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VIJFDE JAARGANG Nr. l 

Vittorio Badini Confalonieri 

DE ROL VAN DE WESTEUROPESE UNIE 

Het verheugt de redactie van "Liberaal Reveil" bijzonder, 
hierbij een speciaal voor ons blad geschreven artikel te kun
nen publiceren van de hand van de heer Badini Confalo
nieri . D e heer Badini is voorzitter van de algemene ver
gadering van de Westeuropese Unie. D aarnevens is hij lid 
van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, waarin hij zit
ting heeft voor de Liberale Partij. Hij is voorts Italiaans af
gevaardigde naar de Raad van Europa. Enige tijd vervulde 
hij de functie van staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 

De heer Badini vertegenwoordigt Italië in de Council of 
the World Veterans Federation. 

De auteur had zijn artikel in het Frans geschreven . Voor 
de Nederlandse vertaling is dr. E. Nordlohne verantwoor
delijk. 

Op 23 OKTOBER 1954 werden de Aceoorden van Parijs onder
tekend. Bij die aceoorden werd de Westeuropese Unie opge

richt. Sedertdien zijn vijf jaren verlopen. Het lustrum ging onopge
merkt voorbij. Dat kwam door de internationale gebeurtenissen, die zich 
steeds sneller ontwikkelen. Zij toch houden alle aandacht gespannen. 
Maar de Westeuropese Unie heeft ook niet de wens om op te vallen. 
Zij heeft haar rol zonder gerucht weten te vervullen. Dat brengen haar 
taken ook met zich mee. Die taken kunnen alleen in een sfeer van ver
trouwen, volharding en overleg tot een goed einde worden gebracht. 

Toch is het stellig nuttig, de grote voldoening in herinnering te roe
pen, die door het ondertekenen van de aceoorden van Parijs geschonken 
werd . 

Daarbij moet dan ongetwijfeld in de eerste plaats worden gedacht aan 
het feit, dat zij het mogelijk maakten de crisis op te lossen, die was ont
staan door de verwerping van de Europese D efensiegemeenschap. Het 
vacuum, dat in Europa was geschapen door de weigering van het Franse 
parlement om tot de Europese Defensiegemeenschap toe te treden, moest 
worden opgevuld, als men de sfeer van vertrouwen tussen de Europea
nen wilde herstellen. John Foster Dulles sprak van een "tragische her
ziening" van de Amerikaanse buitenlandse politiek als de Europeanen 
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er niet in zouden slagen, elkaar op de grondslag van de E.D.G. te vin
den; en op een reis door Europa deed hij alsof er geen Parijs bestond. 
Was de kritieke toestand van september 1954 het voorspel tot een breuk 
in de Atlantische Gemeenschap; zou zij de verbondenheid tussen Europa 
en de Verenigde Staten in de waagschaal stellen, en zou zij de Ver
enigde Staten er toe brengen, zich te vergenoegen met een zogenaamde 
"verdediging van de periferie", zo zij al niet zouden terug keren tot een 
isolationisme, dat nog pas kort was afgezworen? Was zij ook het voor
spel tot een breuk in Europa, dat zich net wilde opmaken om de een
making van het oude werelddeel tot stand te brengen, en waartoe onder
ling vertrouwen een onmisbare voorwaarde was? 

Men moet erkennen, dat de atmosfeer in die dagen geladen was. En 
dan spreken wij nog niet eens van de vraagstukken, die onopgelost 
bleven door de verwerping van de E.D.G., variërende van de Duitse 
herbewapening tot de toekomst van het Saargebied. Bijzonder veront
rustend was vooral, dat wederzijds wanbegrip de betrekkingen tussen 
de bondgenoten b.egon te vertroebelen. 

Politiek alternatief voor de E.D.G. 

Aan minister Eden komt de ·verdienste toe, het idee te hebben ge
opperd, om het Pact van Brussel, gesloten in 1948, het kader te laten 
zijn YOOr een politiek, die een alternatief zou bieden. Achteraf lijkt dat 
idee voor de hand liggen. Het verdrag van Brussel van 1948 omvatte 
vijf Westeuropese mogendheden, die sedert 1940 met elkaar in lief en 
leed verbonden waren. Men moest wel aan dit verdrag denken, toen de 
Atlantische Gemeenschap in gevaar was, want het was op uitnodiging 
van die vijf landen van het Pact van Brussel, dat de Verenigde Staten 
bereid waren geweest over de NATO onderhandelingen te beginnen. D e 
Atlantische Gemeenschap heeft haar ontstaan te danken aan het verdrag, 
dat in West-Europa, na de tweede wereldoorlog, ter verzekering van de 
onafhankelijkheid was gesloten. Het verdrag van 1948 was ook het 
eerste "Europese" verdrag na de oorlog. Het gaf vorm aan een samen
werking, die zich niet tot militaire zaken beperkte, maar zich ook uit
strekte op cultureel, sociaal, en bovenal politiek terrein. Het ging zelfs 
nog vooraf aan de overeenkomst voor de Organisatie voor Europese 
Economische Samenwerking. Behoeft het in dit licht te verbazen, dat de 
conferentie van Den Haag, die de grondslag moest leggen voor het 
statuut van de Raad van Europa, werd bijeengeroepen door deze vijf 
Westeuropese . mogendheden? 

Het lag dus voor de hand, dat men in de crisisdagen van september 
1954, toen zowel de ·Atlantisd1e Gemeenschap als de Europese eenheid 
in gevaar kwamen, er aan dacht,·om het verdrag, dat de kiem voor beide 
had gelegd, tot nieuw leven te wekken. 

Maar om de breuk te herstellen, was meer nodig dan de uitbreiding 
van een verdrag met twee nieuwe leden. Minister Eden zag dit zeer wel 
in. Hij zocht dan ook naar een grondslag, die de Europeanen een reeks 
waarborgen zou schenken. Daar was dan ten eerste een toezicht op de 
omvang en de bewapening der strijdkrachten, die elk land ten hoogste 
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zou mogen onderhouden. Dit toezicht voorkwam, dat vrees ontstond 
voor overheersing door één der landen. 

De Duitse Bondsrepubliek gaf van haar kant toe, door af te zien van 
de vervaardiging van bepaalde soorten wapens voor de oorlogvoering 
met atomaire, bacteriologische en chemische middelen. Zij werd daarop 
toegelaten tot de NATO. De vervaardiging van het oorlogsmaterieel 
moest worden gecoördineerd en gestandaardiseerd. De Raad haastte zich 
een bureau op te richten voor dit doel. De verplichting om elkaar ter
stond bij te vallen, wanneer één van hen in Europa het slachtoffer van 
agressie zou worden, werd opnieuw bevestigd tussen de vijf staten en 
werd uitgebreid tot Duitsland en Italië. Deze verplichting, die veel ver
der reikt dan de verplichting die uit de NATO voortvloeit, was er het 
bewijs van, dat de landen van West-Europa zich bewust waren van hun 
nauwe verbondenheid. 

Om de bezorgdheid weg te nemen, die de Duitse herbewapening had 
opgeroepen, nam ten slotte Engeland de verplichting op zich, op het 
vasteland vier divisies en een tactische luchtmacht te onderhouden. Van 
deze verplichting zou Engeland slechts kunnen worden ontslagen door 
een besluit van de meerderheid der verdragsluitende mogendheden. 

Karakter van de akkoorden van Parijs 

Men zou kunnen terugvoeren, dat deze aceoorden het karakter dragen 
van een vereniging, en niet van een gemeenschap. Dat is stellig waar. 
Ook al beslist in verscheidene gevallen de Raad met een al dan niet 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen (en niet met algemene stem
men), toch blijven de verdragen ver verwijderd van de supra-nationale 
beginselen, die aan de Europese Defensie Gemeenschap ten grondslag 
lagen. Hier staat echter iets belangrijkers tegenover, n.l. dat Engeland 
toetrad en met zijn eeuwenoude insulaire traditie brak. 
De Aceoorden van Parijs riepen in Europa een stelsel in het leven van 
evenwichten en waarborgen, waardoor Duitsland kon toetreden tot de 
Atlantische Gemeenschap, en waardoor een regeling van de Saarkwestie 
mogelijk werd. Hierdoor kregen de Aceoorden van Parijs het karakter 
van een politieke overeenkomst op militair gebied. 

Zij werden waardevol, als uiting van de politieke wil der deelnemen
de landen. En deze landen hervonden een duurzame politieke harmonie, 
door de verschillende maatregelen betreffende het toezicht, de bewape
ning en de grootte der strijdkrachten. Dit alles werd bekroond door de 
onvoorwaardelijke wederzijdse bijstand in geval van agressie en door de 
handhaving van Britse strijdkrachten op het vasteland , 

Wie zou twijfelen, of de Aceoorden van Parijs het Westen hebben 
versterkt, vindt het duidelijke bewijs in de verklaring, die maarschalk 
Boelganin aflegde ten gunste van een topconferentie op het ogenblik, 
waarop de Franse Eerste Kamer de aceoorden bekrachtigde. 

Maar het feit dat de Westeuropese Unie, die door de Aceoorden van 
Parijs in het leven werd geroepen, de vrucht was van een politieke over
eenkomst op militair gebied, betekent, dat de ondertekenaars van de 
aceoorden hadden begrepen hoezeer het sluiten van een militair bond-
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genootschap, van een belangrijk verdrag nopens de verdediging, de zaak 
van de Europese eenheid kon dienen. 

Ver<lrag van Rome 

Op dezelfde wijze is het Verdrag van Rome, waarbij de Gemeenschap
pelijke Europese Markt werd ingesteld, voor alles een politieke overeen
komst op economisch gebied. Men heeft de gemeenschappelijke markt 
niet gewenst op grond van politieke overwegingen ; doch omdat econo
mische redenen de instelling ervan wenselijk maakten, heeft men van 
die economische motieven gebruik gemaakt om opnieuw te ijveren voor 
de Europese eenheid. Op meer dan één punt gaat deze vergelijking op. 
Dat wordt trouwens bewezen door de verklaring van de conferentie van 
Messina, waar de onderhandelingen voor een verdrag betreffende de 
gemeenschappelijke markt begonnen werden. In die verklaring wordt 
gezegd: "Ter bereiking van dit doel zullen besprekingen worden ge
houden, waartoe ook de regering van het Verenigd Koninkrijk, als 
mogendheid die deel uitmaakt van de Westeuropese Unie en medewerkt 
aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zal worden uitge
nodigd. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen te gelegener tijd 
beslissen, welke andere landen eventueel zullen worden uitgenodigd." 
Deze aanhaling is voldoende om te doen zien, dat de Westeuropese Unie 
niet een voorbijgaand verdrag is, dat slechts bestemd zou zijn om een 
bijzondere situatie te regelen. 

De Westeuropese Unie is dus de uitkomst geweest van een politieke 
beslissing om de Europese eenwording te bevorderen, door gebruik te 
maken van een militair vraagstuk. Dat ook op het economische terrein 
een politieke wil van de Zes 1) wordt bevestigd, is een feit ; het heeft 
geen zin verwijten of beschuldigingen te uiten. Maar men mag niet 
vergeten, dat de Zes verbonden zijn met de andere landen in Europa. 

Grondslag van het Europees bewustzijn 

Zonder het Engeland van Churchill in de jaren 1940-1945 zou er 
geen vrijheid in Europa meer geweest zijn, en zou er geen Europa zijn 
te verenigen. Dit is maar een voorbeeld uit vele. De Europese geschie
denis is de laatste eeuwen zo nauw verweven geweest met alle staten 
van het "Europees concert" , dat men als het ware zichzelf verloochent, 
indien men de een of andere nationale geschiedenis als buitenlands zou 
beschouwen. Kan de onderlinge naijver in Europa, zoals wij die kennen 
uit de geschiede!lis en uit de werkelijkheid van heden, die verbonden
heid doen vergeten? Een verbondenheid die - door de tijden heen -
soms ongetwijfeld afweer jegens derden inhield, maar toch bovenal 
berustte op wederzijds economisch belang en op het politiek evenwicht 
in Europa. Hoe zou men heden ten dage die banden niet kunnen voelen? 
Zij vormen de grondslag van het "Europees bewustzijn", nu en in de 
toekomst. 

1) Met de Zes zijn bedoeld: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België 
en Luxemburg. 
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Op economisch gebied maakt- zoals wel bekend zal zijn- de han
del tussen de Europese landen onderling, een belangrijk deel uit van de 
wereldhandel. Want Europa volbrengt het wonder, om niet alleen de 
belangrijkste afnemer en de belangrijkste leverancier te zijn van derde 
landen (waardoor het meer van de buitenwereld afhankelijk is dan de 
Verenigde Staten of de Sowjet-Unie) , maar zijn verschillende landen 
zijn ook onderling nauw en rechtstreeks met elkaar verbonden. In de 
meeste gevallen heeft een Europees land als belangrijkste afnemer en 
leverancier, een ander Europees land. Deze economische yerbondenheid 
doet zich niet alleen voor bij de Zes. De bewegingen in het deviezen
verkeer van de laatste tijd, sedert de Gemeenschappelijke Markt in wer
king trad, bewijzen, dat alle landen - zowel de Zes als de anderen -
voortgaan met de ontwikkeling van hun economische betrekkingen. 

Wat hier gezegd wordt over het economische leven, geldt meer nog 
op het gebied der ideologie. De grens van het tegenwoordige Europa 
wordt getrokken door de vrijheid. Een voorbeeld hiervan werd onlangs 
geleverd door de Westeuropese Unie zelf. Onder haar auspiciën werd 
een bijeenkomst georganiseerd van de rectoren en con-rectoren van 
universiteiten in Europa. Al spoedig besefte men de noodzakelijkheid, 
om zich niet te beperken tot de Zes. Reeds in 1955 waren, op de con
ferentie der rectoren te Cambridge, afgevaardigden uit vijftien landen 
bijeengekomen. In 1959 kwamen te Dijon afgevaardigden van één-en
twintig Europese volkeren samen. De bureaus en organen kunnen de 
ideologische rijkdom van Europa niet vormen! 

Er kan geen twijfel over bestaan, dat de Zes nauw verbonden zijn 
met de andere landen van Europa, zoals dat ook het geval is met de 
Zeven (de Zeven van de Westeuropese Unie, om precies te zijn. 2) 
De Zes hebben trouwens bij herhaling verklaard - en van het aller
eerste begin af - dat zij geen exclusieve club vormden, maar - in
tegendeel - een open gemeenschap. 

Eenheid van Europa een noodzakelijkheid 

Wij behoren tot degenen, die geloven dat de ~enheid van Europa 
in de 20ste eeuw een noodzakelijkheid is. Deze noodzakelijkheid vloeit 
enerzijds voort uit de ontwikkeling van het economisch leven in de 
wereld (waarbij de zwaartepunten buiten Europa zijn komen te liggen), 
anderzijds is zij het historische gevolg van het logische antwoord op de 
waanzin van twee wereldoorlogen. 

De vrees voor een botsing, voor een algemene omwenteling, voor 
een overheersing door de Sowjet-Unie, maakte het noodzakelijk, ver
dedigingsorganisaties in het leven te roepen en militaire verdragen af te 
sluiten. Maar al werden sommige organisaties- zoals de Westeuropese 
Unie - dienstbaar gemaakt aan de opbouw van een verenigd Europa, 
dat wil nog niet zeggen, dat zij onder bedreiging tot stand kwamen. De 
vooruitgang, die sedert 1948 is gemaakt .op de weg naar de Europêse 
eenwording, mag zeker niet uitsluitend ~ezien worden als het gevolg 

2) Dat wil dus zeggen : Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, 
Belg ië, Luxemburg. 



van de koude oorlog. Eerder heeft die vooruitgang, naar het mij toe
schijnt, een element van ontspanning met zich meegebracht. 

Wie zou durven volhouden, dat de internationale ontspanning, die 
wij tegenwoordig gelukkig mogen vaststellen, mogelijk zou zijn geweest 
bij een zwak en verdeeld Europa, dat voor een gulzige slok-op maar een 
al te verleidelijk lokaas betekend zou hebben? 

