiezingen' van de Europese Beweging 
in Nederland op 6 november 1959 po
neerde Prof. Oud vier stellingen, waarvan 
de eerste 1uidde : 

'In een tot voile ontwikkeling gekomen 
federaal Europa zal geen plaats meer 
zijn voor controle der Europese regering 
door nationale parlementen. De controle 
beboort uitsluitend aan bet Europese 
Parlement'. 

De vierde stelling was: 
'Zolang nationale mm1sters 'deel uit

maken van een Europees orgaan is con
trole door bet nationale parlement, waar
aan zij verantwoordelijk zijn, ook op hun 
beleid als leden van dat orgaan, onmis
baar. Daarom zal bet gedurende een 
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waarschijnlijk nog lange overgangstijd 
gewenst zijn, dat een belangrijk deel der 
!eden van bet Europese parlement tevens 
tot een nationaal parlement beboort'. 

Bij deze met instemming geciteerde 
stellingen komen twee elementen naar 
voren: 

De constructie is de toekomst en de 
situatie in bet beden ; beide dienen in 
het oog te worden gehouden, maar ook 
dient men zijn gedacbten te Iaten gaan 
over de weg van beden naar toekomst. 

Te bedenken valt verder, dat ons ide
aal 'De Verenigde Staten van Europa' zal 
gevormd worden uit staten, die om maar 
een voorbeeld te noemen zullen verschil
len in de taal, die er gesproken wordt. 
Algemeen kan gesteld worden, dat de 
cultuur van iedere lidstaat ongetwijfeld 
haar eigen aspecten niet zal verliezen in 
bet proces van eenwording. 

Bij de formulering van de uiteindelijke 
constructie in Europees verband dient 
voorop gesteld te worden, dat aileen die 
bevoegdheden naar hoven afgestaan moe
ten worden, die op dat hogere niveau 
beter behartigd kunnen worden. 

Wij denken aan een Europa waarin 
plaats is voor : a. een Europees Parle
ment, bestaande uit rechtstreeks, volgens 
een eenvormige procedure in aile Ianden, 
gekozen vertegenwoordigers van de vol
keren van de lidstaten, dat in staat is de 
parlementaire functies met betrekking tot 
de controle op de uitvoerende macht, de 
wetgeving en de vaststelling van de be
groting, volledig uit te oefenen; 
b. een or.gaan, bestaande uit vertegen
woordigers van de lidstaten dat in staat 
is om enerzijds de tot het nationale ter
rein behorende gebieden van de besluit
vorming te coordineren met de federale 
terreinen en anderzijds te waken voor de 
belangen van de lidstaten; 
c. een regering, aangewezen door een 
combinatie van de in a en b genoemde 
organen, die belast is met de uitvoering 
en ook bet ontwerpen van algemeen 
bindende regelingen; 
d. een Hof, dat in volledige onafhanke
lijkheid, de eerbiediging van bet recht 
verzekert; 
e. regeringen en parlementen op natio
naal niveau, die op de niet gefedereerde 
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terreinen hun verantwoordelijkheid heb
ben. 

In bet eindstadium client op bet fede
rale niveau het zwaartepunt bij de besluit
vorming bij bet Europese Parlement te 
liggen en moet het 'Staten-orgaan' ai
leen ingrijpen, indien volgens een be
paalde procedure is vastgesteld, dat essen
tide nationale belangen worden ge
schaad. 

Toetsing van 
de wijzigingsvoorstellen 
Bekijken wij nu de wijzigingsvoorstellen 
met betrekking tot de begrotingsproce
dure in bet Iicht van de geschetste toe
komstvisie dan valt op dat de oorspron
kelijke verdragstekst van artikel 203 in 
bet geheel niet aan de gestelde eisen vol
doet. De Europese Commissie geeft bet 
Europese Parlement wei invloed bij het 
vaststellen van de begroting maar deze 
voorstellen dienen tocb als onvoldoende 
te worden gekwalificeerd. Ook de voor
stellen van bet Europese Parlement ko
men niet geheel toe aan de gestelde desi
derata maar zijn toch een geweldige stap 
in de goede richting. 

Tenminste, indien ze verwezenlijkt 
kunnen worden. 

Bedacht moet worden dat de door bet 
Europese Parlement voorgestelde wijzi
gingen slecbts de kracht van een advies 
aan de Raad hebben. De Raad beslist, 
en wei met eenparigheid van stemmen, 
over de bepalingen, welke hij vervolgens 
ter ratificatie aan de Jidstaten aanbeveelt. 
Ieder lid van de Raad kan dus een be
sluit in deze tegenhouden en verder kan 
ieder nationaal parlement ratificatie wei
geren. 

Merkwaardig is bet te noemen, dat bet 
E.P. de voorstellen van de E.E.G.-Com
missie m.b.-t. artikel 201 niet beeft ge
wijzigd. Een tamelijk ingewikkeld amen
dement (nr. 6), ingediend namens de so
cialistische fractie, werd verwor.pen. Wij 
vragen ons echter tooh af, waarom bet 
E.P. niet heeft voorgesteld, dat de veto
mogelijkbeid, die de nationale parlemen
ten bebben tot het moment dat bet E.P. 
reohtstreeks wordt verkozen (ze kunnen 
ratificatie weigeren) niet vanaf dat mo-



ment overgaat op bet Europese Parle
ment. 

Wij bepleiten, bij de thans te volgen 
politiek, voortzetting en verdere intensi
vering van de harde aanpak. Bij voort
during moet bet een ieder in de verant
woordelijke colleges in Brussel voor ogen 
blijven, dat zwakke voorstellen met be
trekking tot de bevoegdheden van het 
Europese Parlement op budgettair ter
rein niet geaccepteerd kunnen worden. 

Er is echter meer : de grootte van de 
op een begroting voorkomende cijfers 
wordt voor een belangrijk gedeelte be
paald door besluiten die reeds gevallen 
zijn. Belangrijke besluiten in E.E.G.-ver
band zijn met name de vaststelling van 
bet buitentarief, de Jandbouwverorde
ningen en de hoogte van de communau
taire graanprijs. Bij de besluitvorming 
hierover heeft het Europese Parlement 
geen invloed. Constatering hiervan be
tekent, dat zelfs bet meest volledige 
budgetrecht een min of meer illusoire 
zaak is zolang het Europese Parlement 
geen invloed heeft op de beslissingen in
zake de wetgeving en met name het 
gemeenschappelijk Jandbouwbeleid voor 

wat betreft bet prijsniveau, de handels
politiek, de programma's voor structuur
verbetering en het sociale beleid. Op deze 
gebieden immers verliezen de nationale 
parlementen hun beslissingsbevoegdheid, 
terwijl die nog niet teruggekomen is op 
bet hogere, Europese, parlementaire ni
veau. Het Europese Parlement zal in 
harde strijd deze wetgevende bevoegd
heden moeten veroveren, daarbij ge
steund door aandrang op nationaal ni
veau van parlementaire zijde zowel als 
de publieke opinie. 

Enkele slotopmerkingen 
van principii:He aard 
I. Het E.E.G.-verdrag is een rogenaamd 
kaderverdrag. Men kan dus stellen dat 
de onderhandelingen over de inhoud van 
dat verdrag nog steeds aan de gang zijn 
en wei in de regelmatig plaatsvindende 
vergaderingen van de Ministerr:iad. 

Het is min of meer terecht dat de 
Ministerraad bij dit 'opvullen van bet 
verdrag de uiteindelijke beslissingsbe
voegdheid heeft, alhoewel een kritisch 
moment bij de besluitvorming in dit ka-
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der als de vervanging van de financiele 
bijdragen der lidstaten door eigen mid
delen, onderworpen is aan een ratificatie
procedure in de Jidstaten (201 E.E.G., 
173 Europese Gemeenschap voor Atoom
energie). Het Europese element bij de 
vaststelling van bedoelde beslissingen ligt 
in bet feit dat beslissingen van de Raad 
in de meerderheid der gevallen slechts 
kunnen geschieden op voorstel van de 
Commissie. De invloed van bet Europese 
Parlement hierbij is dat bet geraadpleegd 
dient te worden (bet dient te adviseren) 
en dat het in zijn contacten met de Com
missie invloed kan uitoefenen op de me
ning van de Commissie. 

Indien er echter terreinen ontstaan 
waarop de nationale belangen plaats heb
ben gemaakt voor een hoofdzakelijk 
Europees belang, dient de laatste beslis
singsbevoegdheid van de Raad van Mi
nisters over te gaan op het Europees 
Parlement. 

2. Wij zijn van mening dat de essen
tiele politieke lijn in Europees verband 
ligt tussen bet Europese Parlement en 
de Europese executieve en wij zijn bet 
dan ook volledig eens met de uitspraak 
van P. H . J. M. Houben in zijn proef
schrift 'De Raad van Ministers in de 
Europese Gemeenschappen', waarin hij 
stelt: 'juist in zijn betrekkingen tot de 
Raad dient bet Europese Parlement zich 
ervan bewust te zijn dat tussen dit par
lement en de onafhankelijke executieven 
de enige politieke lijn ligt, die van fun
damentele betekenis is voor de toekom
stige staatkundige ontwikkeling van de 
bestaande gemeensohappen'. 

3. De voorstellen voor algemeen ver
bindende regelingen (b.v. verordeningen) 
van Commissie aan Raad, en ook de wij
zigingen daarop, dienen te worden ge
publiceerd. Bedoeld worden in het bij
zonder die wijzigingen , die de Commissie 
in haar voorstellen aanbrengt nadat bet 
Europese Parlement omtrent deze voor
stellen door de Raad is geraadpleegd. 
(De Commissie heeft deze bevoegdheid 
ingevolge 149 E.E.G., zo ook 119 E.G.A.) 
Hierdoor wordt bereikt dat het Europese 
Parlement een beter inzicht krijgt in het 
beleid van de Commissie. Het kan dan 
desgewenst, beter gefundeerd, ingevolge 
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artikel 144 E.E.G.-verdrag het beleid van 
de Commissie afkeuren. 

4. De stemmingen in de Ministerraad 
dienen openbaar gemaakt te worden. De 
Raad van Ministers is nl. naar onze 
mening het orgaan dat de nationale be
langen dient te behartigen. Dit betekent 
dat de nationale parlementen bet beleid 
van hun minister in dit orgaan moeten 
kunnen oontroleren. 

5. Op 8 april 1965 is te Brussel bet 
Verdrag getekend 'tot instelling van een 
Raad en een Commissie, welke de Euro
pese Gemeenschappen gemeen hebben'. 
(Het zogenaamde Fusieverdrag.) Artikel 
21 van dat verdrag is interessant, daar 
het inhoudt, dat de invloed van bet 
Europese Parlement op de E.G.K.S. -be
groting sterk wordt verminderd. De be
staande Commissie van Voorzitters (van 
Hof, Hoge Autoriteit, Europees Parle
ment en Raad; art. 78 E.G.K.S.), die de 
begroting vaststelt, komt namelijk te ver
vallen. Het verdrag dient geratificeerd te 
worden evenals de voorstellen tot ver
sterking van de bevoegdheden van het 
Europese Parlement; bet komt ons wen
selijk voor, dat het Nederlandse parle
ment beide zaken gelijktijdig in behande
ling neemt. 

6. Wij zijn van mening dat de vraag 
over de noodzakelijkheid van parlemen
taire invloed in positieve zin moet wor
den beantwoord. De motivering van de
genen die deze vraag negatief beantwoor
den verloopt ongeveer als volgt : Het 
integratieproces in de drie Europese ge
meenschappen is voornamelijk technisch 
van aard en bet Iigt dus voor de hand, 
dat dit proces door technici (d.w.z. des
kundigen) be- en gestuurd wordt; invloed 
hierop door een parlement is aileen 
maar lastig en moet tenminste worden 
vermeden tot bet moment waarop aile 
beslissingen zijn gevallen, hetgeen in 
E.E.G.-termen betekent bet einde van de 
overgangsfase op 1 januari 1970 of mo
gelijk vroeger. Hierop kan worden ge
antwoord dat er in E.E.G.-verband be
slissingen zijn, die a. een voornamelijk 
politiek karakter hebben (b.v. het besluit 
over bet al of niet aangaan van een 
associatieovereenkomst met Ianden als 
Israel en Spanje); b. hoewel ogenschijn-



Jijk technisch van aard toch een bepaalde 
en soms wei grote politieke invloed heb
bcn. 

In dit verband kan genoemd worden 
de vaststelling van de Europese 'graan
prijs'. 

De aanwezigbeid van een politick li
chaam als een parlement, indien bet 
tenminste bevoegdheden beeft of daar 
werkelijk voor vecbt, garandeert, dat er 

inderdaad politieke beslissingen vallen in 
Europese zin. 

Verder betekent de aanwezigbeid van 
een parlement in de besluitvormingspro
cedure, dat algemeen verbindende rege
lingen en beter worden ontworpen en 
dat er meer rekening wordt gehouden 
met bet algemeen belang, terwijl thans 
veel groepen als pressiegroepen een on
evenredig grote invloed bebben. 

De structuur van de onderneming 
De werkgroep Rotterdam van het Liberaal Democratisch 
C.entrum heeft voor het Bestuur van het L.D.C. een 
rapport opgesteld over de structuur van de onderneming. 
Naast de reeds eerder verschenen publikaties op dit ter
rein is daarbij het rapport van de Commissie-Verdam 
mede in beschouwing genomen. De werkgroep hoopt, dat 
dit rapport een bijdrage kan vormen tot opinievorming 
in het L.D.C. en in de gehele V.V.D. De redactie van 
Liberaal Reveil draagt door de publikatie van dit rapport 
graag het hare tot die opinievorming bij. 

De gedachtenwisseling over het toezicht op en de bestuursvorrn van de 
onderneming vindt plaats tegen de volgende achtergrond : 

een toename van macro-economische invloeden op het beleid in de 
individuele onderneming, bijvoorbeeld bij de loonvorming; 
een toenemende mate van collectieve meningsvorming en overleg bij 
de deelnemers aan het economisch proces; 
een concentratie van ondernemingen in vele bedrijfstakken, met een 
daarmee gepaard gaande vergroting van de invloed die deze onder
nemingen kunnen uitoefenen op het economische leven; 
de verzelfstandiging van de grote onderneming, onder andere bei'n
vloed door oligarchische clausules en zelffinanciering, met als gevolg 
een groeiende afstand tussen aandeelhouders en onderneming; 
op grond van de grote investeringen, die gedaan zijn, anderzijds wegens 
de geringe mobiliteit van steeds sterker gespecialiseerde arbeid; 
een groeiend belang bij continui'teit van de onderneming: enerzijds 
een stijgend ontwikkelingspeil van de arbeider, onder andere door 
verlenging van de leerplicht, verdere scholing in en buiten het bedrijf 
in verband met de toegenomen noodzaak tot specialisatie en onder 
invloed van de moderne communicatiemiddelen; 
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de ervaring opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog, dat een toe
nemende mate van sociaal ondememerschap niet ten koste behoeft te 
gaan van de groei van de welvaart in een maatschappij gebaseerd op 
ondernemingsgewijze produktie. 

Het< is niet te verwonderen dat bij de meningsvorming over het bestuur 
van en het toezicht op de onderneming, instituten zoals vakcentrales, 
Wiardi Beckmanstichting en Teldersstichting grote invloed uitoefenen. 

De meeste deelnemers aan de discussie zijn uitgegaan van de grote 
ondernemingen, waarbij vooral de ondernemingen, in N.V.-vorm gegoten, 
zijn besproken. Roever het begrip 'grote onderneming' zich naar beneden 
moet uitstrekken, zal nog nader onder het oog moeten worden gezien. 
Ten aanzien van het onderstaande geldt, dat de werkgroep de onder II 
vermelde aanbevelingen van toepassing acht zowel voor de open als voor 
de besloten naamloze vennootschappen. Betreffende het onder I vermelde 
is in de werkgroep een diepgaand verschil' van mening gerezen ten aanzien 
van de publikatieplicht. De meerderheid is van mening, dat de publikatie
plicht niet behoort te gelden voor de besloten naamloze vennootschappen, 
omdat deze voor haar financiering geen beroep doen op de open 
kapitaalmarkt. Bovendien is het aantal aandeelhouders meestal zo be
perkt en zijn zij bij het bestuur zozeer bekend, dat daardoor informatie, 
die tot een kleine kring beperkt blijft, geen bezwaren ontmoet. Bij open 
naamfoze vennootschappen ligt deze kwestie anders; informatie is dan 
via publikatie geboden. Wel acht deze meerderheid volledige informatie 
tegenover de werknemers, in casu in · de ondernemingsraad (zoals ook in 
de open naamloze vennootschappen) geboden. De minderheid ziet echter 
geen reden om de besloten naamloze vennootschappen anders te behan
delen dan de open naamloze vennootschappen, daar de eerstgenoemde 
hierdoor een bepaald privilege zouden verwerven. Gezien ook het maat
schappelijk belang der grote ondernemingen is deze publiciteit volgens de 
minderheid geboden. Een der leden meent zelfs, dat, wanneer men deze 
beide soorten naamloze vennootschappen ongelijksoortig behandelt, men 
de concurrentieverhoudingen schee£ trekt. Door de meerderheid wordt 
hiertegen aangevoerd, dat dit de consequentie is van de keuze die men 
zelf tussen de open of besloten N.V.-vorm maakt. Bij een open naamloze 
vennootschap komt het recht van de kapitaalverschaffer om te weten 
wat er met zijn geld geschiedt als externe belangrijke factor naar voren, 
bij een besloten n .v. is die wetenschap een interne kwestie. 