Men kan, integendeel, zeggen dat Europa in de afgelopen jaren het 
meest heeft bijgedragen tot de ontspanning. Zij heeft dat bereikt door 
zich te verenigen en zich te herstellen, en door weer een factor in de 
internationale politiek te worden. 

Om te voorkomen, dat deze ontspanning een soort luchtspiegeling 
wordt en ons een vals gevoel van veiligheid gaat geven, is het nu meer 
dan ooit gewenst, de eenwording van Europa tot werkelijkheid te maken. 
Die eenheid is uiteindelijk de beslissende voorwaarde, waaraan de 
Europeanen moeten vasthouden, om een werkelijke ontspanning te 
bereiken. 

Behoefte, op te treden met minimum aan eenheid 

De behoefte om naar buiten op te treden met een minimum aan een
heid, heeft zich bij de Europese staten doen gevoelen. Zij verklaart, 
waarom de regeringsleiders (en hun ambtenaren) , elkaar tegenwoordig 
zo vaak raadplegen. Deze consultaties geschieden in de oude, vertrouwde 
vorm van de diplomatieke bespreking, en zijn stellig nodig. Toch mag 
men het wel betreuren, dat men naar dit middel teruggrijpt, terwijl de 
verdragen uitdrukkelijk de mogelijkheid openen om de besprekingen 
te organiseren binnen een welomschreven kader. 

Los van de voorbereidingen voor de Topconferentie, is een nieuwe 
vorm van overleg tussen de Zes tot stand gekomen. De staten, die lid 
zijn van de Europese Gemeenschappen, hebben ingezien, dat aan de 
ontwikkeling van hun economie volgens een gemeenschappelijke 
politiek onverbrekelijk bepaalde politieke beslissingen verbonden zijn . 
Het verdrag van Rome zegt dit ook met zoveel woorden. Ligt het, ge
zien de nauwe relatie tussen de economie en de politiek, dan niet voor 
de hand, dat de Leden van de Europese Gemeenschap gezamenlijk hun 
houding bepalen ten aanzien van de belangrijkste politieke vraagstuk
ken? Welbewust zijn de staten deze weg opgegaan, in het besef, dat het 
verdrag betreffende de Gemeenschappelijke Markt een politieke over
eenkomst op economisch gebied was. Het behoeft dus niet te verbazen, 
dat zij de ingeslagen weg vervolgen. Nauwelijks twee jaar na het sluiten 
van het verdrag van Rome wisselen de leden van de Europese Gemeen
schap hun gedachten uit over de vorm, die zij zullen geven aan hun 
politieke samenwerking, waarvan zij het nut nu reeds hebben erkend, en 
waarvan zij het beginsel hebben aanvaard. 

Verdeelt de E.E.G. Europa? 

Men kan degenen, die van mening zijn dat de Europese Gemeenschap 
Europa verdeelt, zeer gemakkelijk antwoorden, dat het tegendeel waar 
is. De gemeenschap is de eerste stap op de weg naar Europa's eenwor-
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ding. Toch blijven nog enige vragen onbeantwoord. Wat zal Engelands 
plaats zijn in de Europese samenwerking; welke rol zal de Westeuropese 
Unie spelen bij het politieke overleg? Deze vragen benaderen van twee 
kanten eenzelfde probleem. 

Het zou onvoorzichtig zijn, ten aanzien van dit vraagstuk een stellig 
standpunt in te nemen. Maar ik zou er wel op willen wijzen, dat alle 
Europese organen tot taak hebben, Europa op te bouwen. Vooral de 
Westeuropese Unie is hierbij van betekenis, want zij omvat zowel de 
zes landen der gemeenschappen als ook Engeland. Wanneer de West
europese Unie een levende organisatie is, die in een sfeer van vertrou
wen haar taak vervult, zullen de initiatieven die van haar uitgaan, de 
andere landen van Europa niet verontrusten. Dan zal er geen sprake 
meer zijn van een verdeling van Europa of van een botsing tussen de 
Zes en de anderen. Zou de Westeuropese Unie daarentegen slechts een 
diplomatieke verbintenis zijn, waarop men pas een beroep doet als er 
moeilijkheden zijn gerezen, dan wordt de wrijving tussen Klein- en 
Groot-Europa gevaarlijk. 

Ik ben geneigd om te zeggen, dat Europa elk denkbaar initiatief zal 
moeten nemen, mits de openheid niet in het gedrang komt. In deze 
geest zal, mijns inziens, het overleg, dat binnen de Europese Gemeen
schap gepleegd zou kunnen worden, tot voordeel van geheel Europa 
kunnen strekken. 

De rol van de Westeuropese Unie bij het politieke overleg vloeit in 
de eerste plaats voort uit de verplichtingen van haar leden, maar deze 
verplichtingen zouden zonder inhoud blijven, als de deelnemende staten 
niet waren bezield door een politieke wil. En vond deze wil niet haar 
vorm in de nauwe band tussen Engeland en het vasteland? 
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Mr H. van Riel 

~CBULD EN BOETE 

I N 1958 VERSCHEEN bij Van Gorcum in Assen een belangrijk 
boekwerk. De titel luidt: "Meningen van gedetineerden over de 

strafrechtspleging", verzameld en ingeleid door dr. R. Rijksen. 
Een van de redacteuren van "Liberaal Réveil" heeft mij gevraagd naar 

aanleiding van deze publicatie iets te schrijven ; dat ik op dit verzoek ben 
ingegaan, komt alleen omdat ik ons tijdschrift een goed hart toedraag; 
medewerken daaraan is min of meer een plicht. 

Enige pretentie tot penetentiaire deskundigheid heb ik niet, en wat 
volgt zijn dus ontboezemingen van een geïnteresseerde leek, die in de 
jaren vóór 1940 korte tijd lid van de Reclasseringsraad in Rotterdam 
was, en misschien een 40- of 50-tal gestraften soms regelmatig, soms 
incidenteel heeft bezocht. Gevangenen en gevangenissen zijn mij niet 
vreemd, al zal er sinds 1940 veel veranderd zijn, maar wezenlijke diep
gaande studie van de gehele problematiek van misdaad en straf, van 
schuld en boete, heb ik nooit gemaakt. 

Uitgangspunten. 

Een van de eerste uitgangspunten bij het bezien van een gegeven hoe
veelheid materiaal, waaruit men algemene gevolgtrekkingen afleiden wil, 
is hoe het werd verzameld. Aantal gegevens immers, en kwaliteit van de 
selectie, bepalen welke conclusies niet, welke conclusies deels, en ten 
slotte welke conclusies inderdaad gerechtvaardigd kunnen zijn. 

Omtrent deze systematiek nu worden wij door het Voorbericht goed 
ingelicht. De betrokken passage stelt de zaak als volgt: 

"Op 1 januari 1956 verbleven in de Nederlandse Huizen van Bewaring 
en gevangenissen ruim 4600 gedetineerden. Door de medewerking van 
de D irectie Gevangeniswezen was het mogelijk in een aantal strafge
stichten lje gedetineerden te vragen hun ervaringen van het strafrechte
lijk beleid op te schrijven. De politieke gedetineerden en de ter be
schikking van de regering gestelden werden hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Van de 23 Huizen van Bewaring werden 8 uitgekozen, waarbij 
rekening werd gehouden met de geografische spreiding, de ligging in 
een grote of kleinere stad, en de capaciteit. In deze 8 Huizen van Be
waring verbleef 33 % van de totale bevolking der Huizen van Bewaring. 
Van de 15 gevangenissen (waarbij niet zijn meegerekend de asyls voor 
terbeschikkinggestelden en de strafgestichten voor politieke delinquen
ten) werden 11 uitgekozen, waarbij rekening werd gehouden met de 
bestemming der gestichten voor bepaalde categorieën gedetineerden. In 
deze 11 gevangenissen verbleef 28 % van de totale bevolking van de 15 
gevangenissen. In 7 van de 8 uitgekozen Huizen van Bewaring en in 8 
van de 11 uitgekozen gevangenissen werd via de gestiehtsradio en 
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schriftelijk aan alle gedetineerden verzocht hun ervaringen van de straf
rechtspleging - vanaf het onderzoek door de politie tot het eindigen 
van de reclasseringspoging - op te schrijven. In 1 Huis van Bewaring 
en 3 gevangenissen werd in overleg met de directie dit verzoek niet 
gericht tot alle in deze strafgestichten verblijvende gedetineerden, doch 
slechts tot een beperkt aantal door de directie uitgekozen gedetineerden. 
De deelname was geheel vrijwillig. Op niemand is op welke wijze ook 
pressie uitgeoefend aan dit onderzoek mede te werken." 

Er werden geen concrete vragen gesteld. Dat heeft voor- en nadelen. 
Naar mijn gevoelen is een groot voordeel, dat de vrije associatie het aan 
de gedetineerden mogelijk maakte naar voren te brengen wat zij be
langrijk vonden. Statistisch is het materiaal daardoor aan de andere kant 
geloof ik vrijwel waardeloos geworden, omdat de ondervraagden nu op 
zoveel verschillende punten ingaan, dat het aantal beschouwingen op 
ieder individueel punt te klein is om een statistisch verantwoorde door
snede te kunnen maken. Inmiddels acht ik dit persoonlijk geenszins een 
bezwaar tegen de gevolgde procedure. Bij een dergelijk onderzoek gaat 
het er n.l. om een blik te kunnen slaan in de innerlijke belevenissen en 
de projectie naar buiten van een geselecteerde groep mensen. Een in 
wezen nogal individuele aangelegenheid. Wat de gevangenen steunt of 
wat hen ergert of wat hen in de put drukt is belangrijk ; niet hoeveel 
procent, massaal gesproken, het tonnenstelsel erger vindt dan het gemis 
aan geslachtsverkeer, of de te lage beloning voor geleverd werk, alles 
bestaande grieven, zoals uit het boek blijkt. 

Tot zover over de systematiek van het boek en nu terzake. 

Niet schrikken, wel nadenken. 

De lezing van de 956 gevallen en verhaaltjes der gevangenen heeft 
mij niet doen schrikken, wel tot ernstig nadenken gestemd, en deze 
beide punten zal ik hierna motiveren, zij het wellicht te kort. 

Ik kom dan in de eerste plaats tot het niet doen schrikken. Eigenlijk 
zou ik zeggen: niet doen schrikken met één uitzondering. Als de be
trokkenen de waarheid spreken, wordt op sommige politie-bureaus tij
dens de eerste verhoren nog geschopt en geslagen. Daar zou best iets van 
waar kunnen zijn, want men hoort zulke mededelingen te vaak en in 
casu, in dit boek, maken ze ook allerminst de indruk opgesierd of aan
gedikt te zijn. Van echte mishandel~ng is bijna nooit sprake, en het gaat 
dus om de klap in het gezicht als een verdachte, wellicht tegen beter 
weten in, ontkent, om de trap na bij het verlaten van het lokaal of in 
de gang, als de man niet hard genoeg loopt naar de zin van een politie
agent, en meer zulke zaken. Kennelijk is geen sadisme in het spel, maar 
meer het ruwe optreden van geïrriteerde en onbeheerste kleine geesten, 
die door hun chefs onvoldoende respect voor de persoonlijke waardig
heid van de evenmens is bijgebracht. 

Een bijzondere mate van beschaving of innerlijk evenwicht mag men 
zonder meer niet van iedere politie-ambtenaar verwachten. -De eisen, aan 
een ambtsdrager te stellen, behoren naar mijn gevoelen een zeker ·ver-
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band te houden met de hoogte van de positie, het belang van de taak en 
de honorering. 

Als ik in dit verband even uitwijden mag, herinner ik mij juist uit mijn 
eigen reclasseringstijd een typerend voorbeeld. In mijn aanwezigheid, als 
pril aanvanger op reclasseringsgebied, hoorde ik eens wijlen de eminente 
heer René van Ouwenaller een schets geven van de eisen die hij stelde 
aan de toekomstige directeur van een opvoedingsgesticht voor moeilijke 
jongens. De man moest gepromoveerd zijn, grote wetenschappelijke be
langstelling hebben, maar tevens door de natuur zijn begiftigd met ener
gie, doorzettingsvermogen, innerlijke tact, mensenliefde en wat men in 
de wandeling noemt voorname omgangsvormen. Daarnevens gehuwd 
met een vrouw, die qua milieu en karakter aan dezelfde eisen voldeed, en 
tevens geneigd en geschikt was zich geheel aan een moeilijke sociaal
pedagogische taak te geven, tezamen met haar man. Salaris f 4.000.
per jaar. Dit alles volkomen terecht geformuleerd wanneer men zich 
indenkt in de mentaliteit van een zeer bijzondere, waarlijk idealistische 
mens en ziener, want dat was de heer Ouwenaller. · 

Mijn eigen materialistische, maar toch ook wel reële en praktische 
reactie was, dat Nederland over zeer weinige van dergelijke echtparen 
had te beschikken, en dat zulke figuren zowel in hun eigen belang als in 
's lands belang beter Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië konden 
proberen te worden. 

Mutatis Mutandis ligt het dunkt mij zo ook met politie-agenten, re
chercheurs en gevangenbewaarders. Het zijn lagere, middelbare ambte
naren, bescheiden betaald, en in grote aantallen nodig, maar toch ook 
weer mensen van wie veel afhangt. En nu is één van de beginselen van 
modern personeelsbeleid dat grote talenten, laat staan genieën, zeldzaam 
zijn, evenals trouwens mensen die van nature alle geschiktheden hebben, 
voor een goede vervulling van hun beroep nodig; een bekwame directie 
trekt daaruit de consequentie, dat bijna alle medewerkers een deskundige 
opvoeding, goede leiding en voortdurend toezicht behoeven. De bediende 
Jansen b.v. is ijverig, accuraat en niet onverstandig, maar zanikt te veel. 
De kunst is om hem dat zaniken af te leren, en hem, tot nut van het 
bedrijf en hemzelf, tot een geschikte subafdelingschef te vormen. 

Zo is het ook met de politie-agent die zijn handen niet ·thuis kan 
houden. Mogelijkerwijs is hij een nare vlegel, die er uit moet, als on
waardig om gezag te dragen. Waarschijnlijker is het daarentegen, dat hij 
een luie of onbewame chef heeft, die een flinke correctie behoeft. In elk 
geval is slaan van gevangenen, zij het met de vlakke hand, verachtelijk. 
Hier moet worden ingegrepen èn door het stellen van voorbeelden -
vaker ten aanzien van de chef dan ten aanzien van de ondergeschikte -
èn door herscholing waar dit even kansen biedt. De dringende aandacht 
van de minister van Justitie en van de burgemeesters zij voor deze 
ernstige zaak gevraagd. 

Tot zover schrok ik- niets is inconsequenter dan de mens - dus wel. 

Typisch Nederlandse geest van middelmatigheid. 

Maar waarom schrok ik dan in meer algemene zin eigenlijk niet ? 
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Omdat het hele relaas zo'n typisch Nederlandse geest ademt van goed
willende, dikwijls niet al te effectvolle, verklaarbare middelmatigheid. 
Excessen in de ene of in de andere richting ontbreken. Wat ik bij de 
behandeling van de gevangenen mis is een zekere scheppende fantasie, 
maat die vindt men ook op andere punten zelden. De hoofdindruk die 
ik kreeg is niet anders dan de hoofdindruk die ik nu 20 jaar geleden 
opdeed: ons penetentiair stelsel wordt beheerst door slap medelijden aan 
de ene kant, onvoldoende echte mensenliefde en gevoelloze onverschillig
heid op essentiële punten aan de andere kant. Met elkaar weinig meer 
dan het totaal-beeld onzer Nederlandse samenleving in vele opzichten 
biedt. Om .billijk te zijn moet de lezer hierbij ogenblikkelijk bedenken 
dat ten aanzien van ons strafstelsel door zeer wel ingewijde en deskun
dige mensen veel goeds en positiefs wordt bedacht en verricht, en dat 
Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd. Ik geef uitsluitend een 
wellicht tè generaliserende indruk - als het ware een persoonlijke na
smaak - die behalve ten aanzien van de slaande politie-agent en zijn 
superieuren geen element van kritiek inhoudt. Geschrokken zou ik zijn, 
als uit de uitlatingen van de gedetineerden was gebleken dat zij als 
systeem, alles in aanmerking genomen, in menselijke zin met minder 
consideratie werden behandeld dan Nederlanders elkaar in het algemeen 
behandelen, wanneer zij buiten tijden van hoogconjunctuur om in een 
gezagsverhouding tot elkaar komen te staan. In tijden dat er personeel 
genoeg te krijgen is gedragen vele chefs en hun satellieten zich tegen
over evenzeer hulpeloze kantoorbedienden in dieper menselijke zin niet 
veel beter dan de negatief-geschetste procureurs-generaal, adjunct-direc
teuren van strafgevangenissen, werkmeesters en bewakers dit naar het 
oordeel hunner ondergeschikten, de gevangenen, doen. Liefdeloosheid 
en gemis aan begrip voor wat een ander beroert, en vooral in een pré
caire situatie beroert, is een tè algemeen versehij nsel. Opgesloten zijn is 
verschrikkelijk, maar, is mijn indruk juist, dan ontbreekt het toch bij 
veel gevangenispersoneel bepaald niet aan de wil om begrip voor de 
noden der gestraften op te brengen. Meer aan de innerlijke mogelijkheid. 
In zoverre is er eerder een accent-verschuiving ten gunste in de mense
lijke verhoudingen binnen de gevangenismuren, vergeleken met die 
daarbuiten. Ik zou dat een compliment vinden voor degenen die de 
hoogste verantwoordelijkheid voor deze zaken dragen. 

Mentaliteit van de veroordeelden. 

Ook van de mentaliteit van de veroordeelden zelf ben ik niet ge
schrokken. Het denkniveau van degenen, die zich hebben geuit, maar 
dat zullen wel de besten zijn, is redelijk tot goed. Geenszins agressief, 
noch zelfs zonder enige afstand tot het eigen ik. Sommigen schrijven 
met bewonderenswaardige objectiviteit en met grote intelligentie. De 
homosexueel bijvoorbeeld, die onder no. 66 aan het woord is, permit
teert zich de luxe van een zodanige objectiviteit tegenover dader en 
gemeenschap, dat men de man daarom slechts kan benijden. Bij zulke 
mensen is van heropvoeden en hersocialiseren nauwelijks sprake, en over 
hun morele schuld matig ik mij geen oordeel aan. Men raakt hier aan de 
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diepste problemen van theologische en wijsgerige aard. Het beste wat ik 
er van kan zeggen is dat wie zich van het niveau uit van deze mens apert 
aan eeuwenoude, diep gefundeerde samenlevings-taboes vergrijpt de 
consequenties daarvan als een stoïcijn dient te aanvaarden, resp. als ik het 
van mijn eigen standpunt uit zie, dat wie deze dingen regelmatig doet, 
beter voor lange tijd op een beschaafde wijze uit de maatschappij kan 
worden geëlimineerd zonder de man overigens moreel te betuttelen of te 
onderwijzen. Het geloof kan hier helpen, maar geloven is niet ieder 
gegeven, en bewuste geloofsverkondiging aan een uitnemend schrandere, 
sterk objectiverende man die gevangen zit, zal wel niet al te dikwijls 
resultaten afwerpen. 

Aalmoezeniers en predikanten. 

De reacties op de taakvervulling van aalmoezeniers en predikanten zijn 
in het algemeen niet erg enthousiast, zie de nos. 587 e.v. De me~te 
geestelijke leidslieden hebben te weinig tijd voor moeilijke gesprekken, 
zijn wellicht gedesillusioneerd en schematiseren te veel. Naar de indruk 
van een aantal gedetineerden laten sommigen zich ook te makkelijk door 
huichelaars bedriegen, en ook dat zal wel waar zijn. De betrokken 
dominee of pastoor zou over een onwaarschijnlijk grote mensenkennis 
moeten beschikken om in 5 of 10 minuten uit te maken of zijn volgelin,l!' 
huichelt, alleen overdrijft of het ernstig meent, en vele anderen wachten 
nog op zijn bezoek. Bij de ene ambtsdrager zal dit tot moedeloosheid 
leiden, bij de andere tot beroepsscepticisme, en alleen de in deze zin 
hoog-begaafde zal na lange jaren tot een engel der bannelingen kunnen 
worden. Een moeilijk zaak, waarin ideale oplossingen onbereikbaar zijn. 
Wat helpen kan is alleen selectie door de kerken zelf. Velen zijn echter 
geroepen en weinigen verkoren, terwijl ook het geestelijk werk buiten de 
gevangenis zulke enorme eisen stelt. Ook hier geldt weer dat de ge
vangene zulke bijzondere rechten heeft, juist omdat hij gevallen is, maar 
daartegenover staat, dat op tal van andere punten in de wereld geeste
lijke leiding van kwaliteit soms groter effect belooft in de zin waarin dit 
effect bedoeld mag zijn. Welke mensenziel het eerst in aanmerking komt 
om te worden gered valt moeilijk te beslissen, maar voor mij staat toch 
vast, dat de honderdduizenden in zielenood buiten de gevangenis niet 
meer, maar toch wel evenveel recht op steun hebben als de gevangenen. 
De gestrafte neigt door aa~leg en situatie sterk tot egocentriciteit. Mis
schien kunnen dominee of pastoor hem er eens op wijzen dat zijn recht 
op hun hulp in beginsel toch met het recht van anderen samenhangt. Die 
onderlinge afhankelijkheid van rechten is een kwestie die vele gestraften 
niet scherp zien. Dat blijkt telkens in het boek. Niemand mag hem 
daarom zonder meer veroordelen, maar deze lacune in inzicht of karak
ter, of in beide, verklaart deels hoe zij in de gevangenis kwamen, ver
klaart deels ook wel onredelijke of minder billijke elementen in hun 
kritiek, zowel op de reclassering als op de voorlichting, als op dokter en 
psychiater. 
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De positie van het Humanistisch Verbond. 

Voordat ik op deze zaken inga een enkel woord over de positie binnen 
de gevangenis van het Humanistisch Verbond. Onder no. 598 komt de 
volgende mededeling voor: 

" Ik noem mijzelf een humanist. Ben in ieder geval hun zienswijze 
toegedaan. Als men binnenkomt in een Huis van Bewaring wordt ge· 
vraagd welke godsdienst? Indien je zegt geen enkele, dan is het ant· 
woord in negentig van de honderd keer, dus N .H. Hier is de laatste tijd 
reeds veel over geschreven. Officieel is ook bezoek toegestaan van een 
humanist, gelijk het bezoek van dominee ert pater. Eerst echter op be
zoek bij dominee en pater, die proberen je met alle middelen terug te 
houden van dit Humanisme. Begrijpelijk. Ook de directeur bemoeit zich 
er soms mee! Dan eindelijk, omdat men het niet kan weigeren, wordt het 
na lang treuzelen toegestaan" . 

Grosso modo zal dit de toestand wel ongeveer juist weergeven, naar 
ik van insiders begrijp. Overigens is mij persoonlijk hetzelfde gebeurd 
toen ik in 1924 in militaire dienst ging. Nederland is nu eenmaal een 
land van tradities . 

Evenals de schrijver vind ik het begrijpelijk, dat de dominee en de 
pater handelen als zij doen. Wie vast gelooft dat ~ijn weg tot het Heil 
de enige is mag eigenlijk niet anders handelen. Dit erkennende moet 
echter worden gezegd, dat de grens tussen moreel geoorloofde vasthou
dendheid en even onbehoorlijke als doelloze pressie op een presumptief 
zwak mens - ander zat hij immers niet in de gevangenis - wel zeer 
moeilijk valt te trekken. Van de geestelijke leidsman wordt zo ooit dan 
op dit punt wijze ingetogenheid verwacht, zomede gevoel voor fair play. 
Nimmer mag in de discussie het aanzien of de betekenis van het Hu
manistisch Verbond naar beneden worden gehaald . Zoiets zou in de 
eerste plaats oneerlijk zijn en in de tweede plaats ten onrechte de delin
quent die weg tot zelfinzicht en opvoeding tot maatschappelijkheid ver
sperren. De inhoud van no. 599 komt ongeveer op hetzelfde neer. Deze 
beide humanistische gevangenen geven overigens blijk van verstandige 
matiging zonder enige anti-clericale bijsmaak in hun kritiek op de 
gewone gang van zaken. Aan de autoriteiten staat het de feitelijke rechts
gelijkheid tussen de Kerk en het Humanistisch Verbond verder te ver
wezenlijken en conventionele gevoelsweerstanden, die weinig met de 
betekenis van religie van doen hebben, bij het gevangenispersoneel weg 
te nemen. 

Ook hier geldt dat zelfs voor wie waarde-verschil aanneemt vaststaat, 
dat binnen een rechtsgemeenschap ieders vrije keuze in gewetenszaken 
wordt gerespecteerd, en aan de uitoefening dier keuze geen immateriële 
of materiële voordelen of nadelen mogen worden verbonden. 

Legio klachten over dokters. 

Over de dokters zijn de klachten legio. Het antwoord zal wel daarin 
liggen, dat de meeste dokters het te druk hebben, dat niet alle knappe 
dokters reflecteren op het ambt van geneesheer in de gevangenis, dat 
vde klachten van psychogene oorzaak zijn, dat sommige patiënten simu-
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leren of aggraveren, dat de meeste normale stervelingen al niet weten ' 
of hun dokter goed is of slecht, en dat enkele medici soms aan psycho
gene klachten van niet-betalenden wel eens minder aandacht plegen te 
geven dan aan de bezwaren van dezelfde aard , afkomstig van parti
culiere patiënten. Ook een dokter is een mens, of zoals Carmen Sylva 
zeide: Heb medelijden met Koningen ; het zijn slechts mensen. Dat neemt 
niet weg, dat indien het verhaal no. 610 waar is, en hetzelfde geldt voor 
no. 613 en 619 bijvoorbeeld, op deze punten reden tot feitelijk ingrijpen 
had bestaan. Het heet, dat fondspatiënten wel eens sterven tengevolge 
van de overbelasting of de incapaciteit hunner huisartsen. De Staat der 
Nederlanden is er daarmede nochtans niet af. Gevangenen hebben geen 
vrije artsenkeuze. De gemeenschap draagt dus de verantwoordelijkheid 
en moet derhalve voor goede medici met veel verantwoordelijkheids
gevoel, en dit impliceert een behoorlijke betaling, zorgen. Aan enige 
controle zal het daarbij niet mogen ontbreken, maar dat is weer een 
kwestie van het contact tussen de delinquenten en het bestuur der ge
vangenis. Ik ben oud genoeg om te weten, dat bij dat bestuur veel over
dreven en zelfs chicaneuze klachten zullen binnenkomen, want bij vaak 
licht gestoorde, geërgerde en verveelde mensen als gedetineerden nu 
eenmaal zijn, is dat onvermijdelijk. Maar wie niet schranderheid met een 
vaste hand, Jobsgeduld en mensenliefde combineert, deugt niet om ver
antwoordelijk te zijn voor het lot van honderden weerloze opgesloten 
medemensen. Juist wie oordeelt dat wij volkomen het recht hebben de 
a-sociale onder onprettige omstandigheden te isoleren, is zich te eerder 
bewust van de aperte en zwaarwegende verantwoordelijkheid die dat 
anderzijds tegenover de geïsoleerden medebrengt. Bovendien is slechte 
medische hulp aan gevangenen in een welvarende Christelijke maat
schappij niet alleen immoreel, maar daarenboven een bron van sociale 
rancunes en daardoor van nieuwe criminaliteit. 

Of waren het soms allemáál leugenverhalen en fantasieën? Ik weet 
het niet, maar het ministerie van Justitie doet goed de kwestie der 
medische verzorging eens scherp onder de loep te nemen, eerst wat het 
feitelijke element aangaat. Dan kunnen wij verder zien. 

Psychiaters: meer grondig psychologisch onderzoek 

en betere voorselectie. 

De psychiaters komen er bij de gevangenen als regel slecht af. Vele 
mensen maken van hun nuttige dienst gebruik, maar als categorie wor
den zij dikwijls geridiculiseerd, een psychologisch belangwekkend ver
schijnsel op zichzelf. De gevangenen onderscheiden zich in hun oordeel 
dus niet van vele andere landgenoten. Hoofdklacht is de te korte duur 
van het onderzoek, verder flauwe grappen, en soms het gebruik van de 
bekende testplaatjes. Het betreft hier vraagstukken, waaromtrent de 
gedetineerden nauwelijks een gefundeerd oordeel kunnen hebben. Wat 
zij zeggen is eigenlijk weinig opvallend, praat van belanghebbende le
ken zon_der meer. Iemand die vastzit neemt zichzelf natuurlijk au sérieux, 
nog meer dan gewoonlijk. En veel psychiaters nemen noodgedwongen a.ls 
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een soort beroepscamouflage een raillerende of extra critische houding 
aan, die ~e eenvoudige man van een zielen-dokter niet kan aanvaarden. 
Is hier iets aan te doen? 

Aan het complex gehele of gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid, zo
mede wat die toerekeningsvatbaarheid medisch-biologisch, laat staan 
ethisch, eigenlijk betekent, wat haar strafrechtelijke zin is, ga ik voorbij. 
Een enigszins gefundeerde behandeling zou een apart opstel vragen. Dat 
het echter wie dan ook mogelijk zou zijn zich in 5 minuten, of zelfs in 
10 minuten met behulp van test-methoden, een verantwoord oordeel te 
vormen over de diepere achtergronden van een mensenziel en de daarbij 
behorende schakeringen in de strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid 
vast te stellen wil er, los van definitoire kwesties van ken-theoretische 
aard, bij mij niet in. 

Of meer of minder. Ik neig tot het meer. Dat wil zeggen: grondig 
psychologisch onderzoek van iedereen die de gevangenis ingaat, minder 
met het oog op de strafmaat dan met het oog op de vraag waar hij 
behoort te worden ondergebracht, hoe zijn heropvoeding dient te ver
lopen, wat zijn kansen zijn en op welke wijze die gunstig kunnen worden 
beïnvloed. 

Een voorbeeld ter verduidelijking: Wanneer bij het psychologisch 
onderzoek blijkt, dat degene die een ander na een zilveren bruiloft in 
dronkenschap doodgereden heeft een sociaal wèl-geïntegreerde persoon
lijkheid is, met een op zichzelf behoorlijk karakter en een goed verstand, 
hoort hij een jaar in de cel, desnoods met een tonnetje en op water en 
brood. Wat hij nodig heeft is inderdaad een felle tik over de vingers, een 
straf in de echte zin van het woord, geen heropvoeding. Maar de zwakke, 
quasi-debiele fietsendief-recidivist met anti-sociale ressentimenten vraagt 
om een langdurige, bijna medische behandeling, weliswaar in geforceerd 
isolement, maar toch in een sfeer waarin veel meer dan nu warmte en 
sympathie de boventoon voeren. 

De echte, onverbeterlijke gewelddadige psychopaathen met uitgespro
ken gevoelsdefect vindt zijn rustplaats in een neutrale, kil-zakelijke, fat
soenlijke omgeving waar hij onder strenge bewaking en streng toezicht, 
los van zijn medemensen, op rechtstreeks produktieve wijze zijn eigen 
brood behoort te verdienen. 

Hardheid en zachtheid hebben in een penetentiair systeem beide hun 
plaats. Om deze dingen echter met verstand en op moreel verantwoorde 
wijze te kunnen toepassen is een voortdurende en diepgaande selectie 
met gebruikmaking van alle wetenschappelijke hulpmiddelen nodig. 

En op dat gebied lijkt mij een mooie taak voor onze psychiaters en 
psychologen liggen, meer dan in het vaststellen op korte termijn van 
verminderde toerekeningsvatbaarheden, een begrip, waarin normatieve 
waarderingen en natuurwetenschappelijke vaststellingen op geloof ik 
nauwelijks toelaatbare wijze zijn vermengd . 