De werkgroep is van mening : 
I. Op grond van de verzelfstandiging ·van de onderneming en de rol, 

welke de grote onderneming in het maatschappelijk bestel vervult : * dient het inzicht in de bedrijfsvoering vergroot te worden door ver
betering van de verslaggeving van de onderneming; * dient de controle op de Ieiding vergroot te worden door: het verplicht 
stellen van een Raad van Commissarissen of een gelijkwaardig college; 
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vergroting van de invloed van de Raad van Commissarissen (toeziende 
en adviserende), mits hiermede de slagvaardigheid van de onderne
mer(s) niet wordt belemmerd. 
Ten aanzien hiervan kan nog worden opgemerkt, dat een nauwkeurige 
taakomschrijving in deze materie niet goed mogelijk is, omdat een 
goede verhouding tussen bestuurders en commissarissen vooral een 
kwestie is van persoonlijke ins telling der betrokkenen en het op elkaar 
ingespeeld raken; 
verhoging van de effectivitei-t van de werkzaamheden der commissa
rissen door het stellen van een leeftijdsgrens van 70 jaar, waarbij moet 
worden aangetekend, dat capabele mensen van 70 jaar of ouder altijd 
nog het adviseurschap aangeboden kan worden. Beperking van het 
aantal commissariaten, dat een persoon tegelijkertijd kan vervullen, 
zal naar het oordeel van de werkgroep niet tot een doelmatige schif
ting tussen capabele en niet-capabele commissarissen kunnen voeren. 
Bovendien is zulk een beperking praktisch zeer moeilijk zo niet on
mogelijk in regels neer te Ieggen. Wei komt het de werkgroep voor, 
dat limitering van het aantal wenselijk is; de verwezenlijking van deze 
wenselijkheid zal echter in hoge mate afhangen van de inhoud van 
de taken, welke de commissarissen zullen vervullen. Voorts zal de 
publieke opinie hierop nog wei enige invloed kunnen uitoefenen; 
vereenvoudiging van de procedure van het enqueterecht voor de aan
deelhouders, o.a. door verlaging van het minimumpercentage. * behoeft het algemeen belang geen speciale voorziening binnen de 
onderneming, bijvoorbeeld door de benoeming van een of meer com
missarissen algemeen belang : 
doordat een verstandige ondernemer, evenals elke andere ver~tandige 
staatsburger, niet zal handelen in strijd met datgerie wat in het maat
schappelijk verkeer betamelijk wordt geacht; 
omdat de overheid reeds voldoende machtsmiddelen in geval van 
concrete aantasting van het algemeen belang heeft. 

II. Op grond van de zich wijzigende ve:r.houding tussen de factoren kapi
taal en arbeid en de toenemende emancipatie van de werknemers : * zal de informatie en de invloed van de ondernemingsraad met be
trekking tot die kwesties, welke de werknemers als groep direct be
treffen, moeten worden vergroot door : 
0 de ondernemingsraad in te lichten over : 

in het algemeen de grote lijnen van het te voeren beleid-; 
de inhoud van de jaarstuk:ken - na hun publikatie; 
maatregelen, welke genomen worden in het belang van de onder
neming, waarbij een aanmerkelijk belang van de werknemers 
gemoeid is; 

0 met de ondernemingsraad overleg te plegen over de sociale ge
volgen van door het bestuur der onderneming te nemen of ge-
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nomen maatregelen, zoals fusie, inkrimping van het bedrij£, wijzi
ging van produktiemethoden, en dergelijke. * bestaat er echter geen aanleiding voor de benoeming van arbeids

commissarissen, omdat een dergelijke commissaris Of het gehele belang 
van de onderneming Of uitsluitend de werknemersbelangen zou be
hartigen, wat tot gevolg heeft, dat hij moet kiezen. Kiest hij het onder
nemingsbelang dan wordt hij door de werknemers niet !anger ge
accepteerd. Kiest hij het werknemersbelang, dan zal de samenwerking 
in de Raad van Commissarissen en daarmede de beoogde effectiviteit 
van dit college ernstig worden aangetast. 

* zal verder ook de door de Commissie-Verdam voorgestelde procedure 
dat een ondernemingsraad eventueel door de S.E.R. kan worden 
ingesteld, moeten worden afgewezen, omdat een afgedwongen onder
nemingsraad, gezien ook de huidige gang van zaken in vele onder
nemingsraden, geen enkel effectie£ doel zal bereiken. Een onder
nemingsraad kan aileen goed functioneren als tussen de werkgever 
enerzijds en de werknemers anderzijds een zekere mate van vertrouwen 
en bereidwilligheid bestaat en een bepaalde behoefte aan wederzijds 
overleg zich manifesteert; * zal het wellicht nuttig zijn, dat periodieke confrontatie tussen Raad 
van Commissarissen en ondernemingsraad plaatsvindt. Deze confron
tatie kan niet worden afgedwongen, omdat aileen bereidheid aller
wegen nuttige resultaten van een dergelijke samenspraak kan af
werpen. Op dit punt moet aan de opvoeding van alle partijen nog 
veel worden gedaan; * zal analoog aan het enqueterecht van de aandeelhouders ook aan de 
werknemers een enqueterecht moeten worden verleend. Een dergelijk 
recht moet noch worden toegekend aan de ondernemingsraad (omdat 
deze als representatief orgaan van de werkgever en de werknemers on
mogelijk een procedure tegen die werkgever kan instellen) noch aan 
de zogenaamde representatieve vakorganisaties, omdat dan de werk
nemers in de onderneming zelf in het geheel geen of slechts een indi
rect enqueterecht wordt toegekend, terwijl dan bovendien via de vak
centrales een aantal irrelevante factoren hun invloed doen gelden. 
Het enqueterecht van de werknemers evenals dat van de aandeelhou
ders behoeft geen andere basis te hebben dan een vermoeden van wan
beheer. 
Anders dan bij de aandeelhouders, waar de spreiding een verlaging 
van het minimum percentage nodig maakt, zal echter een zeer aan
zienlijk percentage van de werknemers zich te bestemder plaatse voor 
een enquete moeten uitspreken. 

De werkgroep realiseert zich, dat hiermede slechts enkele facetten van 
het probleem zijn belicht. De discussie wordt nog voortgezet, en wellicht 
zal binnenkort nog een aanvullend rapport worden opgesteld. 
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MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

H. Vrind werd in 1915 in Den Haag geboren. Hij bezocht de HBS in Dordrecht en 
Wageningen en deed in 1932 eindexamen. Hij behaalde de akte M.O. Staatsrecht en 
verschillende andere onderwijsakten. Hij was als redacteur aan de Haagsche Courant 
en Het Vaderland verbonden, en verdeelt nu zijn tijd tussen het onderwijs en de jour· 
nalistiek. 

Dr. P. Gros werd op 25 maart 1923 geboren in Arum (Fr.). Studeerde van 1945 tot 1950 
aan de Universiteit van Amsterdam sociale aardrijkskunde, politieke geschiedenis en 
economie. 
Werkzaam bij het middelbaar onderwijs en vervolgens in de publiciteit. Promoveerde 
in 1960 op 'Televisie, parlement, pers en publiek'. Thans werkzaam als zelfstandig 
public relations adviseur en tevens medewerker aan verschillende dag· en weekbladen. 
Is lid van de radio- en televisiecommissie van de VVD en van de algemene raad van 
het Liberaal Democratisch Centrum. 

Mr. H . E. Koning werd op 7 juni 1936 te Beilen geboren. Hij studeerde aan de Rijks
belastingacademie en later aan de Universiteit van Leiden. 
Hij is verbonden aan de afdeling Algemene en juridische zaken van de belastingdienst 
van het ministerie van financien. 
Hij is secretaris van de afdeling Rotterdam, ondcr-voorzitter van het voorlopige bestuur 
van de districtcentrale Rijnmond van de VVD. Hij heeft zitting in de partijraad van 
de VVD. 

De heer R. M. Marcuse werd in december 1937 geboren te Zaandam. Hij studeert ge
schiedenis aan de universiteit van Amsterdam met nieuwe geschiedenis als hoofdvak. 
Hij is als medewerker verbonden aan 'De Typhoon', het dagblad voor de Zaanstreek. 
Als redacteur van De Driemaster, het maandblad van de JOVD, heeft hij de rubriek 
Marginalia onder zijn hoede. De heer Marcuse is redactielid van 'Libertas', uitgave van 
de Federatie van Liberale Studentenverenigingen in Nederland. 

W. Top werd in 1932 in Cheribon Qava) geboren. Hij bezocht het Lyceum (HBS-B) 
in Batavia en Bilthoven en studeerde sociologie in Utrecht, waar hij in 1962 doctoraal 
examen aflegde. Sindsdien is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting. 

215 



L. Smit & Zoon 

Kinderdijk 

·Holland 

Scheepsbouw sinds 168~ 

Karl Jaspers, 
Nathalie Sarraute, 
Arnold Toynbee en 
Theodor Eschenburg 

Worden wij wei JUIST voorgelicht? 
Massamedla en hun publiek 

Worden wij wel juist voorgelicht? Een vraag, die in deze tijd van 
massacommunicatie en massamedia alle aandacht en overweging 
verdient. Krijgen wij eigenlijk wel te weten wat wij behoren te 
weten? Vier auteurs van wereldnaam geven hierop hun antwoord. 

vertaling: J~h. Winkler prijs f 6,50 

UPR PAPERBACKS 5 

Verkrijgbaar in de boekhandel 

UNIVERSITAIRE PERS ROTTERDAM 



Liberaal reveil 

Waarom ik de WD verwerp- H. C. Faas 
Operatie PW/een vraaggesprek met Orner Vanaudenhove- C. A. Steketee 
Rechtvaardigheid en doelmatigheid in het economisch beleid van de 
overheid- prof. C. J. Oort. 
Nieuwe budgetn'ormen I minister Vondeling buigt het financiele beleid 
om - J. van Galen 

8e jaargang nr. 8 - oktober 1965 



LIBERAAL REVElL wordt uitgegeven door N.V. Uitgeverij Nijgh & 
Van Ditmar, Rotterdam - 's Gravenhage in samenwerking met de Prof. 
Mr. B. M. Teldersstichting en de Stichting Liberaal Reveil. 

REDACTIE: 
dr. E. Nordlohne (secretaris en verantwoordelijk redacteur); 
Th. H. Joekes; drs. L. D. Oosterveld; Mevrouw H. van Someren-Downer; 
mr. C. A. Steketee; H. Vrind. 

REDACTIERAAD: 
W. Altink; J. C. Corver; drs. P. Delfos; mr. G. C. van Dijk; 
dr. K. van Dijk; dr. J. N. van den Ende; prof. mr. N. E. H. van Esveld; 
Mevrouw A. Fortanier-de Wit; mr. H. F. Heyting; B. W. M. Hillenaar; 
H. H. Jacobse; Th. H. Joekes; dr. ir. A. W. G. Koppejan; prof. S. Korteweg; 
mr. F. Korthals Altes; prof. dr. J. Kymmell; drs. R. H. Neuberg; 
dr. E. Nordlohne; ir. L. G. Oldenbanning; mr. dr. \V. K. J. J. van Ommen Kloeke; 
drs. L. D. Oosterveld; prof. mr. P. J. Oud; prof. mr. C. H. F. Polak; 
drs. A. A. C. Reedijk; mr. H. van Riel; prof. mr. dr. M. Rooij; 
Mevrouw drs. J. F. Schouwenaar-Frartssen; Mevrouw H. van Someren-Downer; 
mr. C.' A. Steketee; mr. A. Stempels; Mevrouw mr. J . 1\;f. Stoffels-van Haaften; 
drs. A. Szasz; Mevrouw mr. E. Veder-Smit; H. J. L. Vonhoff; H. Vrind; 
ir. F. Wagenmaker. · 

Redactie-adres :. Koninginnegracht 55a, 's Gravenhage, 
tel. 63 57 80. 

Administratie: Badhuisweg 232, 's Gravenhage, 
tel. 51 27 11 - postrekening 14 51 92 t.n. v. 
N.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. 

Abonnementsprijs: (8 nrs. per jaar) f 15,- per jaar; studentenabonne
ment: f 9,50 per jaar; losse nummers f 2,45. 

INHOUD VAN DIT NUMMER 

H. J. Witteveen - Mr. H. T. Asser t 217 
C. M. Hage - Herinneringen aan Amerika 219 
B. de Boer Lzn. - Vrijmetselarij en liberalisme 221 
H. C. Faas - Waarom ik de VVD verwerp 225 
R. van Hasselt - Een liberaal geluid over het bevolkingsvraagstuk 232 
H. Vrind - Het juiste midden 236 
C. A. Steketee - Operatie PVV jvraaggespreek met Orner Vanaudenhove 238 
Publikaties van de Teldersstichting 243 
C. J . Oort - Rechtvaardigheid en doelmatigheid in het economisch beleid van 

de overheid 244 
B. W. Kranenburg - Meer deugd, minder talent 248 
J. van Galen - Nieuwe budgetnormenjminister Vondeling buigt het 

financiele beleid om 251 



Mr. H. T. ASSERt 

Op 29 juli jongstleden overleed Mr. H. T. Asser. Ook voor Liberaal 
Reveil betekent zijn heengaan een gevoelig verlies. Als voorzitter van de 
Raad van Beheer van de Teldersstichting heeft hij de financiele basis 
gelegd, waardoor ons tijdschrift zijn nieuwe vorm heeft kunnen krijgen. 
Zijn steun voor deze plannen was een van de uitingen van zijn grote 
belangstelling voor vernieuwende activiteiten in het liberalisme. Sterk 
was hij er van overtuigd, dat het ware liberalisme open moet staan voor 
het nieuwe dat in onze dynamische maatschappij telkens weer naar voren 
komt, zonder daarbij alles wat als 'vooruitstrevend' wordt aangediend te 
hoeven aanvaarden. 

Mr. Asser zag in het liberalisme een maatschappijbeschouwing, die, 
wars van aile dogma's, maar steeds zich richtend op een zo groot ,mogelijke 
werkelijke vrijheid voor allen, telkens weer bij uitstek in staat moet zijn 
om realistische en evenwichtige oplossingen te vinden voor de maatschap
pelijke vraagstukken. 

De liberaal zal hierbij uitgaan van de mensen to als zij zijn. Zijn ideaal 
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is om de menselijke neigingen zo te kanaliseren, dat een samenspel ont
staat, waarbij ieder zich zo veel mogelijk vrij voelt, terwijl tegelijk op even
wichtige wijze aan aile belangen wordt rechtgedaan. 

Deze kenmerken van realisme en evenwicht kwamen ook duidelijk 
naar voren in het karakter van Mr. Asser. Wie met hem samenwerkte 
behoudt een herinnering aan een man met groot gezag en helder inzicht, 
streng op he t eerste gezicht, maar met een bijzondere humor en die, 
zodra men hem wat nader kwam, doordrongen bleek van ware mense
lijkheid. 

Hij was steeds bereid het liberalisme te dienen; en dat met open geest 
en zonder dat het hem er om ging eigen opvattingen te doen zegevieren. 

Zijn voorbeeld moge ons inspireren om in cleze geest voort te werken. 

H . J. Witteveen 
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HERINNERINGEN AAN AMERIKA 

C. M. Rage 

Mijn eerste les in politiek in de Verenigde 
Staten. Wij schreven 1915. De oorlog, io 
augustus 1914 begonnen, was 9 maanden 
oud. De Duitse legers hadden delen van 
Belgie en Frankrijk bezet. Op 7 mei 1915 
were! het Amerikaanse schip Lusitania ge
torpedeerd. Ziedaar de omstandigheden 
waaronder ik, als jongeman van 18 jaren, 
op 21 mei 1915 te New York aan land ging. 

Verbaasd keek ik naar de grote aanplak
biljetten met de hand en het gezicht van 
een sergeant-majoor erop en daaronder de 
woorden: The Nation needs YOU. Op een 
volkomen onverwacht ogenblik kreeg ik toen mijn eerste les in politiek 
in de U.S. 

Op een zondagmorgen in een kleine plaats ter kerke gegaan, were! - aan 
het einde van de dienst - van de kansel a£ de uitnodiging tot de vreemde 
jongeman gericht om even na te blijven ter nadere kennismaking. 

De bejaarde predikant vroeg aan mij , waar ik vandaan kwam en op het 
antwoord 'Nederland', was hij spontaan een en al lof. Hij noemde ons 
land een zeer gelukkig land. Op mijn vraag, waarop hij deze mening 
grondde, zei dominee: 'Omdat jullie een koningin hebben.' 