Gaat de ontwikkeling in de door mij aangegeven richting, dan zullen 
de gestraften ten aanzien van de psychiaters op den duur minder rancu-

• neus worden, en zullen deze medici de belangstellende courantenlezers 
minder stof tot ondeskundig, maar toch wel geërgerd gegniffel geven, 
en ook dat is sociaal-psychologisch niet zonder belang. 
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Een aantal der schrijvende gedetineerden dringt zelf op betere voor
selectie aan, en geeft blijk het belang van dit vraagstuk te .doorzien. 

Het zou mij te ver voeren uit te weiden over alle bezwaren tegen voor
lichtingsambtenaren, reclasseringsspecialisten, etcetera. Dat de voor
lichtingsambtenaar soms vragen stelt over de intimiteiten van het 
huwelijksleven van de verdachten is voor de buitenwereld begrijpelijk, 
omdat het antwoord bijdraagt in het vormen van het psychologisch in
zicht, maar dat die vragerij woede-repercussies opwekt ook bij verstan
dige gedetineerden, spreekt vanzelf. Wat is ongepaste nieuwsgierigheid, 
wat pseudo-wetenschappelijke weetdrift, wat verantwoord peilen ener 
menselijke natuur? Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen. 
Dat weten wij wel, maar de ondervraagde realiseert het zich op het ogen
blik zelf niet. Hier geldt: in der Beschränkung zeigt sich der Meister. 

Een belangrijk en waarschijnlijk onmisbaar onderdeel van de straf is 
de geforceerde sexuele onthouding, en naar mijn mening zal het zulks 
als systeem ook in de toekomst moeten blijven. 

Toch vraag ik mij af, of de visite conjugale, zoals men die bijvoorbeeld 
in een vooruitstreven land als Mexico kent, niet een wezenlijke ver
betering zou brengen in het perspectief van bestaande huwelijken. Men 
bevoordeelt op deze wijze als het ware de gehuwden boven de onge
huwden, schept daarom rechtsongelijkheid, maar dient er ook een groot 
maatschappelijk en ethisch belang mee. Ik vraag overweging, meer niet. 
Zie no. 805. 

Cellulaire opsluiting of gevangenisstraf te ondergaan in gemeenschap? 
De reacties zijn totaal verschillend, zoals te verwachten viel. Dat de 
gemeenschap tot allerlei onsmakelijkheden leidt is duidelijk, maar een
zame opsluiting heeft eveneens afschuwelijke gevolgen voor sommigen. 
Ook op dit punt is geen verantwoorde beslissing denkbaar zonder ge
motiveerde selectie. En de eenzaamheid, èn de gemeenschap, kan tot een 
hel worden. Wat sommige gedetineerden hierover schrijven is ontroe
rend. Ontroerend in zijn eenvoud. U moet dit boek vooral lezen, want 
het draagt tot uw eigen opvoeding bij . 

Houding van de rechters. 

Eén belangrijke zaak bewaarde ik voor het laatst. Het onder elkaar 
praten en grapjes maken van rechters op de openbare zittingen, dat zeer 
veelvuldig aanstoot blijkt te geven. Wie zelf aan rechtspraak doet, zij het 
op een wat minder professionele basis, weet hoe moeilijk het is de aan
dacht steeds gespannen te houden, niet onprettig te reageren op om
standige zanik-verhalen en eventueel te doen of men een van te voren 
uitgemaakte zaak, uitgemaakt bijvoorbeeld op grond van de bestaande 
jurisprudentie, toch belangwekkend vindt. 

De rechter mag echter nooit vergeten, dat de verdachte als het ware 
voor zijn leven vecht, een arme zondaar in noodsituatie is, zelfs de • 
beroepsmisdadiger, al ware het slechts om de sexuele vastentijd die hem 
wacht. 
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Daarom moet de rechter ernstig blijven en luisteren. Ook naar leugen
taal. Zelfs naar quasi-juridisch gequeruleer. Als maatregel van sociale 
hygiëne- ook anderen moeten hun beurt hebben en tijd om te spreken 
krijgen - mag hij een betoog bekorten, maar nimmer tonen dat het 
hem niet interesseert. Dat schaadt, meer dan iets anders, het aanzien der 
justitie in deze landen onder de eenvoudigen van geest, en op hen ko.mt 
het in casu als regel aan. Een hoog aanzien van de rechter juist bij de 
minder ingewijden is een fundament van de Staat. 

Goed luisteren, en zwijgen als de verdachte spreekt, is een plicht van 
staat, zoals voor de tramconcducteur en de machinist het werken op 
zondag. De rechter krijgt daarvoor zijn salaris, en geniet daarbij enige 
eer. Dit laatste onderscheidt hem van vele anderen, maar hij moet er dan 
ook wat voor willen laten. 

De verhalen der gestraften over strafduur, strafmaat, betekenis van 
het strafblad etc. laat ik buiten beschouwing, evenals die over Pro Deo
advocaten, en de reclassering als informatiebron van werkgevers. Dat 
vond ik alles te sterk subjectief gezien, en voorts voor mij geheel oncon
troleerbaar, ten dele zelfs inhaerent onwaarschijnlijk. Dat de schrijvers 
reageerden als zij deden kon ik mij best indenken, maar hun reacties 
waren eigenlijk zo gewoon en onopvallend, dat voor mij geen aanleiding 
bestond daar beschouwingen aan vast te knopen. 

Waardering voor het initiatief. 

Om te eindigen: ik heb waardering voor degenen die het initiatief 
namen om dit materiaal te verzamelen, te bewerken en uit te geven. 
Evenveel waardering heb ik voor verschillende van de schrijvende ge
detineerden. Misschien iets te haastig zou men tot de slotsom kunnen ko
men dat er in onze gevangenissen toch betrekkelijk veel verstandige, 
enigermate evenwichtige en beschaafd denkende mensen zitten. En ver
volgens, hierop voortredenerende, dat incidentele verleiding dan wel het 
totale omgevingsbeeld, in het crimineel worden een rol van betekenis 
kunnen spelen. Het Woord: wie sta zie toe dat hij niet valle, kreeg 
voor mij door de lectuur een extra accent. 

Ik begin met te zeggen dat vele uitlatingen der gevangenen tot na
denken stemmen. 

Conclusies. 

Ziet hier mijn conclusies als liberaal: 

A. Voor wat het slaan op politiebureaus aangaat: snel en zo nodig 
hardhandig ingrijpen door de bevoegde overheden. Het gaat hier 
wel om een uitzondering, maar dan om een slechte uitzondering. 

B. Niet luisterende rechters : een conferentie van de minister van 
Justitie met de presidenten en de procureurs-generaal, respectievelijk 
officieren van Justitie. Bij recidive: een onprettig gesprekje onder 
vier ogen met de minister. 

C. Selectie: verdergaande psychologische basering. Meer consequent 
handelen. 
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Visite conjugale: ware te overwegen. 
E. Voorlichting en reclassering: zaak van departementaal overleg en 

departementale studie, mede aan de hand van wat de gedetineerden 
zelf hierover vertellen. 

Over een langere periode gezien moeten aán het penetentiair personeel 
wat hogere eisen worden gesteld, ook aan de bewakers. Wellicht ware te 
denken aan een bijzondere opleidingscursus in internaatsverband, waar 
men tot bijvoorbeeld 35 jaar kan worden toegelaten. Hierin zit misschien 
iets voor militaire capitulanten, mits salaris en status verbeterd worden. 
Het een hangt met het ander samen. 

Dat de tonnetjes zeer spoedig moeten verdwijnen spreekt voor ieder 
weldenkend mens vanzelf. Een normaal closet met een omheining is het 
minimum, wat de eerbied voor een anders zelfrespect verlangt. Qua 
financiën een prioriteit van hoge orde. 

De lezer moet niet denken dat ik alles geloof wat gevangenen schrij 
ven en klagen. Ik ben van nature eerder sceptisch, en weet best dat zelfs 
de meest incapabele subsituut-officier van Justitie vermoedelijk over een 
aantal deugden beschikt, die als regel zelfs de beste gevangenen niet 
sieren. 

De kritiek der gedetineerden is echter daarom belangrijk, omdat zij 
niet voor ons verantwoordelijk zijn, maar wij wel voor hen. Ook zorgen
kinderen zijn kinderen . 
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Prof. mr. dr. ]. Barents: H. P. G. Quack. - Van Gorcum, 
Assen, 1959. (Prijs f 9.90) 

Men kan prof. Barents dankbaar ziJn voor het overwinnen van de schroom om 
dit boek het licht te doen zien. Op zeer boeiende wijze wordt het leven van een 
man beschreven, die nauw betrokken is geweest bij de grote maatschappelijke ver
anderingen, die zich in de tweede helft van de vorige eeuw voltrokken. 

Maar dit boek is meer dan een beschrijving van een bevriend mens; het geeft 
een interessante kijk op het leven in die tijd, het geeft een beeld van de ge
dachtenwereld van hen, die toen in ons land, en vooral ook in Amsterdam, be
langrijke posities bekleedden. Het lijkt dan ook geen gewaagde voorspelling, dat 
dit boek op vele literatuurlijsten zal voorkomen, wanneer de geschiedenis van de 
sociale beweging in ons land of van Amsterdam in de vorige eeuw wordt 
behandeld. 

Toch prikkelt dit boek wel vaak de criticus in de recensent en om andere 
redenen dan de schrijver in zijn verantwoording veronderstelt. 

Naar mijn gevoel heeft de auteur te vaak gewrongen motiveringen opgesteld 
om Quack's houding ten opzichte van de Marxistische socialisten te verklaren. 
De voor de hand liggende verklaring dat de voorzitter van de liberale kiesver
eniging "de Grondwet" een zeer sociaal voelend en -denkend liberaal was in 
plaats van een "mislukte" socialist, accepteert de schrijver niet. 

Op blz. 7 spreekt Barents van Quack's drempelcomplex waardoor hij zich niet 
aan de arbeidersbeweging kon geven. Een fraaie verklaring, maar op blz. 25 
blijkt, dat Quack de klassestrijd altijd heeft verworpen en de weergave van 
Quack's woorden op blz. 145 e.v. bewijst dat hij met het Marxisme weinig 
ingenomen was, en om zeer principiële en zakelijke redenen. Dat Quack het niet 
met alle ideeën van de meerderheid der liberalen van zijn dagen eens was, bewijst 
niet dat hij niet liberaal dacht. De socialistische auteur heeft hier te weinig oog 
gehad voor de liberale gezindheid, die dit mogelijk maakt. De term "salon
socialist" (blz. 116) is, dunkt me, dan ook onjuist. De mening, dat Quack's 
houding tijdens de spoorwegstaking zwak was (blz. 105), deel ik niet. Men kan 
begaan zijn met het lot van een bepaalde groep zonder de strijdmethoden van 
die groep goed te keuren. Een dergelijk middenstandpunt in een conflictsituatie 
innemen vraagt vaak meer moed dan partij-kiezen. De rethorische vraag op 
blz. 106 is hiermede op een andere wijze beantwoord dan de auteur suggereert. 

Tenslotte een aantal kleine opmerkingen. 
Bijzonder boeiend was de anecdote welke prof. Barents op blz. 22 en 23 

weergeeft. Het zijn juist dit soort schetsen van het sociale leven in Quack's tijd, 
die het boek vaak verlevendigen. 

De korte biografieën aan het einde van het boek zijn een welkom hulpmiddel. 
Alleen de jaartallen hierin genoemd zijn niet in overeenstemming met de ge
gevens vermeld op blz. 17 en 18. Toen Quack naar Haarlem ging was De Vries 
al hoogleraar in Groningen! · 

Het citaat op blz. 26 is verwarrend. Het is niet een oordeel uit de tijd dat 
Quack secretaris van de Amsterdamse Kamer van Koophandel was, want toen 
leefde Geuit de Clerq al niet meer. De karakteristiek van de Amsterdamse koop
man moge er niet minder juist om zijn, een woord van toelichting was dan toch 
gewenst geweest. 

Het salaris van f 2.000.- lijkt me minder schraal dan prof. Barents doet voo·r
komen (blz. 28, 61). In 1861 zal dit voor een jong academicus eerder een redelijk 
hoog salaris zijn geweest. 

Bij de aanleg van de spoorwegen (blz. 44) spreekt de auteur van het Thor
beckiaans beginsel dat daar werkte. Maar Thorbecke wilde daarvan niets weten! 
Thorbecke heeft toen minister Van Hall zelfs een redeloze, parasitistische politiek 
verweten. 

In het boek ontbreekt helaas een personenregister. Ook een portret van Quack 
zelf had in dit boek thuis gehoord. 

Misschien zal de schrijver hierin kunnen voorzien, bij een herdruk, die wij deze 
auteur en dit boek van harte gunnen. Want al met al is dit boek het waard om 
het met critische aandacht te bestuderen. 

H. ]. L. VONHOFF 
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Waarlijk, ons leven is te kort om wanneer 
wij iets tot stand willen brengen, het volmaakte te bereiken en geen 
fouten te begaan. Veel beter is het daarom van tijd tot tijd maar eens 
door te tasten of door te hakken op gevaar af om nu en dan eens een 
fout te begaan. 

C. Lely 

Zolang als ze nog op je schelden, heb je 
nog niet afgedaan. 

Tak van Poortvliet 

Indien een overmaat van planning de af
zonderlijke wetenschappelijke onderzoeker te veel in zijn initiatieven 
zou· remmen, dan zou één van de krachtigste motieven voor wetenschap
pelijk onderzoek, de "drang tot avontuur" ophouden zijn grote rol te 
spelen, hetgeen volkomen catastrofaal zou zijn. 

H. A. Tolhoek, 
Toekomstperspectieven van de natuurwetenschappen. 

wij doen graag wat wij willen en wij zijn 
blij als onze buurman doet wat hij wil. 

Perikies 
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Jj[iSeraal 
VIJFDE JAARGANG Nr. 2 

Mr. F. G. van Dijk 

HET EUROPEES PARLEMENT 

De Assemblée Parlementaire Européenne, de volksvertegenwoordiging 
van het Europa van de Zes, is georganiseerd in politieke groeperingen. 
Formeel heeft zich daarmede elk lid losgemaakt van zijn nationaliteit en 
moet en mag hij slechts denken in categorieën van Europese politiek. 
Praktisch ziet men echter nog herhaaldelijk, dat de opinies over bepaalde 
onderwerpen dwars door de politieke groeperingen volgens nationale 
lijnen kunnen worden ingedeeld . Het Europa van de Zes is nog geen 
eenheid. Het groeit naar de eenheid toe. Zolang de Europeanen deze 
eenheid nog niet ten volle beleven, is het begrijpelijk en duidelijk, dat 
ook zij, die het Europese volk vertegenwoordigen, zich niet ten volle 
losmaken van de nationale denkwijze en dat zij dienovereenkomstig ook 
de nationale vraagstukken en de nationale belangen in het oog blijven 
houden. 

De Europese gemeenschappen, d.w.z. de E.G.K.S., de E.E.G. en de 
Euratom zijn in origine opgebouwd als douane-unies en groeiden naar de 
Economische Unie. Door deze economische doelstelling is ook de werk
wijze van de politieke vertegenwoordiging mede bepalend. De economi
sche visie van de drie in het Europese parlement vertegenwoordigde 
politieke stromingen heeft tot nog toe weinig gebotst. Het parlement is 
nog gewikkeld in een strijd met de executieven, d.w.z. met de Hoge 
Autoriteiten en de twee Europese Commissies zowel als met de Raden 
van Ministers om zijn plaats en invloed in de groeiende economische 
eenheid. Deze st rij cl reikt over de politieke verschillen heen; alle volks
vertegenwoordigers, die hun taak begrijpen en die de plaats, die de 
volksvertegenwoordiging in de democratie behoort in te nemen, ernstig 
opvatten, zullen in deze strij cl in grote trekken tot hetzelfde standpunt 
komen. Van belang is in dit verband het debat, het zgn. colloque, dat in 
november '59 heeft plaats gehad tussen de Conseils des Ministres en het 
Europees Parlement. 

Hier is bereidheid getoond van de zijde van de Conseils des Ministres 
om met het Parlement in discussie te treden. 