Blijkbaar las hij van mijn gezicht, dat een nadere verklaring nodig was 
en die luidde: 'Och, je bent nog te kort hier om dat te begrijpen. Je zult 
later bemerken dat op een vraag aan Amerikaanse jongens van 14 tot 18 
jaar, wat zij willen worden, 99 van de 100 antwoorden: I want to be Presi
dent of the United States. Van die 99 komen er later 98 wei tot de slotsom, 
dat zij daarvoor niet geschikt zijn. Maar die I % die overblijft en die deze 
wensdroom blijft koesteren, Ievert de diehards. 

Die diehards zullen hun ziel en zaligheid verkopen om hun doe! te be
reiken. En dat is in jullie land niet nodig. Niemand kan daar de ver
wachting koesteren, koning te worden. Daarom is Holland een gelukkig 
land.' 

Aan die les heb ik later veel teruggedacht als ik las van aile kuiperijen 
om een verkiezingscampagne. Daarbij moet .men wel bedenken dat bij -
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voorbeeld in een gemeente ieder jaar de burgemeester, de commissaris 
van politie, de directeur van openbare werken tot aan de directeur van 
de begraafplaats opnieuw worden gekozen. En het is slechts menselijk, dat 
iedere functionaris dat gehele jaar door in de eerste plaats denkt: 'Hoe 
blijf ik in de gunst bij de kiezers' . 

Daarnaast was natuurlijk zijn zorg: 'Hoe krijgen we weer het geld b.ij 
elkaar voor de volgende verkiezingscampagne'. Begrijpelijkerwijze zocht 
hij dus een jaar lang, wie bereid zou kunnen zijn om een grote bijdrage 
daarvoor te geven. 

Met de opmerking van de dominee in het achterhoofd, maakte ik al 
krantenlezende de gevolgtrekking dat de uitdrukking 'verkopen van ziel 
en zaligheid' geen overdrijving was geweest. 

En nu zult u, lezer, zich afvragen: hoe is dat vandaag? 
Een vooraanstaand man werd vorig jaar verkozen tot senator voor de 

staat Connecticut. Op een partijcongres werden plaatselijke poll.tieke 
partijbonzen bewerkt met beloften van toekomstige benoemingen, bijvoor
beeld tot directeur van een postkantoor. Vijftig jaren heb ik nu de Ver· 
enigde Staten regelmatig bezocht. Door mijn kennis op jeugdige leeftijd 
opgedaan, was ik er goed thuis. 

Grote eerbied heb ik voor de verrichtingen van dit reusachtige land en 
groot is mijn dankbaarheid voor het aandeel van de Amerikanen in onze 
bevrijding en voor hun hulp aan de wederopbouw van ons economische 
!even (Marshall-hulp). 

Maar ten aanzien van hun politieke gebruiken blijf ik de dominee 
nazeggen : Nederland is een gelukkig land want het heeft een koningin. 
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In de voorafgaande nummers konden zo nu en dan artikelen worden 
opgenomen over de verhouding van bepaalde maatschappelijke groepen 
en het liberalisme en van bepaalde religieuze stromingen en het libera
lisme. In deze reeks plaatsen wij nu een artikel over vrijmetselarij en 
het liberalisme. 

Vrijmetselarij en liberalisme 

Om een verband te kunnen bepalen tussen vrijmetselarij en liberalisme, 
is het ailereerst nodig om het begrip liberaal terug te brengen tot zijn 
oorspronkelijke betekenis. Dat wil zeggen, om met wijlen prof. Huizinga 
te spreken, de term 'los te maken van aile gevoelsnuances, die een eeuw 
van partijconflict er aan gehecht heeft ' en - aldus Huizinga - weer te ge
bruiken in de zin van 'dat wat een vrij man waardig is' 1. 

Het begrip liberaal staat nu in de onversleten en wezenlijk onverslijt
bare zin van het woord voor ons. Dat wat een vrij man waardig is. Per 
definitie richt het - pohtieke - liberalisme zich op de mens. Het gaat om 
de vrijheid van de mens. Het partijconflict heeft ons de mening opge
drongen, dat het in de eerste plaa ts gaat om de vrijheid in de economie. 
De vraag of het economisch bestel (min of meer) gebonden of vrij moet 
zijn, is mijns inziens evenwel niet essentieel. Essentieel is de vraag, of het 
economische bestel de vrijheid van de mens client, in concreto, zoveel 
mogelijk mensen de maximaal mogelijke vrijheid biedt en daarbij nie
mand dwingt te leven zonder een redelijke welvaart. De econom1e IS 

middel, de mens doel. 
Prof. Telders onderscheidde dan o'ok drie soorten van vrijheid: de 

geestelijke, de staatkundige en de economische; zeer nadrukkelijk in deze 
rangorde. De erkenning en de verwerkelijking van de geestelijke vrijheid 
was voor hem de 'grondslag' van het liberalisme, de staatkundige vrijheid 
een liberaal 'beginsel' en de economische vrijheid een liberaal 'inzicht' 2 • 

De geestelijke vrijheid als grondslag voorop. Maar geen geestelijke los
bandigheid. Prof. Oud f'Ormuleerde het w: 'Er is aileen ware vrijheid 
als men zich tegelijkertijd gebonden weet aan een boger beginsel. lk 
gebruik een ruime termb omdat namelijk het beginsel, waaraan wij onze 
gebondenheid ontlenen, zeer verschiilend kan zijn; de een ontleent het 
aan de godsdienst, de ander aan een andere bron. Het standpunt van onze 
Partij (de V.V.D.-dBo) is nu, dat de vraag, waaruit dat hogere beginsel 
stamt, door een ieder in eigen geweten moet worden beoordeeld' 3 • 

221 



Vanuit deze achtergrond, anders gezegd met deze n'orm, moet een 
liberale politieke partij komen tot 'een praktische staatkunde (die een) 
resultante is van inzicht en omstandigheden'. Daarbij kan 'het leggen van 
rechtstreekse verbanden tussen norm en concrete beslissing lang niet 
altijd worden aangetoond' 4 . 

In de niet-versleten zin van het woord is een liberaal dunkt mij ten
slotte ook een mens die zoekt naar de harmon<ie der dingen, naar wat hem 
bindt aan de medemens en niet naar wat hem van deze, wie en hoe hij 
ook moge zijn, scheidt. Deze 'verdraagzaamheid' verplicht natuurlijk niet 
tot een prijsgeven van de zich eigen gemaakte overtuiging. Maar een 
waarlijk liberaal mens is meer gelegen aan de consensus van het dorps
palaver dan aan het fel debat om het eigen gelijk. Hij wil ook niet teveel 
organiseren: 't voegt zich vanzelf wei 5 . 

'De Orde van Vrijmetselaren is een broederschap. Niet een broeder
schap van vakgenoten, welk ten doel heeft ethische en m,aatschappelijke 
vakbe1angen te behartigen, maar een broederschap van vrije mannen 
van goede naam, mannen van verschillende maatschappelijke rang of 
stand, van verschillende kerkelijke geloofsbelijdenis en politieke richting. 
De broederband die deze mannen bindt is het gevolg van de IQvertuiging 
dat allen in wezen gelijk zijn en dat door de liefde van mens tot mens een 
ware broederschap der mensen verwerkelijkt kan worden'. 

In deze 'definitie' - van dr. P. J. van Loo, grootsecreta11is van de Orde 
van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden 6 - gaat het 
ook om de mens. Om vrije mannen, dat wil zeggen IQm mannen (de 'regu
liere' vrijmetselarij heeft een masculin karakter, maar hier mag mensen 
worden gelezen) die vrij zijn van dogmata, in die zin dat zij hun geeste
lijke verworvenheden wel voor zich maar niet voor de medemens bindend 
achten. Het gaat om vrije m;annen van goede naam, dat wil zeggen om 
mensen wier levenswandel 'haaks' is, anders gezegd om mensen die 
normen kennen en er naar trachten te !even. Aile mensen, zo is de diepste 
overtuiging der vrijmetselaren, zijn in wezen gelijk; hun huidskleur, hun 
sexe, hun godsdienstige overtuiging, hun politieke opvatting, hun maat
schappelijke positie kunnen daaraan niets toe of a£ doen. 

De vrijmetselarij is een religieus-humanitaire beweging, waarin wordt 
gepoogd te komen tot harmonie met wat wordt gen1oemd de Opperbouw
meester des Heelals. In de loges werkt men daartoe op een geheel eigen 
wijze met behulp van symbolen en een rituaal en in een gradenstelsel. De 
essentie is de relatie: mens-Opperbouwmeester-het geschapene. Vanuit de 
mens! Met een hoger beginsel in het centrum! 

Gaande op deze 'weg naar het Licht' zijn de vrijmetselaren tot een aan
tal uitgangspunten/conclusies/normen gekomen. Deze zijn vastgelegd in 
de Orde-Grondwet (de statuten) van de Nederlandse Orde. Men kan 
daafin lezen 7: 

'Zij (de Orde) neemt (voorts) als grondslag aan de erkenning van de 



hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid; ieders recht (en men kan 
stellen, ook plicht-dBo) te zoeken naar waarheid; 's mensen zedelijke 
verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten; de gelijkheid in wezen van 
alle mensen; de algemene broederschap der mensen; ieders plicht om met 
toewijding te arbeiden aan het welzijn der gemeenschap (artikel 2, lid 4). 

Zij . (tracht haar doel te bereiken) door alles te bevorderen, wat 
geestelijke arm'oede, zedelijke en stoffelijke ellende kan doen verkeren 
in zedelijke en geestelijke rijkdom en stoffelijke welstand (art. 3, lid 2). 

Zij kweekt verdraagzaamheid, betracht reohtvaardigheid, bevordert 
naastenliefde, zoekt op wat mensen en volken verenigt, tracht weg te 
nemen wat de geesten en gemoederen verdeelt, en brengt tot hogere een
heid door het bewustzijn levend te maken van de allen verbindende 
broederschap (art. 3, lid 3). 
Zij eist gehoorzaamheid aan de wetten des lands (art. 3, lid 4). 

Irt de mens-beschouwing, beter wellicht benadering, kan men een 
verband zien tussen vrijmetselarij en liberalisme (in de oorspronkelijke 
zin van het woord). Dit verband wordt door velen aangevoeld, waarvan 
misschien weer velen het betreuren dat door het partijconflict het begrip 
liberalisme wat is gedeformeerd. Ik zel£ zie het verband zeer duidelijk. 
Maar vrijmetselaar zijn verplicht ook naar mijn inzicht niet tot (heden
daags) politiek-liberaal denken en handelen, al komt de combinatie naar 
verhouding misschien veel voor. Net zo min als politiek-liberaal kiezen 
dwingt tot een mac;onnieke benaderingswijze van de hoogste levensvragen. 

Vrijmetselarij 'schept geen eigen politiek en heeft geen eigen theorie 
over de beste regeringsvormen. Maar als een vrijmetselaar, werkzaam op 
staatkundig terrein, erin mag slagen in zijn daden te tonen, dat hij inder
daad door haar beginselen wordt geleid, dan zal hij, ondanks al zijn 
tekortkomingen, een bijdrage leveren tot het voeren van zedelijke volks
politiek'. Aldus prof. Oud s. 
De vrijmetselaar heeft er namelijk wel naar te streven om in, wat in zijn 
stijl heet 'het profane leven' de beginselen der vrijmetselarij uit te dragen. 
Dat is zijn plicht. Dat doet hij individueel en naar eigen aanleg en 
ambitie. Dat is ook zijn plicht. Een aantal vrijmetselaren zoekt het in de 
politiek. Dat kan duidelijk zijn weerslag hebben. Het beste voorbeeld 
levert de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van 
Amerika uit 1776, waarin de opstand tegen de Engelse koning aldus wordt 
gerechtvaardigd: 

'Wij achten het onbetwistbaar, dat alle mensen als gelijken zijn ge
schapen, dat zij van hun Schepper zekere onneembare rechten hebben 
gekregen; dat 'onder deze moeten worden gerekend: leven, vrijheid en 
het nastreven van geluk.' 

Welk liberaal onderschrijft zulks niet? Tot het 'congress' dat deze toen 
gewaagde taal sprak, behoorde een groot aantal vrijmetselaren. 
De vrijmetselaar die in de politiek zijn weg zoekt, zal naar mijn over-
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tuiging immer daar terecht komen - soms via dwaalwegen - waar de prak
tische staatkundige, maatschappelijke en economische maatregelen gericht 
zijn op het welzijn van de mens, op zijn werkelijke vrijheid. Hij zal geen 
totalitair stelsel aanhangen. Hij zal de politiek en de politieke partij ook 
nimmer als doel, maar altoos als middel zien. Staatkundige, maatschappe
lijke en economische dogmatiek - ook 'liberale' zal hij afwijzen. 

De vrijmetselaar is naar de aard van zijn 'beroep' een zoeker, een zoeker 
naar Waarheid. Naar de Hoogste Waarheid, ja, maar ook naar de aardse 
waarheden. Dus ook in de politiek. In de politiek wil waarheid dunkt mij 
allereerst zeggen rechtvaardigheid. 

Zijn :roeken zal de vrijmetselaar het betrekkelijke, ook van de politiek 
doen zien. Het politieke leven wordt niet gekenmerkt door al teveel 
begrip voor de betrekkelijkheid aller dingen 9 _ 

Daarom moet hij die de ma<;onnieke 'levensschool' al wat langer be
zoekt, wel eens glimlachen om het politieke bedrijf en de bedrijvigheid 
van de grotere en vooral de kleinere politici. Hier spreek ik bepaaldelijk 
(ook) voor mezelf. Dat maakt de ma<;on vaak huiverig 'om in de politiek 
actief te zijn, of te blijven. Hij moet dan bedenken, dat juist hij om zijn 
gevoel voor de betrekkelijkheid een aparte, misschien niet spectaculaire, 
maar toch noodzakelijke en waardevolle bijdrage kan leveren aan het poli
tieke lev en, als corrector, als 'geweten' . Zijn bijdrage aan de zedelijke 
volkspolitiek! Een (liberale) partij ga aan zijn stem niet voorbij. Nu spreek 
ik natuurlijk niet voor mezelf. 
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H et zal menigeen zijn opgevallen, dat in de rubriek Parlementar,ia van 
de Volkskrant een journalist, onder het pseudoniem Wandelganger, aan 
het woord kom t, die zich feZ tegen de VVD pleegt u it te laten. 

De redactie van Liberaal R eveil, benieuwd naar de redenen voor die 
gezindheid, heeft de betrokkene, de heer H enry C. Faas te R eeuwijk, uit
genodigd zijn houding voor onze lezers te verklaren. 

Aan ait verzoek heeft de heer Faas willen voldoen. Hieronder volgt, 
onder de titel ' Waarom ik de VVD verwerp' zijn artikel. 

De redactie hoopt, dat de lezers de hartstochtelijkheid van de heer Faas 
naar waarde zullen weten te schatten en over diens opmerkingen hun 
gedachten zullen laten gaan. 

Kennis en doorzicht van de redenen waarom de VVD wordt verworpen, 
kunnen tot grondslag dienen voor een nadere overweging van ons op
treden naar buiten. 

Waarom ik de VVD verwerp 

H. C. Faas 

'Uw redactie vroeg mij een artikel over . . . 
Zo beginnen tientallen artikelen in politieke 
en andere serieus aandoende tijdschriften. 
Meestal kom ik met het lezen dan niet ver
der. Na zo'n weinig originele start, heb ik 
gegeten en gedronken. Het hoeft niet meer. 
Zo'n verhaal stop je hoogstens in het archie£. 
Ditmaal, helaas, ontkom ik er zelf niet aan , 
want 'uw redactie' vroeg een artikel getiteld: 
'Waarom ik het liberalisme verwerp'. En dat 
is nu net de kern van de kwestie. Hoewel 
'rooms' , verwerp ik immers het liberalisme 
niet. Ik verwerp slechts, maar dan ook met 
enthousiasme, een veel geringer verschijnsel dan het liberalisme: de Volks
partij voor Vrijheid en Democra tie. En een van de redenen om de VVD 
te minachten is juist, dat zij zioh siert met de vlag van het liberalisme, die 
voor haar een valse vlag is. Daarom heet dit stukje: 'Waarom ik de VVD 
verwerp'. 

Het rooms-katholicisme, zich herstellende van oude dwalingen, begint 
te herontdekken hoe groot de waarde is van de enkele mens. Daarom 
komt nu gemakkelijker de erkenning van de grote betekenis van een 
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liberaal 'geloof' in de menselijke persoonlijkheid en in de krachten, die 
de vrije mens ontwikkelen kan. Het liberalisme behoeft met katholicisme 
niet te vloeken, ook niet met het socialisme en zeker niet met vooruit
strevendheid. Tenminste wanneer het liberalisme niet wordt overtrokken 
en wanneer wij erkennen, dat 'vrijheid' het sleutelwoord van de Hberale 
gedachte is. 

Het zou 'onzin zijn om in een land als Nederland de onvrijheid te pro
pageren. Wij leven van de vrijheid. Wij houden er van. Wij varen er wei 
bij en zelfs als· wij ·er niet wei bij zouden varen, zouden wij er nog harts
tochtelijk ·v66r blijven. Het zit er in gebakken. Als wij Nederlanders op 
het gebied van de vrijheid een kwaal hebben dan is het misschien, dat wij 
de vrijheid met onmatige teugen drinken; dat wij Ieiding verwerpen 
slechts omdat het Ieiding is; dat regels ons irriteren uitsluitend omdat 
het regeis zijn. 