De verhouding met de beide Europese Commissies en de Hoge Auto-
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riteit van de E.G.K.S. is tormeel duidelijker dan die tussen parlement en 
de Raden van Ministers. De beide Commissies en de Hoge Autoriteit zijn 
volgens de verdragen verplicht verantwoording aan het parlement af te 
leggen en deze verplichting bestaat ten aanzien van de Conseils des 
Ministres niet. 

In de verhouding volksvertegenwoordiging-executieven is echter 
niet beslissend wat de nauwkeurige wettelijke omschrijving van deze ver
houdingen is, maar is beslissend de wederzijdse bereidheid tot spreken 
en de invloed, die de volksvertegenwoordiging zich de facto weet te ver
werven. In alle geschiedenissen van alle volksvertegenwoordigingen ziet 
men de invloed van de volksvertegenwoordiging vooruitgaan en vooruit
lopen op de wettelijke toekenning van bevoegdheden . Het is de reële 
invloed van het parlement, die beslissend is voor zijn positie. Zolang de 
verhoudingen niet zijn uitgekristalliseerd, zal in de relatie volksvertegen
woordiging-executieven de volksvertegenwoordiging, welke ook de par
tijverhoudingen zijn, het onderling debat in de volksvertegenwoordiging 
verzwakken. De volksvertegenwoordiging zal dan namelijk, behoudens 
indien er in een dergelijke volksvertegenwoordiging min of meer sterke 
groepen van anti-democraten aanwezig zijn, tot een gezamenlijke inspan
ning komen om de positie van het parlement te versterken. De positie 
van de volksvertegenwoordiging wordt versterkt door de waarde van 
haar besluiten. 

Eenmaal gegeven het feit, dat de allereerste taak van de drie gemeen
schappen is het opbouwen van een economische eenheid, ieder voor het 
eigen terrein, zal de benadering van de economische vraagstukken door 
het Europees Parlement van doorslaggevende betekenis zijn voor de posi
tie die het parlement zal innemen. Nu moet worden geconstateerd, 
dat deze economische eenheid nog niet bestaat, moet het duidelijk zijn, 
dat het ook voor de vertegenwoordigers van de volken in het Europees 
Parlement een te zware eis zou zijn, indien zij zich geheel zouden los
maken van hun nationale benadering van de vraagstukken. Wat wel van 
hen gevraagd mag en moet worden is, dat zij bij elke beslissing, die zij 
nemen, zich realiseren, dat gezien van hun nationale stellingname en van 
hun nationale belangen zij mede-bouwers zijn aan een economische een
heid van Europa. Al naar gelang de debatpunten in de volksvertegen
woordiging zich op den duur langs politieke lijnen en minder langs 
nationale lijnen zullen ontwikkelen, kan men constateren in welk sta
dium de werkelijke economische eenwording van Europa verkeert. De 
stijl van de debatten in het Europees Parlement kan zo een thermometer 
worden voor de opmerkzame waarnemer om te weten, hoever de ontwik
keling tot een eenheid is gevorderd. 
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Dr. E. Nordlohne 

DE STRIJD TEGEN TANDBEDERF 

Ik herinner mij nog goed, dat algemeen werd opgemerkt, wat voor 
mooie gebitten de Canadese soldaten hadden, die ons land bevrijdden. 
Wie heeft er in ons land een gaaf gebit? Wij weten uit eigen ervaring 
wel, dat zowat iedereen in onze omgeving zich regelmatig onder tand
heelkundige behandeling stelt. In een rapport van de Gezondheidsraad, 
getiteld: "Cariëspreventie met fluoriden" 1) wordt met zoveel woorden 
gezegd 2), dat praktisch de gehele Nederlandse bevolking tandcariës 
heeft. Soms in geringe, meestal echter in ernstige mate. Bij personen van 
15 jaar en ouder behoort een gaaf gebit tot de grote uitzonderingen. Nog 
niet één op de 1000 Nederlanders heeft een gebit zonder aantasting. Is 
dit erg, moet hier iets aan gedaan worden? 

Of het erg is, weten de slachtoffers der tandcariës zelf wel het beste te 
zeggen. Het verdriet van de pijn, het verdriet vooral, als voortijdig het 
natuurlijke gebit moet plaatsmaken voor een kunstgebit, veroorzaken 
een psychische druk, die zeer groot kan zijn. Daarnaast- en meer exact 
vast te stellen - drukken de kosten van tandheelkundige verzorging. 
Het rapport schat - zonder overigens de bron te vermelden - dat per 
jaar 50 tot 100 miljoen gulden daarvoor wordt uitgegeven. Op ieder 
moment van de dag worden ten minste 4000 patiënten behandeld, of 
zitten in de wachtkamer op hun beurt te wachten. Gezien het feit, dat 
tandartsen niet plegen te werken in de avonduren, noch op zaterdagmid
dagen, gaat een enorme hoeveelheid produktieve tijd verloren van al die 
arbeidenden, die hun werk voor bezoek aan de tandarts onderbreken. 
Zowel van individueel, als van algemeen standpunt uit gezien, is 't wen
selijk naar wegen te zoeken om de tandcariës doeltreffend te bestrijden. 

Hoewel tal van factoren het ontstaan van cariës kunnen veroorzaken, 
en dus ook tal van regels in acht zouden moeten genomen om cariës te 
verhinderen, is toch komen vast te staan, dat fluor-arme voeding van de 
moeder tijdens de zwangerschap en van het kind in zijn eerste levensjaren 
de weerstand tegen tandcariës gering doet zijn. Men kan het ook anders 
zeggen: wie voldoende fluorhoudende voeding tot zich neemt, krijgt een 
gebit met fluoride-houdend glazuur, dat harder is, en moeilijker oplos
baar, dan fluoride-arm glazuur. Zo'n gebit heeft een verhoogde weer
stand tegen cariës. De strijd tegen tandbederf kan dus worden gevoerd 
langs de weg van het weloverwogen diëet. Zorgt, dat u fluor naar binnen 
krijgt; eet meer haring. 
Ja, eet meer haring, maar wie doet dat? Haring is ook niet zo erg goed
koop. Grotere gezinnen zullen stellig niet regelmatig voor alle gezinsle
den haring op tafel kunnen zetten. Kunnen? Nou ja, "kunnen" wel, 
maar men doet het niet. Televisie komt eerst en de motorfiets, en de si-

1) Op 1 juni 1960 uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volks
gezondheid. 

2) Blz. 7, par. 1. 
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garetten en de ijsjes. Het resultaat? Men eet niet afwisselend genoeg, 
men voedt zich te veel met brood en aardappelen, ook met koekjes bij de 
thee. Men bezuinigt eigenlijk op het eten, waarbij komt, dat de Holland
se huisvrouw blijkbaar niet gaarne kookt en de Hollandse huisvader zijn 
boterhammetje met hagelslag of goedkope jam blijkbaar - al of niet 
gelaten - aanvaardt. 

In medische kringen is men na langdurige onderzoekingen tot de slot
som gekomen, dat tandcariës doelmatig kan worden bestreden, door toe
voeging van fluoride aan het drinkwater. Alleen op deze manier is men 
verzekerd van een massaal innemen van het profilacticum. Na de 
wetenschappelijke waarnemingen in de Ver. Staten, in Zweden en Zwit
serland, verscheen thans het rapport van de Nederlandse wetenschappe
lijke onderzoekers. Ook zij kwamen tot de zelfde gevolgtrekking. Het 
onderzoek heeft bestaan uit een vergelijking van het voorkomen van 
cariës bij personen, woonachtig in een gemeente waar aan het drinkwater 
fluorzout werd toegevoegd, met de cariës van personen die woonden in 
een gemeente met fluoride-vrij drinkwater. Na ruim vijf jaar bleek, dat 
kinderen, die van hun geboorte af gefluorideerd water hadden gedron
ken, gemiddeld 40-60 % minder cariës vertoonden dan de kinderen, die 
steeds fluoride-vrij water hadden moeten drinken. 

Het onderzoek heeft zich uiteraard niet beperkt lot deze vergelijk_ing. 
Aandacht werd ook geschonken aan de dosering van fluor, waarbij ge
zocht werd naar verantwoorde grenzen. Immers, te veel fluor is ook weer 
niet goed; dàn ontstaan vlekken in het glazuur van het gebit. Wordt 
evenwel niet meer dan 1 tot 1,5 mg fluorzout per liter drinkwater 
toegevoegd, dan zijn geen fluoride-vergiftigingen te verwachten. Het 
behoeft dus niet te verbazen, dat het rapport meent te kunnen aanbevelen 
tot fluoridetoevoeging aan het Nederlandse drinkwater in een concen
tratie van 1,0 - 1,2 mg per liter. 

Hiermede is een nieuw onderwerp toegevoegd aan het beleidsgebied 
van de exploitanten der waterleidingbedrijven. In feite wil dit zeggen, 
dat de gemeenteraden zich met deze aangelegenheid zullen moeten bezig
houden. Van de 189 waterdistribuerende bedrijven zijn er 134 een 
gewone gemeentedienst ; deze 134 bedrijven staan dus onder rechtstreeks 
toezicht van de gemeenteraden. Daarnaast zijn er nog 22 bedrijven in 
n.v.-vorm, waarvan de aandelen in handen zijn van gemeenten (en van 
de provincies) , 11 in de vorm van een stichting (met een bestuur, waar
van de leden worden aangewezen door de deelnemende gemeenten) en 6 
in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (met een bestuur, be
staande uit beleidspersonen uit de sfeer van gemeente en provincie). In 
deze 39 gevallen houdt het gemeentebestuur dus indirect toezicht op de 
waterleiding. Ten slotte bestaan er nog 13 particuliere waterleiding be
drijven, die de waterleiding exploiteren op grond van een concessie van 
de gemeente. De invloed van de gemeenteraad wordt hier dus weer an
ders uitgeoefend. Van de drie overige bedrijven zijn er twee in eigendom 
van het Rijk (Staatsmijnen, Staatsvissershavenbedrijf) , en één, het belang
rijke Prov. Waterleidingbedrijf van Noordholland, is eigendom van een 
provincie. Leden van de gemeenteraden en provinciale staten zullen zich 
dus moeten beraden over de vraag, of het drinkwater wel of niet ge-
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fluorideeed moet worden. Zij zullen zich dan geplaatst zien voor een 
gehele reeks vraagstukken, die - als ik het goed zie - herleid kunnen 
worden tot aspecten van le medische, 2e morele, 3e financiële, 4e prakti
sche en 5e filosofische aard. In het volgende zal over elk dezer facetten 
iets worden gezegd. 

1. Medische aspecten. Bestaaç het gevaar, dat een gebruiker van lei
dingwater te veel fluor naar binnen krijgt? Zouden andere middelen om 
fluor toe te dienen niet veiliger zijn? 

De kans op overgebruik van fluor is uitermate gering, want een mens 
drinkt nu eenmaal maar 'n paar liter water per dag. Men drinkt niet de ene 
dag 3 liter en de andere dag 12 liter! Een relatief lichte fluorvergiftiging 
zou eerst ontstaan, als meer dan honderd liter water ineens werd gedron
ken. Hoogstens zou het doseerapparaat van de waterleiding eens een keer 
te veel kunnen geven. Natuurlijk zal controle op de goede werking van 
het doseerapparaat onontbeerlijk zijn, maar onjuiste afgifte van fluor is 
voor een enkele keer niet gevaarlijk. Enkel bij voortdurende overdosering 
gedurende een lange periode kunnen ziekteverschijnselen optreden. Hèt 
grote voordeel van fluoridering van drinkwater is gelegen in de eenvoud. 
Elke andere wijze van toediening bijv. door pillen of door toevoeging 
van fluorzout aan het brood, vraagt meer op de enkeling gerichte aan
dacht. In feite wordt dan massale toediening van fluor onmogelijk. 

2. Morele aspecten. Besluit de exploitant van een waterleidingbedrijf 
tot fluoridering, dan betekent dit, dat alle aangeslatenen in het voorzie
ningsgebied gefluorideerd water moeten drinken, of zij willen of niet. 
In den regel zal men immers geen betrouwbaar drinkwater kunnen ver
krijgen anders dan van het waterleidingbedrijf. Wanneer er dus in een 
voorzieningsgebied groepen mensen zijn, die niet extra fluor in het water 
willen ontvangen, terwijl anderen dat wèl wensen, dringt het morele 
aspect zich op. Wie voor zich zelf geen fluor wenst, en het daarom ook 
een ander onthoudt, draagt enigermate de schuld van de tandcariës van 
die ander. Wie - anderzijds - zelf wèl fluor wenst en het ook een 
ander, tegen diens wil, noodzaakt te drinken, is een onsympathieke dwin
geland. Welk standpunt men ook huldigt, steeds zal men moeten besef
fen, dat men ingrijpt in het persoonlijke welzijn en het persoonlijk leven 
van een ander. Een oplossing, waar ieder het volle pond krijgt, is er niet, 
omdat het waterleidingbedrijf niet tegelijk fluor-arm en fluor-houdend 
water kan distribueren. 

3. Financiële aspecten. De geldelijke kant is zeker niet ~onder beteke
nis, als men beseft, dat fluoridering van drinkwater ongeveer 40 cent per 
persoon per jaar zal gaan kosten. Neemt men een stad als Amsterdam, 
dan moet dus gerekend worden op een uitgave van een slordige 300.000 
gulden per jaar. Voor het gehele land zal de fluoridering dus bijna vier 
miljoen gulden p.j. gaan kosten. Verhoging van de waterleidingstarieven 
met gemiddeld 4% zal onvermijdelijk zijn. Wil men de fabrieken en 
landbouwers, die voor het bedrijfswater het fluor wel missen kunnen, 
niet laten meebetalen, en de kosten dus geheel afwentelen op de huishou
delijke verbruikers, dan zal een tariefsverhoging van 7 à 8% voor het 
leidingwater, afgeleverd in woonhuizen, noodzakelijk zijn. 
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4. Praktische problemen ontstaan er, als een waterleidingbedrijf in 
meer dan een gemeente water levert, en er in elke gemeente anders over 
de fluoridering gedacht wordt. Vooral voor streekbedrijven, die soms wel 
meer dan twintig gemeenten bedienen, rijzen hier problemen, die een 
Salomon's oordeel vergen. En op het eerste gezicht lijkt het ook niet 
praktisch om de massale strijd tegen de cariës te voeren door fluoridering 
van leidingwater, als men weet, dat zeker niet meer dan circa 1% van al 
het geproduceerde drinkwater echt gedronken wordt! Daar zal menigeen 
misschien van opkijken, maar toch is het zo. Ruwweg de helft van alle 
leidingwater gaat naar fabrieken, werkplaatsen, veestallen, tuinderijen, 
e.d. De andere helft, die naar de woonhuizen gaat, wordt gebruikt voor 
tuinsproeien, douchen, doorspoelen van wc·s, koken, schrobben en er 
wordt ook wel wat, maar héél weinig, gebruikt om te drinken! Van alle 
fluor, dat aan het water zal worden toegevoegd, zal maar ongeveer 1% 
de mens bereiken. 

5. Filosofische aspecten. Waarom heeft uw gemeente een waterleiding
bedrijf? Om te zorgen voor betrouwbaar water. Maar moet er dan fluor 
in? In de praktijk bevat zo ongeveer elk gedistribueerd water wel wat 
fluor, maar toevoeging van fluor is niet nodig, om het water ongevaarlijk 
te doen zijn. Wel moet er vaak chloor bij, ter bestrijding van verontreini
gingen die de gezondheid zouden kunnen benadelen. Fluor-arm water is 
wellicht een der oorzaken van een zwak gebit, maar het is op zich zelf 
geen ongezond water. Gaat men fluor toevoegen, dan is dat dus niet om 
betrouwbaar water te leveren, maar om de bevolking een geneesmiddel 
thuis te brengen en om de bevolking te noodzaken, dit geneesmiddel ook 
werkelijk in te nemen. Als wij vandaag beginnen met fluor, voor het 
gebit, krijgen wij dan misschien morgen iets tegen de zenuwen en over
morgen weer wat anders voor de slanke lijn? Waar eindigen wij dan? 
Onze oosterburen hebben er heel bepaalde denkbeelden over. Men heeft 
daar zó zijn bekomst van dwang van boven-af, dat men er niet aan denkt, 
om ook maar iets te doen wat lijkt op gedisciplineerd fluor-slikken door · 
middel van het drinkwater. 3) 

En wat moet nu het liberale gemeenteraadslid doen? Fluoridering van 
drinkwater betekent enerzijds bemaedering van de overheid op het ge
bied van voeding en tandverzorging, anderzijds een doeltreffend middel 
om de meest verbreide volksziekte, de tandcariës, te bestrij den. Ik zou 
zeggen: wie nooit kiespijn had, werpe de eerste steen naar de fluoride
ring. De praktijk zal wel zijn, dat dan niemand naar voren treedt. Zou 
het inderdaad ·lukken om, met medewerking der liberale raads- en staten
fracties de tandcariës doeltreffend te bestrijden, dan. zou de V.V.D. over 
zegge 25 jaar de leus kunnen aanheffen: Mede dank zij ons, kan het 
Nederlandse volk weer zijn tanden laten zien! 

3) Trouwens reeds in 1912 zei een spreker op een vergadering van Duitse 
waterleiding- en gasbedrijven: " In der Zeit der Surrogate und der überall sich 
aufdrängenden chemisehen "Schönung und Auffrischung" unserer Speisen soli 
man nicht auch noch das Wasser chemisch verbessera wollen und die Wasserwerke 
zu Wasserapotheken und Hexenküchen machen". Geciteerd in: Hundert Jahre 
Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern 1859-1959, München, 1959, 
blz. 143. 
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Dr. Ir. A. W.G. Koppejan 

HET GARANTIEBELEID VOOR DE LANDBOUW 

Reeds enige jaren behoort het garantiebeleid voor de landbouw tot de 
belangrijke binnenlandse economische problemen. Dit heeft er o.a. toe 
geleid dat van verschillende zijden aandacht wordt besteed aan de vraag 
of het tot dusverre gebezigde garantiestelsel nog wel een bruikbaar in
strument is. 

Men zal zich herinneren, dat kort na de oorlog als grondslag voor het 
landbouwbeleid werd aanvaard "de verzekering van een redelijk bestaan 
aan de werkers op het goed geleide en sociaal en economisch verant
woorde bedrijf ' . In de praktijk is dit uitgewerkt in de vorm van prijs
garanties op kostprijsbasis voor een aantal belangrijke landbouwproduk
ten. Deels waren dit minimumprijzen, waarvoor vrije uitloop naar boven 
mogelijk was bij gunstige markt, deels echter waren het vaste prijzen. 

Met name deze laatste garantievorm is de oorzaak, dat tot ca. 1952 de 
landbouw aanzienlijke bedragen aan inkomen heeft gederfd. Voor vrij
wel alle produkten lagen de marktprijzen toen boven de gegarandeerde 
kostprijzen en de vaste prijsgaranties betekenen dus, dat met minder dan 
de marktprijs genoegen moest worden genomen. D e landbouw heeft deze 
inkomensderving destijds aanvaard als onderdeel van het, op de lange 
termijn gerichte, beleid, waarbij in minder gunstige tijden de prijzen ook 
zouden worden gesteund. In die zin beschouwd is de aanvankelijke inko
mensderving een toeval, dat echter de aanspraken van de landbouw nog 
eens onderstreepte. Zo is in dit verband wel over een "morele hypo
theek" van de landbouw gesproken. 

Na 1953 is de situatie echter drastisch gewijzigd. De schaarste maakte 
plaats voor overvloed en de prijzen der landbouwprodukten daalden of 
bleven ten hoogste ongeveer gelijk, terwij l de kost- en daarmede de 
garantieprijzen stegen. Voornamelijk tengevolge van de algemene stij
ging van het loonpeil, maar ook door hogere prijzen der industriële 
produktiemiddelen en wellicht ook door een zekere spiraalwerking van 
bedrijfsvoering en kostprijs. 

Voor vrijwel alle gegarandeerde produkten zijn de marktprijzen dan 
ook al een aantal jaren beneden de garantieprijzen komen te liggen en 
de kosten van het garantiebeleid dreigen zich rond de .f 500 mln te sta
biliseren, waarvan het grootste deel voor de melk. En dit dan nog slechts 
dank zij een beperking van de garanties voor enkele produkten, w.o. 
de melk, tot een bepaalde hoeveelheid. 

Gestimuleerd door deze ongunstige ontwikkeling, waarin (afgezien 
van de E.E.G.) geen keerpunt te voorzien valt, is nu de vraag gerezen of 
prijsgaranties wel het aangewezen instrument zijn om het landbouw
inkomen te verzekeren. Nu deze garanties een aantal jaren inderdaad 
effectief zijn geweest, blijken zij n l. een aantal ernstige bezwaren te 
hebben. 
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Bezwaren tegen prijsgaranties 

1. Bij prijsgaranties op kostprijsbasis wordt aan de feitelijke marktver
houdingen hun functie als leidraad voor de produktie, zowel wat betreft 
het patroon als de intensiteit, grotendeels ontnomen. De produktie vindt 
dan plaats in een kunstmatig prijzenklimaat, waarin zij steeds verder 
verwijderd raakt van haar primaire doelstelling: een optimale bij dra ge 
te leveren tot de nationale welvaart. 

2. Met de bepaling der garantieprijzen neemt de overheid eigenlijk 
de functie van de vrije markt over. Zou zij hierbij aan het onder 1 ge
noemde bezwaar tegemoet willen komen door een wijziging van de 
verhouding der garantieprijzen t.o.v. die der kostprijzen, dan kan dit al 
spoedig in strijd komen met de doelstelling een redelijk bestaan te verze
keren. Met name is dit het geval t.a.v. bedrijven, die op grond van hun 
natuurlijke omstandigheden vooral op de voortbrenging van minder 
gunstig in de markt liggende produkten zijn aangewezen. 

3. De mogelijkheid, om ook bij prijsgaranties aanpassing van de pro
duktie te bevorderen, zal in de praktijk dan ook vooral in beperking van 
de garantie tot een bepaalde hoeveelheid der zwakke produkten gelegen 
zijn. Voor enkele belangrijke produkten: melk, suikerbieten en fabrieks
aardappelen is dit zonder omvangrijke overheidsbemoeiïng met de afzet 
uitvoerbaar via de administraties der betrokken industrieën. Daarbij 
wordt dan de onrechtvaardigheid begaan, dat alle producenten in gelijke 
mate in hun garantie--aanspraken getroffen worden. Ongeacht of zij al of 
niet naar de bevoogde produktie-aanpassing gehandeld hebben en of dit, 
naar de aard van hun bedrijf, in redelijkheid gevergd kan worden. 

Iedere andere vorm van produktiebeperking vereist echter direct in
grijpen in het produktieplan van afzonderlijke bedrijven, waarvan de 
moeilijkheden uit het verleden voldoende bekend zijn. 

4. Afgezien van de bezwaren, die uit de isolatie van de werkelijke 
marktverhoudingen voortvloeien, wordt bij prijsgaranties de doelstelling 
van een redelijk bestaan in het algemeen àf overschreden àf niet bereikt. 
D.w.z. deze garantievorm is àf te duur àf onvoldoende en dat zowel naar 
tijd als naar plaats. 

Naar tijd, omdat de garantie voor bepaalde produkten effectief kan 
worden, terwijl via de overige produkten der betrokken bedrijven in 
totaal nog een redelijk bestaan of meer dan dat verkregen wordt. Aan de 
andere kant kunnen de garantieprijzen nog niet effectief zijn, terwijl het 
prijsverloop der niet-gegarandeerde produkten het inkomen reeds bene
den het redelijk niveau doet dalen. 

Naar plaats, omdat in het algemeen met één landelijke garantieprijs 
gewerkt dient te worden, gebaseerd op de kostprijs van een fictief lande
lijk gemiddeld bedrijf. Op de ene helft der bedrijven, die onder gunstiger 
omstandigheden dan het landelijke gemiddelde verkeren, beoogt de ga
rantie dus meer dan het redelijk bestaan, terwijl dit op de andere, minder 
gunstige, helft niet wordt bereikt. 

5. Gelden de hierboven genoemde tekortkomingen bij iedere vorm van 
prijsgaranties, voorzover deze niet als toeslagen per kg produkt, maar als 
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prijshandhaving via invoerheffingen of marktregelingen plaatsvinden, 
hebben zij bovendien nog de volgende vier bezwaren. 
a. Bij onderling vervangbare produkten, bijv. voedergranen, wordt dan 

niet alleen nationaal-economisch nadeel geleden door belemmering 
van de aanpassing van de produktie, maar ook van die van het ver
bruik aan de marktverhoudingen. 

b. Bij variabele invoerheffingen worden bijzondere maatregelen noodza
kelijk om het daaruit voortvloeiende kunstmatige prijsrisico voor de 
handel uit te schakelen. 

c. Voor agrarische grondstoffen betekent prijshandhaving een kostprijs
verhoging voor de eindprodukten. Bij uitvoer hiervan zijn dan resti
tutieregelingen met alle moeilijkheden van dien noodzakelijk. 

d. De lasten van het beleid, dat zoal niet in het landbouwbelang dan 
toch in het algemeen belang gevoerd wordt, rusten bij prijshandha
ving niet op de algemene middelen, maar op de consument van de 
betrokken produkten. 

Het alternatief: inkomenstoelagen. 

Dit is een indrukwekkende reeks bezwaren. Vele daarvan zijn echter 
alleen van belang geworden omdat de landbouwsituatie zich geheel an
ders ontwikkeld heeft dan kort na de oorlog voorzien werd. De moge
lijkheid, dat er ooit weer een langdurige periode met aanzienlijke over
schotten aan agrarische produkten zou aanbreken, werd toen algemeen 
uitgesloten geacht. En alleen in dat geval kunnen de marktprijzen zover 
en zolang beneden de kostprijs komen te liggen als thans het geval is en 
gaan de onvoldoende aanpassing van de produktie bij de afzetmogelijk
heden en de onevenwichtige verdeling der garantiegelden een rol van 
betekenis spelen. . 

Het is duidelijk, dat onder deze omstandigheden het zoeken naar een 
andere vormgeving van het garantiebeleid een zinvolle bezigheid is ge
worden. Uit de verschillende publicaties, die naar aanleiding van een 
dergelijk onderzoek zijn verschenen, is langzamerhand één andere oplos
sing als een duidelijk alternatief naar voren gekomen. Nl. die waarbij 
het bevorderen van een redelijk bestaan in de landbouw in principe 
wordt bewerkstelligd door toeslagen, die niet per produkt maar per be
drijf worden verleend. 

Dus een garantiestelsel, waarbij de prijsvorming zoveel mogelijk vrij 
wordt gelaten en het redelijk bestaan zo nodig door inkomenstoeslagen 
onafhankelijk van de produktie wordt verzekerd. Prijsbeleid is daarbij 
slechts op zijn plaats ter afweer van dumping, waartegen ook iedere 
andere bedrijfstak wordt beschermd, dan wel voor een specifieke garan
tie t.a.v. produkten, waarvan men om bijzondere redenen een zekere 
omvang van de produktie ongeacht de marktverhoudingen in stand wil 
houden. Een situatie, eveneens geheel vergelijkbaar met die, welke voor 
bepaalde industrieprodukten bestaat. 

In deze vorm legt het prijsbeleid dus in beginsel slechts een anti-dum
ping-vloer in de markt, die uiteraard aanzienlijk lager ligt dan de huidige 
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(kost) prijsgaranties. Boven dit minimum vindt dan geen prijsbeïnvloe
ding meer plaats en kunnen de in- en uitvoerprijzen vrijelijk doorwerken 
op de binnenlandse markt. Voorzover daarbij een inkomen ontstaat, dat 
lager is dan in het garantiebeleid als redelijk is aanvaard, wordt het ver
schil door een toeslag per bedrijf goedgemaakt met als criterium de op
pervlakte cultuurgrond. Dus uitkering van een bedrag per ha, waarbij zo 
nodig een zekere regionale differentiatie kan worden toegepast. 

Bij een zodanig garantiestelsel komen op een na alle voor prijsgaranties 
genoemde bezwaren te vervallen. 
1. De marktprijs blijft (afgezien van dumping) richtsnoer voor de 

produktie. 
2. Strijdigheid tussen economisch en sociaal gewenste garantieprijsver

houdingen doet zich niet voor. 
3. "Produceren voor de garantieprijs" c.q. kwantitatieve produktiebeper

king wordt vermeden. 
4. Er wordt alleen ingegrepen indien en zolang het redelijk bestaan niet 

wordt bereikt. 
5. Afgezien van de bescherming tegen dumping, wordt de aanpassing 

van het grondstoffenverbruik aan de marktverhoudingen niet belem
merd , vervalt het kunstmatig prijsrisico, behoeven geen heffingen te 
worden gerestitueerd en rusten de lasten van het algemeen belang 
ook op de algemene middelen. 

Alleen de regionale allocatie der garantiegelden wordt (door differen
tiatie der toeslagen) aanmerkelijk verbeterd, maar is nog niet ideaal. 

Afweging van prijsgaranties tegenover inkomenstoeslagen. 

Naar bovenstaande aspecten gemeten, voorziet een in beginsel op in
komenstoeslagen gebaseerd garantiestelsel boven een zekere "bodem" van 
prijsgaranties zozeer in de economische en sociale desiderata voor het 
beleid, dat de keuze t.o.v. de huidige beleidsvorm nauwelijks een pro
bleem behoorde te zijn. Desondanks is de gedachte aan een dergelijke 
wijziging in landbouwkringen allerminst met vreugde begroet. De ar
gumenten voor deze afwijzende houding zijn echter niet bijzonder sterk. 
Deels zijn zij van overwegend gevoelsmatige aard, deels ook blijken zij 
niet tegen nadere beschouwing bestand . 

1. In de eerste plaats wordt aangevoerd dat inkomenstoeslagen meer 
dan prijsgaranties het karakter van een steunbeleid dragen. Dit moge 
juist zijn, voorzover deze garanties thans door maatregelen aan de grens 
worden geëffectueerd, voor de grote post in het geheel: de garantie aan 
de melkveehouderij is het verschil uitermate subtiel. Zowel een toeslag 
per ha als een per kg melk vereisen beide een uitkering uit de schatkist 
ten laste van hetzelfde hoofdstuk van de begroting. Bovendien: het 
recht van de landbouw op steun van de gemeenschap is reeds zo vaak 
en zo unaniem erkend, dat het meer of minder zichtbaar zijn van die 
steun toch werkelijk geen punt van overweging meer behoeft te vormen. 

2. alleen voor prijsgaranties zouden objectieve gegevens n.l. de kost-
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prijsberekeningen, ter beschikking staan. Dit is niet juist. In deze bereke
ningen wordt immers ook een waardering voor de handen- en onderne
mersarbeid van de boer opgenomen, afgeleid uit dezelfde normen voor 
een redelijk bestaan, die ook voor de bepaling van inkomenstoeslagen 
gehanteerd zouden worden. Bovendien berust de gehele kostprijsbereke
ning op een stelsel van afspraken omtrent de keuze en onderlinge weging 
van regionale typebedrijven alsmede over de verdeling van "joint-costs" 
e.d. Indien hieraan de waarde der objectiviteit wordt toegekend, geldt dit 
zeker ook voor andere stelsels van afspraken, waarover tussen partij en 
overeenstemming is bereikt en die in ieder geval geen problemen van 
kostensplitsing e.d. behoeven te bestrijken. 

3. De, ook als bezwaar genoemde, mogelijkheid dat in ongunstige 
tijden de inkomenstoeslagen op zichzelf al een, dan zonder tegenprestatie 
te verwerven, redelijk bestaan verschaffen, bestaat alleen indien uitslui
tend met deze toeslagen gewerkt zou worden. In het voorgestelde ge
mengde systeem met een "bodemgarantie" via prijsbeleid zijn de inko
menstoeslagen aan een maximum gebonden, dat slechts een deel van het 
redelijk bestaan oplevert. 