Misschien is de vrijheidszin van de N ederlander wei het noodlot van 
het liberalisme in Nederland. Er zijn in de geschiedenis, ook in de jongste 
geschiedenis, perioden geweest, dat men een liberaal nodig had om zo 
nu en dan op de gong te slaan en op de vrijheidsbeginselen te wijzen. De 
socialisten in hun ijver om de verworpenen der aarde op de been te 
helpen, hebben een tijdlang te veel de nadruk gelegd op de steunbeugels 
van staatsregeiingen, die nodig zouden zijn. De katholieken in de over
ijver van een volk, dat bezig is te emanciperen, hebben lang vastgehouden 
aan het heilige van het 'eigene', en aan de gei:Yondenheid van het eigene. 

Wat moet vandaag een liberaal, een echte liberaal dus, aan het volk 
komen vertellen? Dat er de vrijheid van het woord moet zijn? In weinig 
Ianden - en als iemand er eens een proefschrift aan gaat besteden zou hij 
misschien leren: in geen enkel land is de individuele journalist zo vrij 
als in Nederland; in weinig Ianden kunnen de uitgevers en schrijvers 
van boeken zo hun gang gaan als hier; in weinig Ianden is de televisie 
zo ongebonden, al komt er dan wei eens een rel. De man in de straat kan 
bijna alles zeggen, zolang hij niet beledigt. Zelfs het koningshuis staat niet 
meer buiten de cliscussie, ll'Oewel dit nog niet overal in Amsterdam is 
doorgedrongen. De antieke voorschriften over processies en optochten 
zijn zo verouderd, dat wij ze haast leuk gaan vinden om hun uitzonder
lijkheid. 

Meer politieke vrijheid dan? Toch niet in een land met meer dan 
tien politieke partijen - groeperingen, die aile weer vleugels hebben en 
zich dan ook geregeid opsplitsen. 

Hebben wij te klagen ·over de vrijheid van de wetensohap? Is de regering 
tegen de vrijheid van handel? Het is waar, dat op sociaal-economisch 
gebied de regels zijn toegenomen, ook omda t een overbevolkt land zich 
moest omschakeien tot een industriele natie, maar het gekanker op die 
regeis klinkt minder gemeend nu het land in welvaart blaakt en de regels 
ruimte bleken te laten om miljoenen te verdienen. 
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Zo op het eerste gezicht lijkt er dus we1mg te doen voor mensen, die 
de vrijheid van het individu wiilen aanprijzen. Oppervlakkig bezien is 
er geen brood te verdienen voor een liberale partij. De enige keer in de 
laatste vijftien jaar, dat de VVD libemal was, ging het over de crematie. 
De VVD was er intens dankbaar voor. We hebben er jarenlang over 
moeten horen, terwijl het slechts om de vrijheid van dode individuen ging. 
Voor het overige heeft de VVD de les getrokken uit het vermeende feit , 
dat er voor het liberalisme niets te verdienen viel en zij heeft het libera
lisme ov·er de IIIIUUT gegooid. 

Wanneer de VVD had wiilen weigeren het liberalisme te verraden, dan 
zlou dat gemakkelijk hebben gekund, want het is slechts schijn, dat er 
voor het liberalisme niets meer te doen vah. Het Nederlandse liberalisme 
heeft bepaald niet vooraan gestaan in de strijd voor de vrijheid vari de 
koloniale volken. De N ederlandse katholieken ook niet, maar, ondanks 
hun 'hierarchisch' verleden, lagen zij nog een eind voor op de VVD. Die 
deed pas mee aan vrijheid voor Indonesie, toen het die prijs moest bepalen 
om aan de regering mee te mogen doen. 

Met uitzondering van de meest conservatieve idioot erkent nu wel 
iedereen, dat vrijheid pure theorie is, een loze kreet blijft voor mensen 
die honger hebben, voor wie de eerste levensbehoeften onvervuld blijven. 
Wie honger heeft zal dictators naar de ogen zien, zal proberen in het 
gevlei te komen, zal rotstreken uithalen, zal onvrij zijn, ook al heeft hij 
nog zo'n mooie grondwet, waarin de vrijheden verankerd liggen. Wie 
thuis zijn vrouw en kinderen gebrek ziet lijden, zal alles doen 'Om zijn baan 
te houden - tot aan hielen likken toe. 

Voor wie liberaal is zou het dus een hoog ideaal moeten zijn mensen 
vrij van gebrek te maken om ze werkelijk vrij te doen zijn. Wat doet de 
VVD? Aileen maar zeuren en traineren als het gaat over hulp aan onder
ontwikkelde gebieden. Slechts kritiek, geen constructieve gedachten. 
KVP, PvdA en ARP zijn wat dat betreft veel liberaler. Hetgeen geen 
wonder is, want de VVD is niet liberaal. De VVD is op stemmenwinst en 
belastingverlaging uit. 

En dichter bij huis: is een man, die in een bedrijf werkt, maar op de 
Ieiding van dat bedrijf geen enkele invloed kan uitoefenen, werkelijk 
vrij? Honderdduizenden, zo niet miljoenen in de beschaafde Ianden van 
het Westen, ervaren hun - inderdaad vaak: zeer geestdodende - werk als 
een zware last: een karwei, dat tussen negen en vijf gedaan moet worden. 
Een lief soort gevangenis veertig uur per week. Vrij zijn zij pas a:ls het 
werk is gedaan. 

Moet dat zo blijven of zou het waar zijn dat verantwoordelijkheid 
vrijheid geeft? Is de democratie aileen maar iets voor de politiek of ook 
iets voor het gewone Ieven van elke dag? Een liberaal, een echte liberaal, 
zou zonder aarzeling moeten zeggen, dat het natuurlijk de bedoeling is 
over de gehele linie volwaardige mensen te krijgen. De VVD zegt niets 
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van dien aard. De VVD moet met geweld het pad van de herziening van 
de rechtsvorming van de onderneming en van de bezitsvorming worden 
opgetrokken. De trekkers zijn de meer liberale partijen als KVP, PvdA 
en ARP en ook hun activiteiten zijn n'Og al te schuchter. 

En hoe staat het met de vrijheid van de burger tegenover de grote en 
de nog niet eens zo grote ondernemingen? Hoe vaak wordt de consument 
niet bedonderd en gesnejen door de handelaar of de ambachtsman? Wat 
kan de bedrogene doen en wat doet de VVD tegen dit misbruik van de 
vrijheid? Andere partijen praten een beetje over, en d'Oen een beetje aan, 
het beschermen van consumentenbelangen. Wat zij bereiken is niet veel 
soeps, maar zelfs die weinige soep is de VVD nog te heet. Recht en vrij
heid zijn twee woorden voor hetzelfde begrip, maar het recht van de 
VVD is krom: doorgebogen door de zogenaamde rechten van de machti
gen. 

'Waarom ik de VVD verwerp' is misschien toch een te zachtzinnig op
schrift hoven dit stuk. Van een simpel 'verwerpen' zou sprake kunnen 
zijn als de VVD zich eenvoudig aldus presenteerde: 
'Wij zijn een opportunistische partij. Waar de meeste ontevredenen te 
vinden zijn, daar zoeken wij onze aanhang. Het publiek opinie-onderzoek 
is onze God en De Telegraaf zijn profeet. Recht en vrijheid zijn leuzen 
uit het verleden. Wij zijn gewoon een politieke belangengroep'. 

Zo'n partij kan je terzijde schuiven, zeggende: 'het is gewoon mijn club 
niet', maar het is tenminste een standpunt, een aantrekkelijk standpunt 
voor wie de zuilen vervloekt. Misschien komt het er onder Toxopeus 
nog eens van, want die is niet zo bang om opportunistisch te worden ge
noemd. Dat zai dan een prettige dag zijn. Dan wordt het inderdaad 
aileen een eenvoudig 'verwerpen' van de VVD. 

Nu wekt de VVD heviger reacties. Waarom? Ik zal proberen het aan te 
duiden. Niet omdat het belangrijk zou zijn wat in mijn binnenste woelt, 
maar omdat Liberaal Reveil kennelijk wil weten wat anderen van de 
VVD denken en waarom zij zo denken. Ze hebben er 'om gevraagd. 

1. Het VVD-sfeertje. Dat is iets waaraan de VVD-leiding zelf misschien 
het minste kan doen. Misschien zijn ze er in het hoofdbestuur zelfs wel 
tegen en proberen ze het te veranderen. 

Aile partijen hebben in Nederland hun eigen sfeertje, maar het ene 
bevalt je nu eenmaal beter dan het andere. Wat is er dan mis met het 
VVD-sfeertje volgens de schrijver van dit verhaal? Het is niet voldoende 
om te signaleren, dat de VVD leeft in de wereld van de 'haves'. Immers 
ikzelf ben liever een 'have' dan een 'have-not'. We benaderen de waarheid 
dichter wanneer we signaleren, dat de 'haves' van de VVD hun partij 
het liefst een excluslief societeitsclubje van 'haves' zouden laten. Het draait 
om het woord exclusief. Bij andere partijen zijn ook 'haves', maar die 
wekken de indruk - en het is ook de werkelijkheid geloof ik - dat zij ge
lukkig zouden zijn als aile andere mensen eveneens 'haves' werden. Met 

228 



andere woorden: bij andere partijen in Nederland, althans de meeste, lijkt 
het streven gericht op de verheffing van de 'underdog'. Bij de VVD krijg 
je een ander gevoel: wij zijn 'haves' en dat bewijst dat wij beter zijn, 
pienterder, verfijnder, beter opgevoed. Wij zijn de topklasse en dat is fijn 
en dat moet zo blijven. Vraag niet het te bewijzen, want dat kan natuur· 
lijk niet. Geloo£ slechts, dat het niet lichtvaardig en niet uit gebrek aan 
ervaring wordt neergeschreven. Als een VVD-er het zelf niet zo welt, 
laat hij dan tenminste aannemen, dat anderen de VVD zo zien. En laat 
een VVD-er niet aanvoeren, dat bij verkiezingen in het laatste tiental 
jaren socialisten zijn overgezwaaid naar de VVD. Het bewijst namelijk 
niets. Onderzoekingen in nieuwe wijken in Engeland doen geloven, dat 
mensen, die hun eerste behoeften bevredigd zagen en zelfs ijskasten, tele
visietoesteilen, auto's of afwasmachines hadden, op zoek gingen naar een 
nieuw statussymbool. En 'Op een gegeven moment zeiden ze: 'Ja verrak 
zag ik ga libemal worden' op z'n Engels dan. Zij wilden dus ook tot het 
exclusieve clubje behoren. En laat een VVD-er evenmin aanvoeren, dat 
er in de VVD-gelederen ook mensen zitten, die niet in Leiden gestudeerd 
hebben. Dat er zelfs kruideniers in de Kamer hebben gezeten voor de 
VVD. Het zou pas indruk maken, als te merken was, dat die mlensen als 
volwaardig werden geaccepteerd. Het tegendeel is waar. Steeds weer merk 
je, dat zo'n indringer in het clubje van de 'haves' wordt geduld onder het 
motto: 'Hij is natuurlijk een ongeletterde sufferd, maar wij m'oeten hem 
wel houden, want hij bewijst, dat wij een volkspartij zijn' . 

2. Er is een tijd geweest, dat de liberalen konden zeggen het denkende 
deel van de natie te vertegenwoordigen. Het was geen kunst, want de rest 
van de natie kwam aan denken niet toe: die rest moest zorgen voor brood 
op de plank. Maar al was het dan geen kunst, het was waar. En nu 
gniffelt de VVD stiekum nog, dat zij het brein van het volk is. Nu is het 
niet Ianger waar. Het is niet aileen niet waar, omdat anderen ook de 
tijd hebben gekregen om te denken. Het is erger: de VVD vindt haar 
aanhang ·onder het meest stompzinnige deel van de bevolking, onder de 
slachtoffers van de riool-journalistiek. Die slachtoffers zel£ kunnen het 
niet helpen. Zij zijn een stapje verder dan de analfabeten van vroeger, 
maar zij hebben de poging tot de waarheid en de poging tot het bedrog 
nog niet leren onderscheiden. Weten zij veel. Zij hebben de hulp van wat 
als een geestelijke bovenlaag zou moeten fungeren hard nodig, maar de 
VVD helpt ze aileen verder in de puree door nooit, althans hoogst zelden, 
in te gaan tegen wat de nozems in de publiciteitswereld eisen. De opvat
tingen, die de VVD over de vrijherid koestert, leiden haar ertoe te zeggen: 
De keukenmeidenromans zijn populair, laten er dus meer keukenmeiden
romans komen. Zo'n VVD kan mij gest'olen worden. Maar het stelen 
kunnen we aan de heer Koekoek en de zijnen over laten. Als het er om 
gaat de domsten onder de kiezers te veroveren kan de Boerenpartij het 
met enige inspanning nog wel winnen van de VVD. 
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3. Democratie en echt liberalisme zijn verwant. Beide zijn expressies 
van de waardigheid van de mens. Het is geen toeval, dat liberalen veel 
hebben gedaan aan het totstandkomen van de democrattieen. In ons land 
moeten wij in het srof vallen voor Thorbecke. Dat doen we gaarne, maar 
de VVD is het niet waard het stof van de schoenen van een Thorbecke 
te vegen. De VVD, als zij liberaal wilde zijn, behoorde de ijverigste ver
dediger Vian het parlementarisme te zijn. Ongewild, althans onnadenkend, 
doet de VVD het tegendeel. Het durft geen grote mond op te zetten tegen 
de anti-parlementaire krachten. Het werkt die krachten zelfs in de hand. 

Een voorbeeld: de enige manier, waarop in een verdeeld land als 
Nederl-and het parlementarisme kan werken is, dat de diverse minder
heidspartijen afspraken maken om tot een zeker beleid te komen. De 
VVD doet weinig anders dan afgeven op zulke afspraken, aldus de anti
parlementaire stromingen naar de mond pratend. Soms gaat de VVD 
zelf wei eens afspraken aan, maar voert in de Tweede Kamer dan weldra 
een politiek, die de kiezers doet vermoeden, dat de VVD in de oppositie 
is in plaats van in de regering. 

Nog een voorbeeld: de VVD wekt herhaaldelijk de indruk de beslissin
gen van de meerderheid niet te kunnen accepteren. De meerderheid kan 
natuurlijk ongelijk hebben, maar de democratie kent geen beter middel 
om tot beslissingen te komen. Mevrouw Van Someren is er zelf de oorzaak 
van geweest, toen zij haar beruchte motie indiende, dat de Tweede Kamer 
zich in grote meerderheid uitsprak tegen een commerciele opzet van de 
televisie. De zaak had toen al jaren op de agenda gestaan. Niettemin is 
de VVD er nog enkele jaren, met name bij twee kabinetsformaties, over 
blijven doorzaniken. Het is uiteraard het goed recht van de minderheid 
om te blijv.en proberen de meerderheid te overtuigen, maar bij de VVD 
mist men - ook in een kwestie als die van de zuilen - een houding van: 
wanneer de meerderheid dat wil, moet ik het aanvaarden. Het is veel 
meer: ik, minderheid, vindt het fout, dus moet het anders. 

4. Liberalisme en eerbied voor de mens behoren synoniem te zijn. 
Het is voldoende de namen van Stikker, Korthals, Visser te Iaten vallen. 
Of te wijzen op het gedoe rond de Tweede Kamerzetels die vrij moesten 
komen voor de heren Toxopeus en Witteveen. In een liberaal blad is 
het onnodig dieper in te gaan op de manier waarop de VVD zelfs met 
haar eigen mensen omspringt. Het is bekend, dat in de VVD mensen 
moeten wijken voor machtiger mensen. 

Kortom de VVD heeft met liberalisme niets te maken. De VVD is een 
vijand van het liberalisme. De VVD gebruikt het liberalisme slechts om 
haar opportunistische gezicht te versluieren. Het is merkwaardig en 
droevig, dat zoveel goede liberale mensen, zelfs goede liberale kranten 
zich zolang voor het VVD-karretje laten spannen. 

Het is welLicht ook merkwaardig, dat iemand, die ztoveel en zulke 
fundamentele bezwaren heeft tegen de hedendaagse verschijningsvorm 
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van het liberalisme in Nederland nog ben~1d is ze in een liberaal blad 
neer te schrijven. De verklaring zal wel gelegen zijn in de hoopgevende 
- strohalm? - naam van dat blad. 

+underdog 
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Een liberaal geluid over het bevolkingsvraagstuk 

Het Interim-rapport dat de Jongeren organisatie Vrijheid en Democratie 
onlangs (juni 1965) over het nat,ionale bevolkingsvraagstuk heeft uitge
bracht is in menig opzicht belangrijk. Hoewel het geheel wat te beknopt 
is opgezet en sommige kanten van het vraagstuk een wat ongeschakeerde 
behandeling krijgen, valt er toch veel te waarderen. 

Daar is dan in de eerste plaats de duidelijk uitgesproken mening dat 
wij hier met een uiterm'IJ,te urgent probleem te maken hebben en dat de 
overheid daarom een 'actieve rol' te spelen heeft bij de aanpak; 'doet zij 
dit niet, dan ontloopt zij daarmee een van haar primaire taken, nl. het 
bevorderen van het algemeen welzijn van ons volk'. 

Belangrijk is ook dat de aandacht gevestigd w'ordt op het feit 'dat de 
toenemende bevolkingsdichtheid de vrijheid van de individuele mens 
zodanig kan beperken dat onmisbare facroren voor een zelfstandige ont
plooiing gevaar lopen.' Het is deze bedreiging van de vrijheid en de 
daarmee samenhangende ondermijning van de geestelijke volksgezondheid, 
die in de polideke discussie over het bevolkingsvraagstuk nog onvol
doende tot uitdrukking is gekomen. Het is daarom verheugend dat deze, 
zo belangrijke kant van het vraagstuk hier aan de orde gesteld wordt. 
Mogelijk kan een en ander in een volgend rapport wat nader worden 
uitgewerkt. 

Bij hoofdstuk 4 van het rapport, mogelijkheden om de bevolkingsgroei 
af te remmen) zouden wij enkele kritische kanttekeningen willen plaatsen. 
Het in dit hoofdstuk onder paragraaf b gestelde, dat 'op het ogenblik de 
emigratie nog groter is dan de immigrat~e' is al door de ontwikkeling 
achterhaald. De laatste jaren bestaat er een vestigingsoverschot van vele 
duizenden personen. Hoewel een blijvende opl'Ossing van het bevolk.ings
probleem door emigratie nooit kan worden verkregen, menen wij toch 
dat het migratiebeleid, vooral in de naaste toekomst, van groot belang 
kan zijn. Met name het belemmeren van de immigratie van buitenlandse 
arbeiders kan men niet afdoen met te zeggen dat dit strijdig met het 
economisch belang zou zijn. Immers het is nog zeer de vraag of · 'op lange 
termijn gezien · het aantrekken van deze arbeidskrachten economisch wel 
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van zo heel veel nut is. Nog te veel wordt deze toevloei,ing niet het minst 
in liberale kring, vanui.t de hoek van een kortzichtig economisch groeps
belang bekeken en te weinig vanuit het gezichtspunt van de sallljenleving 
in haar geheel. Ook het industrialisatiebeleid van de overheid m'Oet in dit 
verband genoemd geworden. Het overmatig bevorderen van de industria
lisatie heeft de arbeidsschaarste aileen maar verergerd en daardoor de 
immigratie van vreemdelingen en de bevolkingsgroei onnodig bevorderd. 
Vooral het aanmoedigen van buitenlandse industrievest.igingen (Mobil 
Oil) is in de huidige situatie zeker niet op zijn plaats. De ontwikkeiin.s 
in de industrielanden gaart, ondanks de automatisering, 'Onmiskenbaar in 
de richting van een toenemende vraag naar arbeidskrachten, vooral in de 
dienstensector. Een extra bevorderen van de werkgelegenheid hebben wij 
werkelijk niet van node. 

In paragraaf c van dit hoofdstuk, de 'Vermindering van het aantal 
geboorten' behandelende, worden de vraagstukken van abortus provocatus 
en sterilisatie wei wat erg ongenuanceerd behandeld. Een humanere wet
geving met betrekking tot deze onderwerpen, zoals in Zwitserland en de 
Scandinavische landen bestaat, zou 'Ons inziens ook voor Nederland 
serieuze overweging verdienen. Ernstiger is evenwel dat men uit het feit 
dat de gemiddelde gewenste gezinsgrootte op 2-4 kinderen gesteld kan 
worden en een gemiddelde van 2-3 kinderen nodig is om de bevolking 
op dezelfde grootte te houden, de onjuiste gevolgtrekking maakt dat men 
'onbewust een stationaire bevolking wenst'. Deze gevolgtrekking sugge
reert dat vrijwel de gehele bevolkingsaanwas te wijten rou zijn aan door 
de ouders ongewenste kinderen, die aileen geboren worden ten gevolge 
van het mislukken van het voorkomen van zwangerschap. Hoewel het 
ongewenste kind zowel in demografisch als in medisch-sociaal opzicht een 
ernstig vraagstuk vormt, moet men de kwantitatieve betekenis toch ook 
weer niet overschatten. Globaal kan men het volgende stellen: 
Gemiddeide gezinsgrootte in Nederland 3,4 kinderen 1 

Gemiddelde gewenste gezinsgrootte 3 kinderen 
Gemiddelde gezinsgrootte van een stat.ionaire bevolking 2,35 kinderen 
Het getal van 3 gewenste kinderen is uiteraard een ruwe benadering. 
Daarbij komt dat de begrippen 'gewenst' en 'ongewenst' in dit verband 
onmogelijk scherp omschreven kunnen worden. Maar toch geven deze 
cijfers wei aan dat het een illusie is te menen, dat het bevolkingsvraagstuk 
aileen door ·een betere seksuele voorlichting en door verbeterde, algemeen 
aanvaardbare, contraceptiemethoden zou kunnen worden opgelost. Daar
voor is mede een 'gewijzigde mentaliteit t.o.v. het klemmende bevolkings
vraagstuk' nodig, zoals het rapport terecht opmerkt. Het vraagstuk valt 
dus eigenlijk in twee gedeelten uiteen: le, het voorkomen van door de 

1 Dit cijfer heeft betrekking op het gemiddeld kindertal van in het tijdvak 1939-1943 
gesloten eerste huwelijken, die dus als voltooid kunnen worden beschouwd. 
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ouders ongewenste zwangerschappen en 2e, het tot stand brengen van een 
andere mentaliteit aangaande het grote gezin. Met andere woorden, dat 
men het kleine gezin vanuit individueel standpunt bekeken misschien niet 
ideaal vindt, maar de maatschappelijke noodzakelijkheid van het kleine 
gezin aanvaardt. 

De in het rapport onder hoofdstuk 6, Een taak voor de overheid, aan
bevolen maatregelen hebben grotendeels betrekking op het voorkomen 
van door de ouders ongewenste zwangerschappen. De voorstellen, zoals 
de herziening van de wettelijke bepalingen die het verkrijgen van contra
ceptieven bemoeilijken, de verbetering van de medische opleiding in de 
seksuologie, de bevordering van speurwerk op het gebied der contraceptie 
en steun aan maatschappelijke •organisaties, die op het gebied van de 
geboortenregeling en de seksuologie in het algemeen werkzaam zijn, 
hebben onze volledige instemming. Afgezien van een kleine groep starre 
dogmatici, zal voor deze maatregelen in beginsel wel een grote meerder
heid gevonden kunnen worden, al zullen er op bepaalde onderdelen wel 
meningsverschillen blijven bestaan. 

Minder eenstemmigheid zal er vermoedelijk wel zijn over de eerste 
twee paragrafen van dit hoofdstuk, die meer betrekking hebben bp de 
verandering van de mentaliteit. In de eerste paragraa£ wordt een lans 
gebroken voor voorlichting over het bevolkingsvraagstuk door scholen en 
universiteiten. De scholen kunnen een waardevolle bijdrage leveren tot 
het verbreiden van elementaire kennis over het bevolkingsvraagstuk en 
de geboortenregeling en een mentaliteit aankweken, die bevorderlijk is 
voor geb'oortenregeling. Het is jammer dat dit belangrijke punt niet wat 
nader is uitgewerkt, maar het stelling nemen v66r de voorlichting op 
school is op zichzel£ al een verheugend teken. 

Met voldoening hebben wij kennis genomen van de in de 2e paragraa£ 
geformuleerde kritiek op de progressieve kinderbijslag. Terecht wordt 
deze een 'demografisch onding' genoemd. De kinderbijslag is een emotio
neel belast instituut. Niet aileen zijn met de •opheffing of de wijziging 
ervan allerlei materiele groepsbelangen gemoeid, maar hij appelleert aan 
een eeuwenlang bestaande en zich hardnekkig handhavende idealisering 
van het grote gezin, waar wij nodig van a£ moeten. Onder de tegenwoor
dige omstandigheden is een progressieve kinderbijslag in feite een premie 
op maatschappelijke onverantwoordelijkheid. Het degressief maken van 
de premies, zoals in het rapport wordt gesuggereerd, kan ertoe bijdragen 
de zo noodzakelijke andere instelling t.'O.v. het bevolkingsvraagstuk ingang 
te doen vinden. Iedereen zal moeten gaan begrijpen dat men aan de 
vrijwillig op zich genomen last van een groot kindertal geen recht kan 
ontlenen op steun door de overheid. 

Het is moedig van de JOVD dat zij, al is het dan zeer voorzichtig, een 
degressieve kinderbijslagregeling voorstelt. Zij laat daardoor het algemeen 
belang prevaleren hoven het partijbelang, want z'Onder twijfel zullen 
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bepaalde politieke groeperingen dit voorstel tegen de JOVD uitspelen en 
het als 'onsociaal' in discrediet trachten te brengen. 

Afgezien van bovengenoemrle bezwaren achten wij dit JOVD-rapport 
een waardevol uitgangspunt voor een actieve liberale bevolkingspolitiek, 
waarbij de belangen van de gemeenschap worden behartigd zonder dat 
op onduldbare wijze in het particuliere Ieven wordt ingegrepen. Aan een 
dergelijke politiek is dringend behoefte. 

ir. R . van Hasselt 
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Het juiste midden 

De heer Van Hasselt vindt het een daad van moed, dat de JOVD een 
degressieve kinderbijslagregeling voorstelt. Nu hebben we eens bij een 
militaire begrafenis een burger horen zeggen, dat moed met een d vaak 
het gevolg is van moet met een t, een woordspeling die kennelijk niet in 
goede aarde viel bij de omstanders, maar toch veel waars bevat naar we 
vele malen hebben mogen constater·en . De vraag in deze is: moet (is het 
noodzakelijk dus) de overheid een politiek voeren welke tot verdergaande 
geboortebeperking leidt? Zo ja dan dient de liberaal daar de moed toe 
te hebbenl De nadruk valle hier op het woord verdergaande. Dat dit moet 
gebeuren is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend, het kan zelfs zeer 
gevaarlijk voor de volkshuishouding worden. Niemand zal wei willen 
bevorderen, dat het aantal geboorten zodanig wordt beperkt, dat de 
bevolking wat het aantal jonge mensen betreft afneemt. We zouden door 
vergrijzing snel een ongunstige leeftijdsopbouw van het gehele volk 
krijgen, wat zowel economisch als voor ·onze militair-defensieve kracht 
fataal zou kunnen zijn. Een zo sterke geboortebeperking zou aileen aan
vaard kunnen worden als we tevens zouden willen aanvaarden een ver
laging van de maximum leeftijd, dat wil zeggen de overheid zou tevens 
een beleid m'oeten voeren dat we - humaan gezegd- gemiddeld wat minder 
laat aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Wie zou echter een 
dergelijke politiek voor zijn rekening willen nemen? 

We willen dus wei een zodanig groot aantal geboorten - nemen we aan 
- dat ons volk geregeld van voldoende nieuw bloed wordt voorzien. Maar 
nu komt de grote moeilijkheid. Het jonge leven vertoont niet de ken
merken van het massaprodukt waarvan men het aantal naar believen 
kan regelen. Het jonge leven komt tot stand in twee miljoen gezinnen. 
Ons land heeft de laatste 75 jaar het beeld van het steeds kleiner worden
de gezin te zien gegeven, ook in die streken en milieus waar men lang het 
ideaal van het grote gezin heeft hoog gehouden. Er is weinig reden te 
veronder&tellen, dat de opvattingen zich weer in de richting van het grate 
gezin gaan bewegen. Zou men nu de 'voorlichting' willen gaan versterken 
en allerlei doeltreffende maatregelen willen nemen om het aantal ge
boorten v·erder te beperken, dan bestaat het gevaar, dat er zoveel meer 
kleine gezinnen komen dat er te weinig jong bloed in onze volksgemeen-
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schap wordt gevoerd. Moet de overheid haar beleid dan weer veranderen 
en aandringen op meer kinderen per gezin? 

Op zichzelf is dat niet zo vreemd, het is nu eenmaal inhaerent aan het 
begrip beleid, dat men duwt en remt al naar gelang de 'Omstandigheden. 
Maar in een zaak als deze kan men de stand van de weegschaal niet zo 
gemakkelijk regelen. Wie dit gevaar niet zo groot acht moet maar eens 
gaan kijken in landen met een afnemende bevolking en zien wat overheid 
en bedrijfsleven doen om er wat kindertjes bij te krijgen, zonder dat het 
resultaat overigens tevredenstellend is. 

TenslotJte nog een paar punten uit het betoog van de beer Van Hasselt. 
Er bestaat een fundamenteel verschil tussen emigratie van Nederlandse 
gezinnen (vrouwen en meisjes) en de immigratie van manlijke arbeids
krachten die hier tijdelijk vertoeven en hun vrouwen en kinderen achter 
laten in het land hunner geboorte. 

Dat er bij immigratie van tijdelijke arbeidskrachten sprake tou zijn 
van een kortzichtig economisch groepsbelang is een uitdrukking die wij 
ronduit kortzichtig van de sohrijver noemen. Uitbreiding van de pro
duktie komt ons gehele volk ten goede. Hoe belangrijk is het soCiaal en 
economisch bovendien niet dat de spanning tussen vraag en aanbod van 
werknemers wat vermindert door tijdelijke immigratie. Dat de overheid nu 
en in het verleden de industrialisatie overmatig bevordert, lijkt ons wat 
al te gemakkelijk uit de pen van de heer Van Hasselt gevloeid. Het is 
immers bekend dat de overheid de race nauwelijks weet bij te houden . 
Dat de overheid de vestiging van basisindustrieen hier te lande niet belet 
lijkt ons een verstandige politiek, mede omdat andere landen in West
Europa ons hierin voorgaan. 

En dan nog een opmerking van gevoelsmatige aard. In het betoog van 
de heer Van Hasselt komen abortus provocatus en sterilisatie in een zin 
voor. Sterilisatie is een factor die bij de geboorteregeling een rol kan 
spelen, al is dat een heel moeilijk onderwerp voor de overheid. Abortus 
provocatus is een ingreep. waarbij het reeds levende wezen wordt gedood. 
Met begrip kan men daar tegenover staan in individuele gevallen en het 
kan een onderwerp van medische zorg zijn. Maar het onderwerp abortus 
provocatus hoort onzes inziens niet thuis in welke verhandeling dan ook 
met betrekking tot het bevolkingsvraagstuk. 

H. Vrind 
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Vraaggesprek met Orner Vanaudenhove 
Mr. C. A. Steketee 

OPERATIE PVV 

Ben feit zonderweerga 

Thuis in Diest, in zijn villa Gulden Boom, is hij een toegewijd familie
vader. Op zijn schoenenfabriek in het Vlaamse land toont hij zich een 
dynamisch directeur. Maar op het liberale hoofdkwartier in de Napels
straat te Brussel kent men hem uitsluitend als de V'oorzitter. Met mijnheer 
de voorzitter wordt <hij eerbiedig aangesproken door de kantoortelefoniste, 
wanneer zij hem een gesprek doorgeeft. Als monsieur le president wordt 
hij hartelijk verwelkomd door de goedlachse proprietaire van het na
burige restaurant Capri, waar hij zijn lunchgasten pleegt te ontvangen. 

Orner Vanaudenhove laat zich deze titulatuur minzaam welgevallen. 
Want hij weet dat deze bejegening voortkomt uit genegenheid, niet uit 
vleierij. Aan dat laatste heeft hij geen behoefte om op en top voorzitter 
te zijn, leider in hart en nieren. 

Op 6 mei 1961, nam hij het stuur van de liberale partij over van zijn 
voorganger Motz. Vijf maanden later werd de partij omgevormd in de 
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV). En vooruitgang was sindsdien 
al wat de klok sloeg. Met als eclatant (voorl<opig?) slotstuk de glorieuze 
verkiezingsoverwinning in mei 1965. Bij die gelegenheid bracht de partij 
haar aantal Kamerzetels van 20 op liefst 48. Een resultaat dat, zoals hij 
ronduit erkent, ook hemzelf verraste. 

Wij waren overtuigd, dat wij succes zouden boeken. Maar een dergelijke 
triom£ is in de Belgi,sche parlementaire geschiedenis een feit zonder weer-
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ga. Een stemmenverschuiving van 4 a 50/0 geldt bij ons als n•ormaal. Dit
maal was het echter ca. 18% . De operatie-PW was gelukt! 

Huidige samenstelling van de Belgische Ka
mer van Volksvertegenwoordigers: 

Chr. Volkspartij 77 
Belg. Soc. Partij 64 
PVV 48 
Volksunie 

(-19) 
(-20) 
(+ 28) 

(Vl. nationalisten) 
Communis ten 
Splinter-partijen 

12 ( + 6) 
6 (+ I) 
5 (+ 5) 

212 

Over de oorzaken van deze eclatante zege heeft hij een uitgesproken 
mening. De algemeen verbreide afkeer van de regering Lefevre-Spaak 
speelde een belangrijke rol. V66r de verkiezingen wijdde de PVV een 
compleet pocketboek aan een suggestieve schildering van alle werkelijke 
en vermeende tekortkomingen van de toenmalige Belgische regeerders. In 
het boekje wordt de nadruk gelegd op het recht van het individu op sociale 
en economische vrijheid. Een thema dat bij onze zuiderburen misschien 
nog meer aanslaat dan in Nederland. In ieder geval: het sloeg aan! 