4. Meer aandacht verdient het feit , dat iedere differentiatie der toe
slagen de begrenzing van toeslaggebieden vereist, die min of meer 
arbitrair bepaald zal moeten worden en onvermijdelijk een zekere wille
keur met zich brengt. 

Wat de gebiedsindeling betreft, kan worden aangesloten bij de be
staande begrenzing der lichte gronden. De beroepen tegen een voorstel 
tot verdere indeling zullen niet moeilijker te behandelen zijn dan die, 
welke tegen de onderscheiding der lichte gronden zijn ingesteld, en 
vormen bovendien evenals deze een eenmalig verschijnsel. 

Bij iedere hanteerbare differentiatie, dus volgens een beperkt aantal 
toeslaggebieden (hoe zorgvuldig op zichzelf ook bepaald), zullen uiter
aard individuele onbillijkheden blijven bestaan. Dat deze, als voort
vloeiende uit een overheidsmaatregel, voor de betrokkenen moeilijk ver
teerbaar zullen zijn, moet daarbij aanvaard worden als de prijs voor de 
verbeterde allocatie der garantiegelden, die voor de overgrote meerder
heid van de landbouw wordt bereikt. Ook bij de instelling van de 
graantoeslag voor de lichte gronden zijn de individuele onbillijkheden 
voor vrijwel vergelijkbare bedrijven aan weerszijden van de lichte-gron
den-grens aanvaard terwille van het voordeel voor de bedrijven op de 
lichte gronden als geheel. 

S. Werkelijk steekhoudend is tot dusverre alleen het argument, dat 
inkomenstoeslagen de landbouw in 'n uitzonderingspositie zouden plaat
sen t.o.v. het hier te lande gevoerde algemene economische beleid, dat op 
bescherming c.q. tolerantie van prijsmaatregelen berust. Deze stelling is 
juist, maar de landbouw verkeert dan ook inderdaad en, het zij hier nog 
eens nadrukkelijk gesteld, volkomen terecht t.o.v. het overige bedrijfs
leven in een uitzonderingspositie. Alleen de landbouw geniet immers 
een, op bepaalde inkomensnormen gebaseerde, permanente garantie van 
redelijk bestaan. Voor alle andere bedrijfstakken, is, afgezien van bijzon
dere gevallen van " infant-industries" de bescherming relatief of absoluut 
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aan de marktprijs der produkten gebonden en wordt niet als een afhan
kelijke van kostprijzen c.q. inkomensnormen bepaald. 

Dat deze uitzonderingspositie in de beleidsvorm zichtbaar wordt ge
maakt, kan dan ook zeker niet als een zakelijk maar alleen als een 
psychologisch bezwaar worden aangevoerd. Welke waarde men hieraan 
ook zal willen toekennen, zij zal toch altijd in het niet dienen te vallen 
tegenover het feit, dat het alleen bij een mede op inkomenstoeslagen 
gebaseerd stelsel mogelijk is de desiderata van het garantiebeleid werke
lijk integraal te verwezenlijken. Ook en m.n. wat betreft de volledige 
vergoeding der noodzakelijke produktiekosten. Bij effectieve prijsgaran
ties blijkt het steeds weer (en steeds meer) noodzakelijk daarop te 
beknibbelen teneinde aan de bezwaren van een prijsbeleid althans eniger
mate tegemoet te komen. 

Ten slotte is het, zeker in dit blad, nog van belang, welk systeem, 
afgezien van de economische, sociale en technische merites, naar liberale 
opvatting de voorkeur verdient. 

Bij prijsgaranties wordt de essentie van de liberale economie, de 
functie van de markt als kompas voor de produktie, door de overheid 
overgenomen. Een overheidsorgaan bepaalt via het prijsbeleid de oriënta
tie van de produktie en daarmede wordt de landbouw feitelijk gedegra
deerd tot stukloonwerker in het nationaal bestel. 

Bij inkomenstoeslagen 3aarentegen blijft het ondernemerschap in de 
landbouw volledig gehandhaafd. Het blijft de taak van de boer zich in 
vrijheid te richten op die produkten die, bij de gegeven marktverhoudin
gen, voor zijn bedrijf de beste kansen bieden. Alleen, en dat is dan de 
bovengenoemde uitzonderingspositie, voorzover ook bij een behoorlijke 
uitoefening van ondernemerschap en bedrijfsleiding geen redelijk bestaan 
te verwerven valt, wordt daarin door een neutrale uitkering voorzien. 
Neutraal omdat verschillen in beloning door individuele produktiekeuze 
en -prestatie onverlet blijven. 

Ook naar de desiderata van het moderne liberalisme gemeten, is een 
toeslagenstelsel dan ook het aangewezen instrument voor een garantie
beleid in een liberale economie. 
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E. Nijpels 

KINDERBIJSLAGREGELINGEN IN ANDERE LANDEN 

In een aantallanden waar kinderbijslagregelingen bestaan hebben deze 
de strekking de economische positie van alle gezinnen met kinderen te 
verbeteren, in a.ndere landen daarentegen ontvangen alleen de grotere 
gezinnen een ondersteuning . 

Twee soorten overwegingen hebben tot de invoering van de verschil
lende kinderbijslagsystemen geleid. In de eerste plaats de socia"le over
wegingen. Door middel van bijslagen heeft men getracht te komen tot 
een meer gerechtvaardigde inkomensverdeling. 

In de tweede plaats uit bevolkingspolitieke overwegingen. Door de 
toekenning van de kinderbijslag wilde men een verhoging van het lage 
geboortecijfer verkrijgen. Lage geboortecijfers kunnen namelijk op de 
langere duur het nationale bestaan bedreigen en het economische leven 
ongunstig beïnvloeden. De bijslag maakte dan veelal deel uit van een 
ruimere wetgeving die tot doel had de vorming van grote gezinnen aan 
te moedigen. Als voorbeeld van de landen waar deze foetoren een rol 
speelden kan worden genoemd: België, Bulgarije, Frankrijk, Spanje, 
Rusland . Meestal kwam dit streven tot uitdrukking in een progressie van 
de tarieven. 

Hieronder geven wij de situatie weer zoals die blijkens een rapport van 
het U.S. Department of Health, Education and Welfare begin 1958 in een 
groot aantal landen bestond. Het rapport bevat een samenvatting waarin 
de kinderbijslagstelsels van 38 landen zijn opgenomen. Opmerkelijk is, 
dat de Verenigde Staten zelf geen verplichte kinderbijslagregeling ken
nen. 

Ten aanzien van de werkingssfeer waren in hoofdzaak drie groepen 
landen te onderscheiden. 

1. de landen waar alle bevolkingsgroepen onder de regeling vallen, 
2. de landen waar alleen werknemers kinderbijslag ontvangen en 
3. de landen waar behalve de werknemers ook enkele andere bevol

kingsgroepen aanspraak op een uitkering kunnen maken. 
Tot de eerste groep, waarbij een bijslag wordt toegekend onafhankelijk 

van de vraag of men werknemer, werkgever of zelfstandige is en ook 
onafhankelijk van de hoogte van het inkomen, behoren: Australië, Ca
nada, Engeland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oost-Duitsland, 
Rusland en Zweden. 

Alleen voor werknemers (en eventueel voor gewezen werknemers) 
gelden regelingen in o.m. Argentinië, Chili , Hongarije, Iran, Italië, 
Marokko, Polen, Portugal, Spanje en Tsjecho-Slowakije. 

Regelingen volgens de derde groep bestaan in België, Bulgarije, Frank
rijk, Nederland en West-Duitsland. De Belgische, Franse en West-Duitse 
regelingen benaderen zeer dicht een systeem van een algemeen karakter. 

In circa tweederde van het aantal landen met kinderbijslagregelingen 
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begonnen de uitkeringen bij het eerste kind. Verder bestaan regelingen 
waarbij van het tweede, het derde (West-Duitsland) of van het vierde 
kind (Oost-Duitsland en Rusland) wordt uitgegaan. In Brazilië ontvan
gen alleen gezinnen met acht of meer kinderen een kinderbijslag. 

De leeftijdsgrenzen van de rechthebbende kinderen liggen in het alge
meen bij 15 tot 18 jaar. In de meeste gevallen worden deze grenzen 
verhoogd voor studerende en invalide kinderen. In Rusland is de leef
tijdgrens gesteld op zes jaar. Dus aanmerkelijk lager dan elders. Grote 
verschillen zijn er verder betreffende de uit te keren bedragen. Gelijke 
uitkeringen voor elk kind bestaan o.a. in Chili, Italië, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Roemenië en West-Duitsland. Hetzelfde geldt voor Austra
lië, Engeland en Ierland met uitzondering van het bedrag voor het eerste 
kind, waarvoor men recht op kinderbijslag heeft. Dat bedrag is lager 
dan voor de volgende kinderen. 

Progressieve uitkeringen kennen bv. België, Bulgarije, Hongarije, Ne
derland, Polen, Rusland, Spanje en Tsjecho-Slowakije, België en Canada 
hebben systemen waarbij de hoogte van de uitkering in verband staat 
met de leeftijd. 

In Frankrijk, Iran en Vietnam vormt de hoogte der uitkeringen een 
bepaald percentage van het basis-inkomen . 

Een bijzonder systeem kent Zuid-Slavië: de bijslag neemt af naarmate 
het inkomen groter wordt en voor ieder inkomensniveau is er een de
gressie in de kinderbijslag naarmate het aantal kinderen in het gezin toe
neemt. 

Wat betreft de financiering kan een viertal stelsels worden onder-
scheiden. 

1. financiering uit de gewone staatsinkomsten, 
2. uit bestemmingsheffingen, 
3. uit bijdragen van de werkgevers of 
4. uit bijdragen van de werkgevers en van de staat. 

Staatsfinanciering kennen o.a. Canada, Engeland, Ierland, Noorwegen, 
Oost-Duitsland, Rusland en Zweden. Bestemmingsheffingen hebben 
Australië, Brazilië (speciale belasting voor bepaalde groepen met minder 
dan twee kinderen) en Nieuw-Zeeland. In Nederland en Finland dragen 
de staat en de werkgevers ieder een deel van de lasten. In een groot aan
tal landen vindt fianciering plaats met bijdragen van de werkgevers. In 
deze landen beperken de regelingen zich over het algemeen tot bijslagen 
voor werknemers. 

De administratie van de kinderbij slagregelingen geschiedt meestal 
door semie-autonome organen onder overheicis-controle dan wel door 
overheidsdiensten. 

Bronnen: S.E.R. - Grote Gezinnen ; United States Department - XIX 
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BOEKBESPREKING 

T. Knecht, Rome en de Reformatie in Europa en Nederland, Utrecht, 
"De Banier", 1959, 86 blz. f 1.75 - met oranjekleurig kaft. 

D e anti-revolutionaire partij en de christelijk·historische unie ontmoeten in de 
Europese parlementen geen gees tverwante partijen van elders. Zij konden derhalve 
niet meedoen met een Europese reformatorische fractie, maar sloten zich aan bij 
de christelijk-democratische fractie. Sedertdien - en omdat men in ons land reeds 
zo vaak zijn politieke ideeën uit Duitsland haalde - wordt hier en daar ook in 
Nederland gepleit voor een CDU à la Bonn. D e heer Knecht heeft nu daarin aan
leiding gevonden, zich af te vragen, wat in dit opzicht de taak van reformatorisch 
Nederland in Europa is. Het is, geloof ik juist, dat die vraag ges teld wordt. Maar 
wie op deze vraag een antwoord wil geven, zal dan toch de politieke vraags tukken 
van vandaag moeten formuleren, en aan de hand van zijn reformatorisch geloof en 
politiek beleid moeten kunnen ontwikkelen. Dit politiek beleid zal dan vergeleken 
moeten worden met het beleid, dat men in katholieke kringen wenst te voeren. 
Al naar gelang van een overeenstemming in beleid , zou vervolgens kunnen worden 
overwogen, in welke mate reformatorische christenen en rooms katholieke christe
nen kunnen samenwerken, en welke vormen daarbij gekozen zouden kunnen 
worden. 

Maar over dit alles zwijgt de schrijver. Hij komt zelfs niet toe aan een onder
scheiden van politi eke tendenties in de kring der rooms-katho lieken. Aan de hand 
van de pauselijke uitspraken (die toch waarlijk niet alle aanspraak maken op 
onfeilbaarheid), en de geloofsvervolg ing waaraan protestanten bloot staan in 
Spanje, Portugal en Italië, of blootgestaan hebben in Oostenrijk, wordt vastgesteld, 
dat de rooms-katholieken geen gees telijke vrijheid als politiek beg insel wensen na 
te streven. D e auteur herhaalt deze conclusie in verschillende toonaarden, en vol 
verwijten, 86 bladzijden lang, maar - heeft hij de opvattingen hierover in calvi
nistische kringen wel eens onderzocht? Verwijt hier niet de pot de ketel dat hij 
zwart ziet? Het is toch immers zó, dat de calvinisten nu evenmin als vroeger aan 
de anders-gelovenden of de niet-gelovenden een gelijke plaats in het openbare 
leven kunnen toekennen ? Er zit nu eenmaal aan het christendom zelf een exclusivi
teitsaanspraak verbonden, en talloze christenen transponeren deze aanspraak op het 
openbare, politieke leven. Zij doen dit ten onrechte. Moet een christen het onkruid 
tussen de tarwe wieden? De parabel van het onkruid, uit Mattheüs 13, 24-30, 
geeft het antwoord. "En de dienstknechten zeiden tot hem : Wilt g ij dan, dat wij 
heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij zeide: Neen, opdat g ij , bet onkruid 
vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide te
zamen opwassen tot de oogst, en in den tijd des oogtes za l ik · tot de maaiers 
zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen om het te verbran
den; maar breng t de tarwe samen in mijne schuur''. 

Wie zal oordelen, als de tijd van de oogst nog niet daar is? Wie is de rechter? 
Hij , die zegt christen te zijn, moet geen slagen geven, maar slagen ontvangen; hij 
zal in de politiek voor onvoorwaardelijke vrijheid van geloof en ongeloof moeten 
opkomen. Noch de pretenties in rapporten van de Anti-revolutionaire partij-stich
ting, noch het beginselprogram van de CHU *) rechtvaardigen kritiek op de pause
lijke u itspraken, dat de overheden gebonden zij n de enig ware godsdienst in stand 
te houden en te beschermen. 

Tegen de geestdrijverij van welke kant ook, is in de politiek alleen het liberalis
me een werkzame kracht. De liberaal treedt de rooms-katholiek of de protestant 
daarbij niet tegemoet met verwijten over de morele tekorten van Leo XIII, Luther 
of Calvijn. Hij houdt hun de parabel van het onkruid voor, hij wijst op het ge
weten dat zowel bij katholieken als protestanten het hoogs te goed is, hij wijst er 
op, dat gedwongen bekeringen verboden zijn, en dat - volgens Canon 752 van 
de Codex Juris Canonici - de volwassene slechts gedoopt mag worden, als hij 

•) Art. 4 van het Program van beg inselen der CHU luidt : " In overeenstemming 
met de historische ontwikkeling van het christendom op Nederlandse bodem, 
moet Nederland bestuurd worden als een christelijke staat in protestantse zin". 



zelf wil en de nodige ge loofskennis bezit - hetgeen dus een erkenning van het 
bestaan van anderen dan gedoopten impliceert. 

Kortom, een liberaa l za l de ch risten wijzen op de verdraagzaamheid, die uit het 
christelijk geloof behoort voort te vloeien en hij zal aldus trachten katholiek en 
protestant niet van elkaar te verwijderen, maar, integendeel hen bij het naleven 
van de liefdewet trachten te verenigen. Het boekje van de heer T. Knecht kan 
oproepen tot bezinning - en dat is de goede kant ervan; het kan ook gevoelens 
van haat oproepen - en dat is bedenkelijk. 

Ten slotte nog één opmerking. De uitgever had om dit geschriftje geen oranje
kleurige kaft moeten doen; oranje is niet de kleur der scheiding maar der natio
nale eenheid. Doch aan die eenheid werkt de heer Knecht niet mee. 