'Weet u', zo peinst hij, 'wat het meest opvallend was van onze stemmen
winst? niet aileen dat wij een toeloop kregen uit kringen van de Christe
lijke Volkspartij. Maar ook dat to velen, die vroeger op de socialisten 
stemden, ditmaal hun stem op ons uitbrachten. De arbeider begint te 
evolueren.' 

Overigens ziet hij de positie, die de PVV bereikt heeft, slechts als een 
tussenfase. 'Ons doel ligt verderop: de Belgische Socialistische Partij ver
dringen van haar plaats van tweede partij van het land'. 

Wat vooral heeft bijgedragen tot het succes van de operatie-PVV was 
de tolerante houding, die de partij inneemt ten aanzien van de religie. 
Hierin ligt het voornaamste verschil met de voormalige liberale partij, 
die een anti-godsdienstig stempel droeg. Een trekje van onverdraagzaam
heid dat V'oor oprechte liberalen merkwaardig mocht heten en aileen te 
verklaren was in het licht van de politieke verhoudingen, zoals die in 
Belgie historisch gegroeid waren. 

Vanaudenhoven echter bewees ook in dit opzicht een waarlijk liberaal 
denkend mens te zijn door de stoot te geven tot een nieuwe partij met 
heel wat 'verliohtere' doelstellingen. Artikel I van de statuten van de 
PVV laat daaraan geen twijfel bestaan: 

De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang stelt zich ten doel de groepering 
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van alle Belgen, mannen en vrouwen, van aile godsdienstige of wijsgerige 
'opinies en uit aile maatschappelijke kringen, die 's Lands welstand willen 
bewerken door de verdediging van de vrijheid en van de menselijke waar
digheid, de ontwikkeling van de zin voor de verantwoordelijkheid, solida
riteit en persoonlijke inspanning, de toepassing van een politiek van 
economisch dynamisme en van sociale vooruitgang. 

In tal van manifesten en beginselverklaringen wordt dit principe van 
eerbiediging van godsdienstige opvatting centraal gesteld en verder uit
gewerkt. Kennelijk heeft dit indruk gemaakt op talloze kiezers die - hoe
wei religieus v'oelend, niettemin afkerig zijnde van confessionele partij
politiek- tot dusverre bij de liberale partij geen onderdak hadden kunnen 
vinden vanwege haar anticlericale. houding. 

Ook al omdat de Kerk niet afwijzend reageerde op het appel van de 
PVV, schaarden zich in mei 1965 zoveel overtuigde Katholieken onder 
de vanen van Vanaudenhove, dat gevoeglijk van een doorbraak kon wor
den gesproken. 

'De gelovigen' zo zegt hij met een niet onprettig aandoende zelfverze
kerdheid 'zijn massaal voor ons gaan stemmen. Dat zou wel eens de 
ouverture kunnen zijn voor een soortgelijke doorbraakbeweging in andere 
landen van Europa. Wij hadden een hard hoofd in de mogelijkheid van 
poli{ieke samenwerking tussen gelovigen en andersdenkenden. Maar bij 
ons is die samenwerking in een partij nu een voldongen feit.' 

Gaan bij deze uitlating zijn gedachten terug naar de jaren 1940-1945? 
Als verzetsstrijder en politiek gevangene in de kampen van Vught, Sach
senhausen en Oranienburg heeft hij de overtuiging kunnen opdoen, dat 
men niet van dezelf.de gezindte behoeft te zijn om' doeltreffend te kunnen 
samenwerken tegen al wat zich een vijand van de vrijheid toont. In het 
na-oorlogse Europa is die overtuiging helaas wat op de achtergrond ge
raakt. Behalve in Belgie? De toekomst zal het leren. 

Die roekomst bergt voor de PVV nog tal van voetangels en klemmen in 
zich. Voor een deel is de partij daar zelf schuld aan door een program te 
ontwerpen dat - voorzover het zich niet te buiten gaat aan vaagheden en 
algemeenheden - we~ heel erg het kenmerk draagt van Elck wat wils. Bij 
verkiezingen doet zo'n program het nog wel. Ook als oppositiepartij - wat 
de PVV momenteel is - kan men met een dergelijk program een heel eind 
komen. De ambities van de heer Vanaudenhove gaan echter een heel 
eind verder dan de oppositie. Hij schuwt regeringsverantWoordelijkheid 
niet. Hij hunkert ernaar! Niet als 'hulppartij' van een van de beide 
grotere partijen maar als evenwaardig partner. 

Maar zal hij in dat geval in zijn program en in de nogal gedifferen
tieerde achterban van zijn partij voldoende aanknopingspunten en recht
lijnigheid vinden voor een overtuigend beleid? Er zijn er, die dit in twijfel 
trekken. Volgens hen is de PVV tezeer een allegaartje om kracht te kun-
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nen ontwikkelen. Dat zij hiermede een zwakke plek in de PVV raken, lijkt 
ons niet aan twijfel onderhevig. 

In een overigens waarderend artikel in Pourquoi Pas van 9 september 
jl. veroorlooft de schrijver zich dienaangaande een veelbetekend grapje: 
Chroesjtsjow sterft. Hij meldt zich bij de hemelpoort, doch wordt daar niet 
toegelaten. Ook in de hel wil men hem niet hebben. 'Waar moet ik dan 
naar toe?' roept hij wanhopig uit. 'Probeer het eens bij bij de PVV' 
adviseert Petrus, 'daar nemen ze iedereen aan'. 

Een dergelijke satire schokt de heer Vanaudenhove niet. Hijzelf was 
het, die ons op het artikel attendeerde. Kritiek als deze is voor hem een 
aansporing om met des te meer energie aan zijn partij een hechte funde
ring te geven. Dat kan men, dunkt •ons, met een gerust hart aan hem 
overlaten. Hij 'runt' zijn partij als een goed georganiseerd bedrij£. Van 
zijn taak als liberale voorman geeft hij een duidelijke formulering: 

'De voorzitter van een partij is niet aileen maar een verzoener van 
tegenstellingen. Dat werk laat ik aan anderen over. In de voorzitter moet 
de partij haar personificatie vinden. Kiezers stemmen bij voorkeur op 
personen. De voorzitter moet dan ook de lijstaanvoerder zijn. Door veel 
persoonlijke contacten en door uitnemende public relations moet hij de 
kiezers we ten aan te trekken'. 

Dat alles kost de heer Vanaudenhove een hoop tijd. Naast zijn andere 
drukke werkzaamheden geeft hij de partij op zijn minst drie dagen per 
week. Van Vlaamse afkomst beheerst hij de Nederlandse en de Franse 
taal volkomen. In zijn parlementaire redevoeringen pleegt hij halverwege 
van de ene taal •op de andere over te gaan. Aldus symboliseert hij tegelij
kertijd de nationale eenheid en de individuele vrijheid van keuze, op 
welke beginselen de PVV de oplossing van de taalstrijd wil gronden. 
Geheel in deze stijl is het ook dat op de deur van het partijbureau in de 
Napelsstraat de naam van de partij tweernaal staat aangegeven, links in 
het N ederlands, rechts in het Frans. 

Ja, dat partijbureau! Daar staat men als VVD-er toch wei een beetje 
afgunstig van te kijken. Onder leiding van de politieke directeur (en 
naaste medewerker van de voorzitter), de zeer energieke heer Armand 
Beyens, werkt daar een twintigtal personen aan de organisatie en propa
ganda van de partij. De outillage, die hun ter beschikking staat, laat 
weinig te wensen over. De kosten daarvan worden - afgezien van dotaties 
- 'opgebracht door de lidmaatschapsgelden van de ca. 100.000 partijleden. 
'Vier jaar geleden' zegt de heer Beyens met gepaste trots 'waren het er 
nog maar 50.000'. 

Het lidmaatschapsgeld varieert van 50 tot 100 frs. per jaar, van welk 
bedrag de plaatselijke afdelingen 30 frs. (ca f 2,25) aan de partij afdragen. 
Geen bedragen om van om te vallen. 

Waarvan men wei omvalt is de geringe waardering van de Belgische 
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kiezer voor de vrouw in de politiek. 'Op vrouwelijke candidaten' aldus 
de heer Vanaudenhove 'wordt in Belgie niet druk gestemd. Zelfs vrouwen 
doen dat ongaarne. Voorlopig zullen wij dan ook zeker nog geen vrouwen 
op verkiesbare plaatsen op de lijst zetten'. Weinig toekomstplannen dus 
voor de Belgische van Someren-Downers. 

Trouwens deze naam en die van de meeste andere Nederlandse VVD
corypheeen zijn de heer Vanaudenhove volkomen onbekend. Vice versa 
ligt dat niet veel beter. 

Hetgeen hem ten besluite van het vraaggesprek de verzuchting doet 
slaken dat meer en beter georganiseerd contact tussen de liberale orga
nisaties van de Zes hoogst gewenst is . Ook al opdat de liberalen hun partij 
in het huidige Europese concert van dissonanten zuiverder zouden kun
nen meeblazen. De solo's, die de heer Spaak daarin ten beste geeft, ver
vullen hem bepaald niet met bewondering. 

Ons uitgeleide doende laat de heer Beyens ons de nieuwe V'oorzitters
kamer zien, aan welker inrichting werklieden bezig zijn de laatste hand 
te leggen. 

Het verblijf van een vorst. 



De Prof. Mr. B. M. Teldersstichting heeft de volgende geschriften ge 
publiceerd: 

1. Het huurvraagstuk, 1955 

2. Mr. W. Koops, Federalisme, de Canadese varieteit, 1955 

3. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland, 2e druk, 1958 

4. Conjunctuurpolitiek, het strategische 
punt voor een liberaal beleid, 1959 

5. Het woningvraagstuk in een beslissende fase, 1959 

6. Echtscheiding, 1960 

7. De rijksuitgaven, een terreinverkenning, 1960 

8. De rijksuitgaven II, begroting en werkelijkheid, 1962 

9. Open ondernemerschap, de groei van de onderneming en het ven· 
nootschapsrecht, 1962 

10. Het ziekenfondswezen in Nederland, ontwikkeling 
en perspectieven, 1963 

11. Huidig en toekomstig kwekersrecht, een momentopname, 1964 

12. Ontwikkelingen in de sociale verzekering, 1965 

13. Het economisch beleid op middellange termijn , 1965 

t 1,90 

f 8,-

f 5,-

f 0,60 

f 1,50 

I 6,-

t 2,50 

I 2,75 

uitverkooht 

t 10,-

I 2,75 

I 1,50 

t 2,50 

Al deze geschriften zijn uitgegeven door Martinus Nijhof£ te 's-Graven
hage en zijn in de boekhandel verkrijgbaar. 

De Prof. Mr. B. M. Teldersstichting geeft een serie overdrukken uit. In 
deze serie zijn tot nu toe verschenen: 

1. Redevoeringen van Prof. R . P. Cleveringa en Mr. D. U. Stikker ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van de stichting. 

2. Mr. J . C. Somer, Een ontwerp-prijzenwet. 

3. Prof. dr. H . J. Witteveen, De miljoenennota 1960: 
naderende inflatie. 

4. Mr. A. A. Th. Boender en prof. mr. C. H. F. Polak, Herziening van het echtschei· 
dingsrecht: de voorstellen van de gespreksgroep. 

5. Prof. mr. N. E. H . van Esveld, B. B. A. Babel. 

6. Prof. mr. W. L. Haard t, Herziening van het ondernemingsrecht, bespreking van het 
rapport van de commissie-Verdam. 

7. Th. H. Joekes, jur. drs., ' Herziening van het ondernemingsrecht' en 'Open onder
nemerschap', bespreking van het rapport van de commissie-Verdam. 

8. Prof. mr. N. E. H. van Esveld , De grens tussen sociale en particuliere verzekering. 

Exemplaren van bovenstaande overdrukken zijn voor belangstellenden 
kosteloos verkrijgbaar bij de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, Konin
ginnegracht 55A, Den Haag. 
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Rechtvaardigheid en doelmatigheid 
in het economisch beleid van de overheid 

door prof. dr. C. J. Oort * 

De economie en de eoonomische politiek worden gewoonlijk beschouwd 
als bij uitstek gericht op de doelmatigheid. 

Doelmatigheid veronderstelt echter een doel. Zonder nadere concreti
sering van dit doel is het economisch principe een lege doos en de doel
matigheid een holle £rase. 

Dikwijls ziet men maximale produktie als de economische doelstelling. 
Maar wat is maximale produktie? Men kan de produktie alleen waar
deren met de wensen van de gemeenschap als richtsnoer. Wat de gemeen
schap wenst, hangt echter a£ van de wijze waarop de koopkracht is ver
deeld. 

Economisohe doe1matigheid en verdelende rechtvaardigheid zijn dus 
gekoppeld: het doel van de economische politiek is niet te bepalen zonder 
rekening te houden met de inkomensverdeling. En er is bovendien een 
terugkoppeling: de wijze waarop het inkomen in de maatschappij wordt 
verdeeld heeft direct invloed op de economische doelmatigheid. 

Deze koppeling van rechtvaardigheid en doelmatigheid, zowel in de 
doelstellingen van ihet beleid als in de uitvoering, is een van de funda
mentele problemen van de economische politiek. 

Ret doelmatigheidscriterium in de economische politiek 
Het doel van de economische politiek is het bevorderen van een maxi
male m'="atschappelijke welvaart. De maatschappelijke welvaart hee.ft 
echter ook een aantal niet strikt eoonomische componenten: maatschap
pelijke waarden, die niet tot uitdrukking komen via het prijs- en inko
mensmechanisme. Dit geldt met name voor de individuele vrijheid. Een 
van de belangrijkste vraagstukken in de economische politiek is de ver
houding tussen deze andere waarden en de wei strikt economische aspec
ten van de welvaart. 

De maatschappelijke welvaart is in strikt economische zin maximaal 
wanneer een zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de produktieve 
mogelijkheden van onze economie. Hier ligt een maatschappelijk keuze
probleem. In de westerse landen - en tot op zekere hoogte nu ook in de 

* Met toestemming van de auteur door de redactie ontleent aan zijn notities voor een 
recente lezing. 
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economisch ontwikkelde communistische Ianden - wordt daarbij over
wegend de vrije keuze van de burger als norm aanvaard. 

Hier ligt de invloedssfeer van het doelmatigheidscriterium in de eco
nomische politiek, een criterium dat dus uiteindelijk gebaseerd is op een 
volstrekt individualistische norm. Het komt tot uitdrukking in het beleid 
dat gericht is op de bevordering van een zo goed en efficient mogelijk 
werkend prijs- en produktiestelsel en dat daarbij gebruik maakt van mid
delen als conjunctuurpolitiek, mededingingspolitiek, structuurpolitiek ge
richt op stimulerend en sanerend optreden waar het marktmechanisme 
tekort schiet, en dergelijke. 

Maar bij al deze vormen van overheidsbeleid doet zich het fundamen
tele probleem voor, dat het economisch mechanisme niet aileen bepaalt 
welk gebruik zal worden gemaakt van ons economisch potentieel, maar 
tegelijk ook hoe het nationale inkomen zal worden verdeeld. Vrijwel 
elk optreden ·en elk nalaten van de overheid heeft invloed op de inko
mensverdeling en vertoont daarmede dus een aspect van sociale recht
vaardigheid. Men denke slechts aan de belasting- en subsidiepolitiek, het 
landbouwbeleid en woningbouwbeleid en het regionaal beleid. 
Deze koppeling van doelmatigheid en rechtvaardigheid is het kernpro
bleem van de economische politiek, ten eerste omdat de normen van de 
verdelende rechtvaardigheid een voortdurend maatschappelijk strijdpunt 
vormen, ten tweede omdat de verdelingsnormen als sociaal-ethisch pro
bleem buiten het gezichtsveld van de economie als zodanig liggen. De 
theorie van de economische politiek biedt in haar gehele ontwikkeling het 
schouws.pel van een lange - en onsuccesvolle - worsteling om zich aan deze 
koppeling tussen economische doelmatigheid en verdelingsproblemen te 
onttrekken. 

Men heeft langs drie verschillende wegen gepoogd het verdelingsaspect 
van de economische politiek buiten spel te zetten. De ene weg is geba
seerd op de oud-liberale opvatting, dat de inkomensverdeling, zoals deze 
in een zuiver op doelmatigheid gerichte economie tot stand komt, naar 
haar aard ook rechtvaardig is. Deze opvatting wordt thans door vrijwel 
niemand meer verdedigd. De tweede weg ligt aan het andere uiteinde 
van het politieke spectrum, namelijk de stelling van het wetenschappelijk 
socialisme, dat de inkomensverdeling geheel los zou kunnen worden ge
maakt van de economische prestatie, mits de produktiefactoren maar 
eigendom zijn van de staat en aile inkomens door de staat worden uit
gekeerd. De ervaring in de Oosteuropese Ianden bewijst dat deze stelling 
onhoudbaar is. 

De derde weg is subtieler dan de beide voorgaande; hij bestaat uit de 
veronderstelling dat een eventueel op rechtvaardigheidsgronden gewenste 
herverdeling van het inkomen kan plaatsvinden op een wijze, die de doel
matige werking van het economisch systeem niet zou aantasten. Dit zou 
dus een twee-deling betekenen in de economische politiek: een gedeelte, 
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dat zuiver gericht zou zijn op economi
sche doelmatigheid, en een gedeelte dat 
zuiver de verdelende rechtvaardigheid 
zou behartigen. 

Deze schizofrenie van het economisch 
beleid is echter in de werkelijkheid onbe
staanbaar. Vrijwel elke maatregel van 
inkomensherverdeling heeft gevolgen 
voor de werking van het ecoqomisch sy
steem; zo zal bijvoorbeeld een sterk pro
gressieve inkomstenbelasting zonder twij
fel invloed hebben op de economische 
prestatie. Als men een uitspraak wil doen 
over de economische politiek, ontkomt 
men dus vrijwel nooit aan de noodzaak 
het verdelingsaspect daarbij te betrekken. 

De verdelende rechtvaardigheid 
De homo oeconomicus is gelukkig een 
fantoom: het individu gedraagt zich dik
wijls aantoonbaar anders dan zijn zuiver 
materiele eigenbelang zou eisen. Opvat
tingen over inkomensverdeling zijn zon
der twijfel mede een kwestie van ethische 
overtuiging, die zich leent tot analyse. 

Bij de bespreking van verdelingspro
blemen ligt het voor de hand uit te 
gaan van een systeem van beloning naar 
economische prestatie. Een conflict tus
sen doelmatigheid en rechtvaardigheid 
kan immers slechts optreden voor zover 
onze normen van verdelende rechtvaar
digheid afwijken van de resultaten die 
een inkomensvorming volgens economi
sche prestatie teweeg brengen. Voor het 
beleid zijn bovendien juist deze afwijkin
gen van belang, omdat dit tegelijk de 
gevallen zijn waar verdelingsmotieven een 
correctie van het economisch proces kun
nen ·vereisen. 

Bij een systeem van inkomensvorming 
naar economische prestatie wordt de ver
deling bepaald door de volgende facto
reo: 

l. de verstandelijke, fysieke en materiele 
vermogens waarover het individu be
schikt; 

2. de mate waarin het individu van deze 
vermogens gebruik maakt ('inspan
ning'); 

3. de beloning die het marktmechanis
me aan de verschillende soorten eco
nomische prestaties toekent; 
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4. de invloed van onzekere gebeurtenis-
sen. 

Als Iaatste factor, die geen invloed heeft 
op de inkomensverdeling, maar wei mede
bepalend is voor de relatieve welvaart 
van de burgers spelen een rol: 
5. de behoeften van het individu. 

Het principe van de gelijke kansen, 
hoe fraai ook als frase, is een uiterst vage 
richtlijn, zoals blijkt wanneer men de 
vijf bovengenoemde determinanten van 
de welvaartsverdeling afzonderlijk be
schouwt. 

Punt l. Gelijkheid van kansen zou be
tekenen dat ieder zijn loopbaan zou moe
ten beginnen met gelijke vermogens. Het 
recht van erflating en schenking zou dus 
moeten verdwijnen, doch hier ligt een 
duidelijk conflict met het beginsel van 
de vrije keuze (namelijk van de erflater 
en de schenker). Bovendien: daar herver
deling van aangeboren eigenschappen nu 
eenmaal niet mogelijk is, zou het begin
sel van gelijke kansen in uiterste conse
quentie meebrengen dat materiele ver
mogens zodanig worden herverdeeld, dat 
hiermede de genetische verschillen tussen 
de mensen worden gecompenseerd. Af
gezien van de onoverkomelijke praktische 
bezwaren, zullen velen dit niet als recht
vaardig ervaren. 

Punt 2 Ievert geen conflicten op, doch 
punt 3 des te meer. De vraag naar het 
iustum pretium, de juiste, rechtvaardige 
prijs, is oud, maar blijft actueel. Op 
grond van het principe van de toereken
baarheid zal men liever de subjectieve 
inspanning dan de economische waarde
ring tot richtsnoer voor de beloning van 
een prestatie aanvaarden. Het laatste be
tekent immers dat de filmster een for
tuin verdient met een gewaagde pose en 
de dichter verkommert. Maar inspanning 
is een subjectief begrip: de problemen bij 
de werkclassificatie tonen de moeilijk
heden die hier liggen. . 

Ook punt 4 Ievert problemen op bij de 
interpretatie van toerekenbaarheid. Nog 
afgezien van de opvattingen van religi
euze extremisten, die alles via een ver
onderstelde goddelijke wil aan het indi
vidu toerekenen, is het moeilijk een ob
jectieve grens te trekken tussen rampen 



die wei en die niet voorzienbaar en rede· 
lijkerwijze verzekerbaar zijn (oorlogsscha
de, watersnood) en tussen echte 'windfall 
profits' en voordelen, die de beloning 
vormen van genomen risico. 

Gelijksoortige vragen rijzen bij punt 5: 
het probleem van de toerekenbaarheid 
en de daaraan te verbinden consequen· 
ties, met name ten aanzien van het be· 
langrijkste behoefte-element: het kinder· 
tal. 

Conclusie 
Het verdelingsprobleem is een vraagstuk 
dat niet kan worden opgelost door ab
solute uitspraken en universele principes. 
Het is een sociaal-ethische vraag, die iede· 
re maatschappij en iedere tijd op eigen 
wijze zal beantwoorden: hoever reikt de 
verantwoordelijkheid van het individu en 
in hoeverre moet de gemeenschap invloe· 
den corrigeren, die het individu niet 
kunnen worden toegerekend? De econo· 
mische politiek weerspiegelt de grens, die 
hier en thans tussen deze gebieden wordt 
getrokken. Maar deze grens is beweeglijk. 
De historische evolutie van de economi· 
sche poli tiek schijn t te wijzen in de 
richting van een steeds verder terugdrin· 
gen van de individuele toerekenbaarheid 
en dus een steeds verder corrigeren van 
niet toerekenbare factoren door de ge· 
meenschap. Zal deze tendentie zich door· 
zetten of zijn er aanwijzigingen dat de 
pendule, die van het extreme laissez-faire 
is doorgeslagen naar sterk egalitaire be· 
ginselen, thans een nieuw evenwicht 
zoekt? 

Rechtvaardigheid en doelmatigheid in de 
economische politiek 
In de verhouding tussen doelmatigheid 
en rechtvaardigheid rijzen de problemen 
vooral aan de zijde van de rechtvaardig· 
heid. De economische doelmatigheid is, 
op zkhzelf beschouwd, een technisch 
vraagstuk (dat overigens gecompliceerd 
genoeg kan zijnl). Maar de principiele 
problemen in de economische politiek 
hebben vrijwel steeds betrekking op het 
verdelingsaspect: het bereiken van een 
maatschappelijke concensus (of althans 
een compromis) over de doeleinden van 
de verdelingspolitiek als zodanig, en de 

arbitrage in mogelijke conflicten tussen 
de verdelingsnormen en de economische 
doelmatigheid. 

Het conflict tussen rechtvaardigheid 
en doelmatigheid komt bij vrijwel elk 
afzonderlijk onderdeel van het econo· 
misch beleid aan de orde. Men heeft dan 
ook de neiging om in elk onderdeel ten 
koste van de doelmatigheid een stuk 
verdelingspolitiek in te bouwen. Voor· 
beelden hiervan zijn de landbouwsubsi
dies, de huurbeheersing, de vrijstellingen 
in de omzetbelasting, enzovoort. 

Er bestaat daarbij het gevaar dat een 
zeer essentieel punt uit het oog wordt 
verloren, namelijk dat in groter verband 
gezien rechtvaardigheid en economische 
doelmatigheid in vee! sterkere mate pa· 
rallel !open dan men zich realiseert bij 
elk afzonderlijk probleem. 

Dit geldt in zeer algemene zin. Econo
mische doelmatigheid betekent immers 
groei en vooruitgang. Op langere termijn 
beschouwd, is het beter om een gelijk 
aandeel te ontvangen in een groeiend 
nationaal inkomen, dan een groter aan· 
dee! in een inkomen dat door geforceerde 
herverdelingsmaatregelen stagneert. 

Het geldt ook voor de wijze waarop het 
verdelingsprobleem wordt aangepakt. 
Hoe meer men het zoekt in fundamentele 
structuurfactoren (een open onderwijs· 
beleid, een krachtige mededingingspoli· 
tiek) en hoe minder men de resultaten 
van het economisch proces tracht te cor· 
rigeren (zoals dit bijvoorbeeld geschiedt 
door een scherp progressieve belasting op 
inkomsten uit economische prestaties) 
des te meer stemmen doelmatigheid en 
rechtvaardigheid overeen. Een structuur· 
beleid is bovendien doelmatiger, omdat 
correcties op de resultaten van het eco
nomisch proces grotendeels weer door het 
economisch mechanisme zelf worden ge· 
neutraliseerd (bijvoorbeeld door afwen· 
teling van hoge belastingtarieven op 
werkgevers of op afnemers). 

Uit het voorgaande kan de volgende 
Stelling worden afgeleid: Het economisch 
beleid dient in zijn verschillende onder· 
delen primair gericht te zijn op econo· 
mische doelmatigheid. Voor zover de in· 
komensverdeling, die hieruit voortvloeit, 
geacht wordt correcties te behoeven, 
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dient dit te geschieden in een samen
hangend programma, waarbij zowel in 
de keuze van de maatregelen als in de 
omvang van de herverdeling rekening 
wordt gehouden met de gevolgen voor de 
economische vooruitgang. De voorkeur 

dient daarbij te worden gegeven aan 
maatregelen, die de structuur van de 
economie doelmatiger en rechtvaardiger 
maken, boven maatregelen die de resul
taten van het proces trachten te corrige
ren. 

MEER DEUGO, MINDER TALENT 

B. W. Kranenburg 

Toen de grote Mirabeau in de Nationale 
Vergadering van Frankrijk omstreeks 1789 
een zijner befaamde redevoeringen hield, zou 
een kleine afgevaardigde uit het hart van 
het Franse platteland zijn opgestaan en heb
ben geroepen: 'Plus de vertu, moins de ta
lent'. Meer deugd, minder talent! De diepe 
wijsheid van de eenvoudige rechtvaardige, 
die s'oms opspringt in het tumult van de 
'routiniers'. De ware stem des volks, die 
zelden wordt gehoord, maar uit welker naam 
de 'routiniers' zeggen te spreken. De persoon 
temidden van de routine, temidden van de 
spelers die verdiept zijn in het spel waarvan de buitenwacht de regels niet 
meer begrijpt, temidden van de meesters op de parlementaire Horet, die 
gewantrouwd worden. Het volk hoopt op simpele deugd in de Ieiding van 
de staatszaken. De handige demagoog maakt daarvan gebruik. Hoort 
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Antonius zeggen in de grote rede, die Shakespeare hem in de mond geeft: 
'lk ben maar een eenvoudig man', hoort Hitler nog roepen in zijn laatste 
redevoeringen in de fatale winter van 1944/45: 'lk ben van niets omh'oog
gekomen'. Dat was het misbruik van het verlangen van het volk naar een 
simpel man, die begrijpelijke taal zou spreken. De golven van hoop en 
teleurstelling gaan door de eeuwen heen en weer. Het systeem van de 
persoon wordt opgevolgd door het systeem van de collectieve verantwoor
delijkheid en de wentelgang gaat voort. 

Er zijn vele tekenen, die wijzen op een golfslag in de richting van de 
persoon. 'La Personalisation du Pouvoir' - de verpersoonlijking van de 
macht - zo noemt men deze golfslag in de Franse 'Science Politique' 'onder 
Ieiding van.Bertrand de Jouvenel. De Franse belangstelling is begrijpelijk; 
men zoekt een verklaring voor een fenomeen, dat zich met een sprong 
kenbaar maakte. Enkele aspecten van de gegeven verklaringen gelden ook 
voor onze verhoudingen. Zo het aspect van de massa-communicatie. Het 
is pakkend te constateren, dat de gewone man vroeger zijn 'depute' kende, 
maar niet zijn premier, terwijl de televisie thans de president in zijn 
huiskamer brengt, maar niet zijn 'depute'. Wij krijgen een zeer persoon
lijke indruk van onze prominenten, positief, zowel als negatief. De veel 
gelezen journalisten plegen de prominenten ook sterk in persoonlijke 
sfeer ten tonele te voeren, geven hun bijnamen, voeren hun voornamen 
en leeftijd in, drukken, al naar de wind waait, flatterende of deflatterende 
foto 's af. En niemand ontkomt aan de grimeur, die hem klaar maakt voor 
de opname van de televisie. In de Verenigde Staten houden de grote 
testbureaus, die voor topfuncties moeten selecteren, rekening met het 
'imago' voor de televisie. En waren wij zelf niet trots, dat Toxopeus, het 
zo goed 'deed' voor de televisie. Raadpleegde prinses Beatrix niet de 
'publicity men' ten dienenden dage? Bij dit alles is de stem van de vrouw 
een doordacht aspect, dat in de reclamekunde reeds gemeengoed is. De 
Gaulle steunt - het is uitgezocht - in hoge mate op de Franse vrouw. Er 
zijn meer favorabele aspecten voor de persoon. De toenemende techno
cratie, het teamwork eist een eindbeslissing 'auf eigene Faust' de recht
zoekende kleine man wenst een gesprekspartner. De programma-verschil
len zijn gradueel - dus daaraan kan men de beslissing moeilijk meer bnt
lenen. 

Ik herinner mij hoe enige jaren geleden een oud-bewindsman in besloten 
kring opmerkte: 'Het is niet zo belangrijk, of de KVP met PvdA of VVD 
in zee gaat. Het is belangrijk, wie lid van het Kabinet zullen worden' . Ik 
geloof, dat de verlopen jaren deze oud-bewindsman gelijk hebben gegeven. 
Lieftinck is een begrip, dat niet met PvdA kan worden aangeduid, Luns 
niet met de KVP ... , het zijn maar voorbeelden. Het zijn niet de officiele 
partijleiders, die het 'imago' hebben, met uitzondering van Drees. Burger 
heeft het niet gehad, Romrne was spoedig vergeten, maar De Quay had 
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het ... en Oud? Ik geloof, dat Oud tezeer zijn alibi tegenover zijn vroeger 
lidmaatschap van het hoofdbestuur van de PvdA heeft willen bewijzen 
en zijn oude makkers uit die tijd daarnaar heeft behandeld. Dit heeft het 
imago van de VVD bepaald. De partij trok daardoor enerzijds knorrige 
stemmen aan, maar stootte anderzijds weer anderen a£. Het beeld 'zette' 
zich niet. 

Voor het bepalen van een 'imago' kan men te rade gaan bij de 'chan
sonniers'. Zij zijn de stem des volks - bij ons is dat Wim Kan. Zelden 
prijzen zij en daarmee geven zij vorm aan de sluimerende haat van de 
meeste mensen tegen hen, die de macht hebben. De haat is regel en de 
liefde is uitZ'ondering. Ik herinnering mij een Franse chansonnier, die 
bij zijn afscheid zong: 'Marianne, je t'ai tant aimee, mais pas tes amants' . 
De toenemende 'personalisatie' verscherpt deze gevoelens. 

Het 'imago' van de staatsman is in Nederland zwak. Ik voorzie echter, dat 
het groeiend Europa het buitenlands imago sterker zal maken. De Gaulle 
en Spaak komen onze huiskamers binnen. En de gewone man heeft een 
merkwaardig fijne neus voor de plaats waar de macht zit. Komt die in 
Brussel te wonen, dan zal de gewone man zich instellen op het imago 
van de man, die daar de lakens uitdeelt. Dat is dus nu De Gaulle, die in 
heel West-Europa al 'Gaullisten' heeft gekweekt. Daarom zullen wij ons 
vertrouwd moeten maken met de groeiende personalisatie van de macht, 
niet zozeer vanwege onze gezapige verhoudingen, maar vanwege die in 
Europa. En, wie weet brengen wij nog eens een Spaak op! 
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NIEUWE BUDGETNORMEN 

Minister V ondeling buigt het financiele beleid om 

Bijna een eeuw geleden is er een minister van financien geweest - heb ik 
het wel dan was het minister Van Lynden van Sandenburg, beheerder 
van 's Rijks Schatkist in de jaren '80 - die de Toelichting op de staats
begroting, toenmaals nog niet de Miljoenennota, maar de Miljoenenrede, 
uit zijn h'oofd had geleerd en deze zonder haperen in de Tweede Kamer 
kon voordragen. 

Het is waar, die rede was toen niet meer dan twee kolom druks en 
het totaal der begroting belangrijk minder dan wij thans uittrekken voor 
hulp aan ontwikkelingslanden. De Miljoenennota, zoals de Toelichting 
thans enigszins eufemistisch nog steeds wordt genoemd, beslaat bijna 100 
foli'o vellen (zonder de bijlagen) waarbij nog moet worden gevoegd de 
macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau, die zowel 
als leidraad voor de opstellers der begroting moet dienen als de econo
mische gevolgen van het uitgestippelde regeringsbeleid verkent. 

Een en ander illustreert de veranderde plaats, die de Staatsbegroting 
in ons economisch bestel inneemt. De begroting is een instrument van 
Conjunctuurpolitiek geworden. Minister Vondeling acht het nodig die 
veranderde omstandigheden nog eens te beklemtonen door de invloed van 
Keynes te memoreren wat betreft de samenhang van het saldo der be
grating met de besparingen en investeringen in andere sectoren. Kenne
lijk om voor zijn beleid bij de opvattingen van Keynes ondersteuning te 
vinden. 

Dit beleid wijkt op enkele punten belangrijk af van dat van de vorige 
regeringen. Wij wisten al uit de regeringsverklaring, dat de door Minister 
Zijlstra ontworpen normen, door minister Witteveen overgenomen, prak
tisch over boord zouden worden gezet. Deze normen betroffen (I) de ver
houding tussen de stijging van het nationale inkomen en de toenem!ing 
der staatsuitgaven en (2) een prioriteitenschema voor de verdeling der 
'ruimte' bij (I) tussen nieuwe overheidstaken en lastenverlichting voor 
de burgers. 

Minister Vondeling maakt wel een buiging voor deze normen, die hij 
wetenschappelijk goed gefundeerd noemt: Hij zegt, dat het kabinet ook 
een begrotingsbeleid voorstaat, dat uitgaat van een structured beschik
baar komende ruimte voor uitgavenverhoging en belastingmaatregelen 
tezamen. Maar hij acht bezwaren verbonden aan het leggen van een te 
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sterke nadruk op de anti-cyclische kant van het beleid (dus matiging van 
de zijde van de staat in een periode waarin de stijging van de particuliere 
bestedigingen tot conjuncturele spanningen leiden). Die bezwaren zijn de 
moeilijkheid om de toekomstige ontwikkelingen van de conjunctuur te 
beoordelen en, gezien de onzekerheidsmarge, het gevaar voor beoor
delingsfouten. 1 Wij zouden zeggen, dat men dubbel voorzichtig moet zijn 
en trachten voorzieningen te treffen tegen die onzekerheidsmarges. Niet 
aldus minister Vondeling: Hij is bevreesd voor een 'te lang tegengaan 
van structured wenselijke veranderingen'. 

Nu is het niet aileen minister Vondeling, die, wanneer conjuncturele 
maatregelen niet effectief zijn 'of politiek moeilijk kunnen worden ge
effectueerd, de zaken ineens van een 'structurele' kant gaat bekijken. Ook 
minister Zijlstra heeft nooit precies kunnen aangeven wanneer een be
paald verschijnsel nu conjunctureel is dan wei structureel. 

Bezien wij de zaak van de pragmatische kant, dan wordt ze wei een
voudiger voor het ogenblik, maar juist structureel moeilijker. Het is 
onmiskenbaar, dat de sterke economische ontwikkeling sedert de jaren 
'50, die in 1960, toen de volledige werkgelegenheid intrad, niet vertraagde, 
ja zelfs nog versnelde, de overheid voor nieuwe taken (recreatie, lucht- en 
waterverontreiniging) en uitbreiding van bestaande (onderwijs, wegen) 
heeft gesteld. 

Het gaat er maar •om, uit welke gezichtshoek men deze vraagstukken 
benadert. De socialistische ideologie, die de collectieve behoeften voorop 
stelt, zal geneigd zijn die taken te overdrijven. Het is duidelijk merkbaar 
in de Miljoenennota, dat het huidige kabinet het accent op die collecti
vering legt. (Voor woningwetvoorschotten wordt b.v. f 1721 miljoen uit
getrokken tegenover f 1393 miljoen als vermoedelijk bedrag over 1965). 

Op het ogenblik staan wij, door de economische ontwikkeling en door 
de toeneming van de bevolking ongetwijfeld voor de noodzaak de collec
tieve voorzieningen uit te breiden. Het grote gevaar bestaat, dat de socia
listische ministers nu hun collectivistische verlangens gaan uitleven. Prof. 
Zijlstra heeft al eens gewaarschuwd tegen te hard van stapel lopen met 
recreatievoorzieningen, omdat, zo zei hij, die voorzieningen zoveel geld 
gaan verslinden, dat de gewone man niet voldoende zou overhouden om 
daar van te profiteren. Het beeld moge wat overtrokken zijn, de waar
schuwing was stellig op haar plaats. 

De nieuwe begrotingskoers komt duidelijk tot uiting in de toeneming 
van de overheidsinvesteringen. Terwijl de gewone overheidsbestedingen 
ongeveer even sterk stijgen als de trendmatige groei van het nationale 

1 De Miljoenennota wordt ettelijke malen ontsierd door duidelijke kritiek op en ver
wijten aan de voorafgaande kabinetten, waarin de PvdA geen zitting had (beginnend 
op biz. 17 (2.1.4). Voor mij is zoiets in een dergelijk staatsstuk nieuw. Het lijkt mij niet 
aanbevelenswaardig dergelijk weinig welriekende methoden tot politieke stelregel te 
maken. 
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inkomen (ca 4 pet) , zullen volgens het C.P.B. de overheidsinvesteringen 
met 13 pet t:oenemen. De trendmatige ruimte, die beschikbaar komt door 
de groei van het nationaal inkomen, berekend op f 800 miljoen, is niet 
voldoende 'om - tezamen met andere vrijkomende middelen (f I 00 mi1-
joen)- het saldo van de totale begroting 1966 ad f 1341 miljoen te dekken. 
Bovendien za1 in 1965 de toeneming der uitgaven hoven de begroting 
f 534 mi1joen be1open, zodat f 975 mi1joen te dekken is. 

Het nieuwe kabinet moet de reeds aangenomen verlaging der loon
en inkomstenbelasting verder dan de eerste tranche (per 1 juli II.) door
voeren (per 1 januari 1967). Minister Vondeling heeft het wei nodig 
geacht de vorige regering nog eens een verwijt te maken, dat de ver1aging 
op een conjunctureel minst ongunstige tijdstip een conjunctureel on
gunstig tijdstip is gebleken. Dit moge waar zijn (vindt de door hemzelf 
voorgestelde verhoging der staatsuitgaven hoven de trendmatige stijging 
we1 op een conjunctureel gunstig tijdstip plaats?), men m'oet hierbij in 
aanmerking nemen, dat prof. Witteveen het vorig jaar in zijn slotbeschou
wing van de Mi1joenennota nadrukke1ijk heeft geste1d, dat de belasting
verlaging, die het progressie-effect moet wegnemen, op zichzelf een struc
turele en geen conjuncturele maatregel is: 'Deze maatregel is geboden 
door de eisen van een redelijke en verantwoorde belastingheffing'. Minis
ter Vondeling erkent trouwens dat de ver1aging op zichzelf gewenst is. 
Dr. Drees erkende in 1955 eveneens, dat be1astingver1aging een eis van 
billijkheid was, toen minister Van de Kieft - overigens ook op een con
junctureel zeer ongunstig tijdstip - zijn belastingverlaging doorvoerde. En 
nog steeds behoort ons land met Noorwegen, Engeland en Zweden tot de 
Europese Ianden waarin de belastingdruk het zwaarst is. 

De thans voorgestelde verlaging der loon- en inkomstenbelasting betreft 
een 'trendmatige' verlaging van de belasting 'aan de voet', dus het be1as
tingvrije minimum. Dit zal b.v. voor gehuwden worden verhoogd van 
f 3600 tot f 3930. Als deze verlaging minder dan f 100,- bedraagt wordt 
ze reeel, maar voor hogere inkomens za1 zij worden uitgekeerd in belas
tingspaarbrieven van f 100,-. 

De begroting zoekt de dekking van de grotere uitgaven door enkele 
belastingverhogingen (waarover hieronder meer) en, wat feitelijk de 
financiering betreft, in een omzetting van de nieuwe verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting in belastingspaarbrieven: In plaats van de 
reeele vermindering der te betalen belasting zal tot en met 1969 een vijf
jarige belastingspaarbrief worden uitgereikt (althans zo begrijpen we de 
onduidelijke passage hierover). In werkelijkheid wordt de vastgestelde 
belastingverlaging dan omgezet in een gedwongen vijfjarige len'ing, in de 
vorm van de spaarbrieven van f 100,- die niet vervreembaar of beleenbaar 
zijn, dus een volkomen gehl'okkeerd bezit vormen, wat niet aileen voor 
de contribuabelen onaangenaam is, maar ook voor de belastingdienst een 
onoverzichtelijke administratieve rompslomp zal geven. Het is voor het 
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eerst sedert 1918 dat de Neder1andse schatkist haar toevlucht neemt tot 
een gedwongen lening, die in dit geval f 425 miljoen zal bedragen. 

Bezien in het licht van het dekkingsplan van minister Vondeling is deze 
optossing logisch: conjunctureel kan men die zelfs gerechtvaardigd noe
men, al 1egt deze methode een zeer zware last op de schatkist wanneer 
deze spaarbrieven (a f 130) moeten worden afgelost. 

Maar het lijdt geen twijfel dat de minister, die de conjuncturele poli
tiek ondergeschikt heeft gemaakt aan wat hij noemt de 'structurele ge
zichtspunten', maar al te graag deze methode heeft aangegrepen. 

De logica, die ook bij de verhoging der indirecte belasting tot uitdruk
king komt is: Er heerst een toeneming van de particuliere bestedingen, 
die zowel uit een conjunctureel oogpunt als ter wille van de overheids
bestedingen geremd moet worden. Een verdere belastingverlaging op dit 
ogenblik zou de particuliere bestedingen nog stimuleren. Daarom wordt 
deze bestedingsmogelijkheid voor 5 jaar opgeschort behalve voor de Iaag
ste inkomens. 

Men kan een zekere ingenieusheid aan dit compromis van gerechtvaar
digde belastingverlaging en conjunctureel beleid niet ontzeggen. Maar 
vreemd blijft het dat minister Vondeling, voorstander van een 'versnelling 
van het stijgingstempo der rijksuitgaven (zij het van ' tijdelijke aard') op 
belastinggebied zo vast houdt aan de conjuncturele zorgen. Ziet hij hierin 
werkelijk een waarborg voor een 'harmonische ontwikkeling' bij een 
'stabilisatie 'op wat hoger peil'? Of zal hij de corrigerende krachten, die 
minister Witteveen wilde laten doorwerken, zoveel mogelijk trachten te 
elimineren, het aan zijn opvolger overlatend een eventuele conjuncturele 
danwel structurele misrekening op voor ons allen pijnlijke wijze te moeten 
corrigeren? 

Het is een zekere ironie van het lot, dat juist een socialistische minister 
van financien moet komen met een ingrijpende verhoging van de in
directe belastingen. Vanouds zijn immers de socialisten voorstanders van 
een verhoging der directe belastingen tegenover de indirecte, die n.h.m. 
vooral de brede massa treffen. De totale belastingverhogingen belopen op 
jaarbasis f 906 miljoen, waarvan f 821 miljoen voor rekening komen van 
de verbruiksbelastingen op alcohol, bier, rookgerei, olien en benzine, 
maar ook op directe levensbehoeften als kleding en schoeisel. De bedoeling 
hiervan is natuurlijk de grotere koopkracht, vooral ontstaan door de 
sterke loonsverh'ogingen van de afgelopen twee jaren, af te romen. Nog
maals: conjunctureel zeker een passende methode in deze tijd, maar die 
anderzijds weer kwalijk past in het krampachtige prijsbeleid dat zoveel 
niogelijk prijsstijgingen tracht te voorkomen, tot in sectoren als het 
horeca-bedrijf, wat stellig niet zo nauw verbonden is met de noodzakelijkc 
levensbehoeften als textiel en kleding. Tussen twee haakjes, zullen de 
c.a.o.'s met aanpassingsclausule deze consumptiebeperking de door deze 
belasting veroorzaakte stijging van de kosten van levens'onderhoud kun-
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nen afwentelen op het loon, zodat die beperking niet geldt voor de be
trokken geprivilegieerde groepen? 

Het is overigens de vraag of de bestedingsverschuiving van de parti
culiere sector naar de overheid langs de door minister Vondeling gekozen 
weg kan worden 'afgedwongen'. Van de versnelling van het tempo der 
rijksuitgaven zal, hoe Conservatief minister Vondeling zijn financierings
plan ook heeft opgesteld (tot eind 1966 niet meer dan f 750 miljoen op 
cle open kapitaalmarkt te lenen) eerder een inflatoire dan een monetair 
neutrale werking uitgaan. Ook is het de vraag of de gedwongen bestedings
verschuiving van de particuliere sector naar de overheid, zoals de minister 
zich die voorstelt, geeffectueerd zal worden. Men meet het begrip 'inflatie' 
veelal a£ aan de stijging der kosten van levensonderhoud. Dit is echter 
slechts een symptdom, een thermometer, voor heersende geldkoorts. Deze 
is het gevolg van een bepaalde mentaliteit, die inhoudt een (om met Key
nes te spreken) 'propensity', een verlangen naar goederen hoven dat naar 
geld. Is het evenwicht tussen kashouding (vraag naar geld) en vraag naar 
goederen en diensten verbroken, dan ontstaat inflatie of deflatie, beide 
ongewenste verschijnselen. Het is in het geheel niet zeker of de door de 
minister gewenste verschuiving in de bestedingen tot stand zal komen. 
Geschiedt dit niet, dan is dit een misrekening, die er toe leidt dat de 
bestedingen in de particuliere sector gelijk blijven, ja, bij een voortgang 
van de inflationistische mentaliteit zelfs kunnen toenemen, ten koste van 
de besparingen terwijl de overheid eveneens haar bestedingen opvoert. 
Op deze wijze kan de inflatoire druk, die in ons land thans sterk voelbaar 
is, in dubbel opzicht worden gestimuleerd. 

Het oordeel van de minister aan het slot van zijn Miljoenennota, dat 
het ontwerp-begroting voor 1966 een goede bijdrage kan leveren tot een 
evenwichtige ontwikkeling van ons land, zowel op langere als op kortere 
termijn , is dus op zijn minst genomen dubieus. Het stabiliserende element, 
dat hij in zijn begrotingsbeieid meent te zien, is daarvoor op te vage en 
losse gronden gevestigd. 

J. van Galen 
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MEDEWERKERS IN VOGELVLUCHT 

Dr. B. W. Kranenburg werd in 1912 te Tiel geboren. Hij studeerde rechten te Leiden 
en promoveerde in 1937 op het proefschrift 'lnternationaal betalingsverkeer'. Hij was 
van 1938 tot 1943 hoofdbearnbte bij de Nederlandse Bank en vestigde zich in 1943 als 
advocaat in Almelo. In 1945 verscheen van zijn hand de publicatie 'De hartslag van 
ons buitenlands beleid'. 

De heer Kranenburg was redactie-secretaris van het democratisch rnaandblad 'De 
opbouw' van 1935-1940 en vaste rnedewerker van de 'Vrijzinnige Democraat' van 1935-
1938. Van 1954 tot 1962 had hij zitting in de Provinciale Staten van Overijssel, gckozen 
op de lijst der VVD. 
De heer Kranenburg is waarncrnend voorzitter van de Tariefcommissie te Amsterdam. 

C. M. Hage werd in 1897 te Aarlanderveen geboren. Hij deed in 1914 eindexarnen 
R.T.W.S. te Boskoop. Hij werkte tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 
Heidelberg en daarna tot juni 1916 in de Verenigde Staten. Na vervulling van zijn 
rnilitaire dienstjaren wcrd hij in 1918 bedrijfs-assistent bij de N.V. Lijm- en Gelatine 
Fabriek 'Delft'. In 1934 volgde de benoerning tot directeur. Eind 1960 ging hij met 
pensioen. 

In Delft was hij na de bevrijding adviseur van de burgemcester en daarna 10 jaren 
lid van de gemeenteraad. 

Hij was o.a. 8 jaren lid van het dagelijks bestuur van het Verbond van Nederlandse 
Werkgevers en vele jaren bestuurslid van de Vereniging van de Nederlandse Chemische 
Industrie. 
Thans is hij voorzitter van de Karner van Koophandel en Fabrieken te Delft. 

Henry C. Faas werd in september 1926 te Amsterdam geboren. Hij bezocht de lagere 
school en HBS (Ignatius-college) in dezelfde stad. Werd in 1945 stads- en gemeente
raadsverslaggever op de Amsterdamse redactie van 'De Volkskrant'. Vervulde in 1947 
en 1948 dienstplicht als redacteur van het rnilitaire weekblad 'Het Lichtspoor'. Hij 
keerde in 1948 terug naar 'De Volkskrant' en werd assistent-correspondent op de Lon
dense redactie van dat blad. In september 1950 werd hij parlementair redacteur van 
'De Volkskrant' en hij is dat nag. Verzorgt sinds 1950 onder het pseudoniem Wandel
ganger de rubriek Parlementaria en is sinds 1958 correspondent van enige grote buiten
landse dagbladen. 
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