E. N. 

De kinderbijslagregeling gezien vanuit liberaal gezichtspunt. 
Rapport van de commissie sociale politiek der Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie Afdeling Amsterdam, Amsterdam 1960. 

In het libera le kader wordt veel denk-werk verricht. Helaas komt daarvan (nog ) 
te weinig in de openbaarheid. Daarom alleen reeds kan men de verschijning van 
bovengenoemde brochure toejuichen. De kinderbijslag is in ons politieke bestel 
een zaak, die enerzijds reeds lang aan de orde is en anderzijds steeds opnieuw 
aanleiding geeft tot veel discussie. 

De hier genoemde publikatie geeft in een eerste hoofdstuk een overzicht van de 
voorgeschiedenis vanaf 1920 tot de totstandkoming van de kinderbijslagregelingen 
in 1940 en latere jaren. Het tweede hoofdstuk bevat een kritische bespreking van 
het kinderbijslagsysteem zoals het thans in en zoals het volgens het wetsontwerp 
betreffende een algemene kinderbijslagregeling moet worden. 

De comm issie stelt zich in de beschouwingen als uitgangspunt, dat de prestatie 
de grondsl ag voo r de beloning van de arbeid behoort te vormen. Onverbrekelijk 
verbonden met het menselijk recht op de vorming van een gezin is de opvatting, 
dat de ouders de plicht hebben de financiële verantwoordelijkheid van de gezins
vorming te dragen. Het is in beg insel onjuist - aldus het rapport - wanneer de 
pres tatie van de een hogere inkomsten oplevert dan een gelijke prestatie van de 
ander op grond van een andere samenstelling van zijn gezin. Een tegemoetkoming 
voor grote gezinnen dient daarom geen bestanddeel van het inkomen te zijn. 

Ook op een andere wijze dan het geven van kinderbijslag kan worden bereikt, 
dat belemmeringen bij de gezinsvorming worden weggenomen en dat de gelijkheid 
va n kansen word t vergroo t. 

Tegenover een algemene kinderbijslagregeling worden dan ges teld : 
le een rechtvaardige minimum-beloning van de arbeid, zodanig dat daanût een 

gezin van gem idd elde omvang (met twee kinderen) kan worden verzorgd; 
2e een extra-verlichting van de belastingdruk, zo nodig in de vorm van een 

negatieve belasting (d .w.z. een toeslag i.p.v . een belasting-inhouding ) , ter tege
moetkoming voor kinderrijke gezinnen en gezinnen met lerende en studerende 
kinderen ; 

3e een ruimer beleid inzake het toekennen van studiebeurzen en andere tege
moetkomingen die gelijkheid van studie- en ontwikkelingsmogelijkheden kunnen 
bevorderen. 

Men kan het eens zijn met deze opvattingen, die principieel juister en praktisch 
eenvoudiger uit te voeren zijn . Men kan zich echter wel afvragen of het uiteinde
lijke resultaat toch niet neerkomt op een zeifde aantasting van de regel - gelijke 
beloning voor gelijke arbeid - als in het geval van het toekennen van een kin
derbijslag. Dan nog blij ven de voorstellen van de comm issie echter meer doel
gericht dan de kinderbijslag zonder meer kan zijn. De richting van de huidige 
kinderbijslagbes teding is daarvoor reeds vo ldoende bewijs . 

Het rapport vorm t een goed en beknopt stuk werk, dat men gaarne onder de 
aandacht van de politiek-belangstellende breng t. Niet alleen om het te lezen doch 
ook om eigen gedachten over dit onderwerp te formuleren, op papier te zetten 
en aan de redactie van Liberaal Reveil toe te zenden! Wel zou men wensen, dat 
een iets meer toegankelijker stijl zou zijn gebruikt, maar dat doet aan de waar
dering van de inhoud niets af. L.D.O. 

36 



INHOUD 

Mr. F. G. van Dijk - Het Europees parlement . 

Dr. E. Nordlohne - De strijd tegen tandbederf. 

Dr. Ir. A. W. G. Koppejan - Het garantiebeleid voor de 
fandbo11w 

E. Nijpels - Kinderbijslagregelingen in andere landen 

Boekbesprekingen 

21 

23 

27 

33 

35 



"Communist regimes are a form of latent civil war between the 
government and the people". 

"In the Communist system, insecucity IS the way of life for the 
individual". 

"Careerism and an ever expanding bureaucracy are the incurable discases 
of Communism". 

"The so-called socialist ownership is a disguise for the real ownership by 
the politica! bureaucracy". 

"He who grabs power grabs priviliges and indirectly grabs property. 
Consequently, in Communism, power or politics as a profession is the 
ideal of those who have the desire or the prospect of living as parasites 
at the expense of others". 

Milovan Djilas, The New Class. 
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VIJFDE JAARGANG Nr. 3 

Prof. Dr. C. Goedhart 

EEN BELANGWEI{KEND BARPORT VAN DE 
TELDERSSTICHTING 

ALS Nr. 7 VAN DE SERIE "Geschriften van de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting" verscheen in de nazomer van 1960 een rapport 

onder de titel "De Rijksuitgaven, een terreinverkenning". Het rapport 
berust op een onderzoek, verricht door de heer 0 . F. Staleman, ec. drs., 
medewerker van de Stichting. De redactie werd verzorgd door de heer 
Th. H . Joekes. 

Het rapport is geboren uit bezorgdheid aangaande de werking van 
ons democratisch staatsbestel. Op het gevaar af, als economist te worden 
beschuldigd van verabsolutering van het economische, waag ik te stellen 
- de gedachte is geenszins nieuw - dat het bestaansrecht en de be
staansnoodzaak van de parlementaire democratie goeddeels wortelen in 
het vlak van de economische activiteit, die aan het mens-zijn eigen is. 
Het woekeren met de schaarse middelen, die ons op aarde gegeven zijn, 
kan alleen tot een voor de vrij e mens bevredigend resultaat leiden, wan
neer de beslissingen over het deel van de middelen, dat voor collectieve 
voorzieningen wordt aangewend, worden getoetst aan het oordeel van 
representanten van allen, die daartoe private voorzieningen moeten 
opofferen en als individuen of collectiviteiten worden gebaat. Uit deze 
overweging is het budgetrecht van de volksvertegenwoordigingen ge" 
bo·ren en is zelf het parlement als instituut ontstaan. 

De wijze, waarop in het huidige tijdsgewricht het budgetrecht van de 
Staten-Geraal wordt uitgeoefend, heeft een groeiend onbehagen opge
roepen, waarvan in de afgelopen jaren op verschillende plaatsen is 
getuigd. Verwezen zij slechts naar het proefschrift van W. Drees Jr. 
over het peil van onze Rijksuitgaven en naar de slotbeschouwing van 
minister Zijlstra in zijn Miljoenennota van vorig jaar. Geklaagd wordt 
over het teloor gaan van een kritische beoordeling van het begratings
beeld als geheel, gezien in het licht van de keuze tussen particuliere en 
collectieve voorzieningen. In stede daarvan oefent het parlement een 
eenzijdige, opwaarts gerichte druk uit op het uitgavenpeil van het Rijk, 
zonder dat de toetsing van het peil en de samenstelling der rijksuitgaven 
aan het gezichtspunt der verantwoorde economisering met onze nationale 
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middelen tot haar recht komt. Daardoor verleent het parlement ook 
onvoldoende steun aan de minister van financiën in zijn pogingen tot 
tegendruk tegen de sectorsgewijze expansiedrang van de "spending 
departments". 

Verscheidene, elkaar geenszins uitsluitende middelen ter verbetering 
zijn denkbaar, enerzijds bijv. versterking van de positie van de minister 
van financiën in de ministerraad, anderzijds wijzigingen in de werkwijze 
van het parlement en versterking van de apparatuur van het parlement. 
Suggesties zijn nog kort geleden gedaan in het tweede rapport van de 
parlementaire commissie Koersen (Commissie Onderzoek Militair Aan
koopbeleid); verwacht mag worden dat qver deze materie ook uit
spraken worden gedaan in het vermoedelijk eerlang te publiceren rap
port van de staatscommissie Simons (Commissie Herziening Comptabili
teitswet). 

De parlementaire commissie Kersen heeft in het bijzonder suggesties 
gedaan in de richting van verbetering van de parlementaire begrotings
behandeling door inschakeling van een begrotingscommissie en in de 
richting van uitbouw van de doelmatigheidscontrole op de beleidsuit
voering, zoals die door de Algemene Rekenkamer wordt uitgeoefend. 
Het rapport van de Teldersstichting legt de nadruk op de parlemen
taire controle op de doelmatigheid van de grote beleidslijnen zelve. 
Het rapport is vooral van belang, omdat voor een ieder duidelijk wordt 
gemaakt, dat enerzijds deze beleidscontrole alleen zinvol mogelijk is, 
wanneer geregeld de ontwikkeling van de ·rijksuitgaven, in totaal en per 
voorzieningssector, stelselmatig wordt onderzocht en wordt getoetst' aan 
subjectieve en objectieve beleidsnormen; maar dat anderzijds zulk een 
continu bijgehouden onderzoek dermate moeilijk en tijdrovend is, dat 
het parlement daartoe over een eigen onderzoekapparaat van bescheiden 
omvang - het rapport spreekt van 5- ·10 gekwalificeerde onderzoekers 
- zou moeten beschikken. De "terreinverkenning", waarvan de resul
taten in het rapport van de Teldersstichting zijn neergelegd en die men 
door nadere exploratie hoopt te doen volgen, illustreert de moeilijkheden 
in alle duidelijkheid. Een moeizaam en tijdrovend eenmans-onderzoek 
ter toetsing van de ontwikkeling der rijksuitgaven als geheel, de perso
neelsuitgaven, de uitgaven voor de landbouw (nog exclusief het beleid 
van het Landbouw Egalisatiefonds) en voor het onderwijs, heeft blijkens 
het rapport diverse interessante ontwikkelingen maar ten minste even 
veel onbeantwoorde vraagpunten aan het licht gebracht. 

De hoop lijkt gewettigd, dat het nut van dit rapport niet zal blijven 
beperkt tot het verschaffen, aan parlement en publieke opinie, van een 
aantal gegevens van informatieve aard, maar dat het tevens zal bijdragen 
tot stimulering van de parlementaire bezinning op methoden voor ver
betering van de parlementaire controle op de grote lijnen van het 
economiseren met onze nationale middelen. Slechts wanneer de volks
vertegenwoordiging bewust meespeelt bij het afwegen van overheids
voorzieningen tegen offers aan particuliere voorzieningen - en dus 
tegen de belastingdruk - en bij het afwegen van uiteenlopende cate
gorieën overheidsvoorzieningen onderling, vervult zij de economische 
keuzefunctie, waaraan zij haar bestaaasgrond ontleent. 



I I 

Dr. E. Nordlohne 

LIBERALE ACCENTVERSCHUIVINGEN 

ZIE EENS, MIJN ZOON, hoe wijs de Voorzienigheid alles 
gemaakt heeft. Die vogel legt zijn eieren in deszelfs nest. De 

jongen zullen uitkomen tegen den tijd dat er wormpjes en vliegjes zijn 
om dezelve te voeden. Dan zingen zij een loflied ter ere van den Schep-
per die deszelfs schepselen overlaadt met weldaden .. . .. . 

- Zingen die wurmen mee, papa?" 
Met deze woorden van Multatuli is in onze taal het bondigst het 

menselijk protest vastgelegd tegen de regels van de natuur. De natuur 
kent geen ander recht dan het recht van de sterkste; kent geen andere 
moraal dan de moraal van het gelijk van de aanvaller; geen andere zin 
dan de zin dat het zwakkere dient tot nut van de sterkere. De mens kan 
zich richten naar deze regels van de natuur, maar hij kan ook anders. 
Voor zover bekend is de mens de enige in de natuur, die zichzelf op 
afstand kan bezien en zijn daden kan afwegen op de schaal van het 
zedelijk besef. "De roeping van den mens is, mens te zijn". Sedert de 
mens zich rekenschap geeft van zijn samenleving, is in de een of andere 
vorm, hoe verschillend naar de tijd ook, de hunkering naar een verant
woorde orde aan de dag getreden. Een tragische vorm van dit verlangen 
naar wat meer geluk, naar enige vrijheid, naar een bestaan met minder 
vrees en minder gebrek, kent de .geschiedenis als de uittocht. Het oude 
testament vertelt van de exodus der Joden, uit het land Egypte, uit het 
diensthuis; onze eigen tijd aanschouwde de vlucht van 180.000 Hongaren 
naar het Westen door een scheur in het IJzeren Gordijn. Acht-en-zestig 
miljoen mensen moesten sedert 1912 in Europa gedwongen hun vader
land verlaten! Niet minder tragisch, maar stellig meer tot de fantasie 
sprekend waren de opstanden, zoals die der Vlaamse boeren tegen de 
Franse ridders, 1302 ; of der Nederlandse burgers tegen de Spaanse over
heersers, 1568. De revoluties van 1848, de nationale bevrijdingen einde 
1918, zij waren de laatste uitingen van niet-marxistische, algemene volks
bewegingen die een liberale democratie zouden inluiden. De stroom van 
het vrijheidsverlangen, geworteld in menselijke waardigheid, doortrok 
alle volkeren, door alle tijden heen. Wat wij in het woord liberalisme 
trachten te vangen, is een historisch nader bepaald gedeelte van deze 
machtige stroom. Het liberalisme omvat niet alleen een democratische 
staatsinrichting en een humane wetgeving, het omvat ook een sociale 
orde, waarbij ieders plaats wordt bepaald door de eigen prestaties, een 
economisch leven gericht op bevrediging van reële behoeften, een doel
treffende caritas tot de naaste, de medeburger. Tot de bagage van de 
liberaal behoren uitspraken als: "My home is my castle" , "Gij zijt tot 
vrijheid geroepen" , "In mijn staat kan ieder op zijn manier zalig wor
den", "Elke soldaat draagt de maarschalkstaf in zijn ransel" , "De groot
ste welvaart door het grootste aantal" , "The annual labour of every 

• 
39 



nation is the fund which originally supplies it with all the necessaries 
and conveniences of life which it annually consumes" , "Draagt elkanders 
lasten", "Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede". De ouderdom 
van elk dezer uitspraken verschilt ; de omstandigheden waaronder zij 
gedaan werden, verschillen evenzeer. Hun echtheid waarborgt onver
gankelijkheid; maar zij zullen niet steeds gemeengoed zijn. Het liberalis
me krijgt zijn kansen, indien zeer bijzondere voorwaarden zijn vervuld. 
Een samenleving evolueert niet noodzakelijkerwijze naar liberale demo
cratie bij meer onderwijs, grotere welvaart, diepgaander wetenschappelijk 
onderzoek, betere medische verzorging. Doeleinden zijn geen uitgangs
punten. Hierover nu meer. 

Filosofen der Verlichting 

Het moderne liberalisme heeft een rechtstreeks verband met de Ver
lichting. Het zijn immers de filosofen der Verlichting geweest, die de 
overtuiging verkondigden, dat alle mensen hier op deze aarde een zekere 
volmaaktheid zouden kunnen bereiken. Tot dan was in het christelijke 
westen steeds beleden, dat de volmaaktheid slechts mogelijk was na de 
dood, en dan nog alleen voor wie in genade was aangenomen. Een zekere 
berusting in onrecht, een aanvaarding van onvrijheid en armoede waren 
daarvan het gevolg. De filosofen der Verlichting deden evenwel een 
beroep op de redelijke vermogens van de mens, waarmede de samen
leving naar haar vervolmaking zou kunnen worden gevoerd. Tot deze 
groep van denkers behoorde Montesquieu, die - schrijvende over de 
geest der wetten bij alle volkeren - de kern van de politieke vrijheid 
blootlegt. Er zijn in elke staat drie machten: de wetgevende macht, de 
uitvoerende macht (die de veiligheid naar binnen en buiten waarborgt) 
en de rechtsprekende macht (zowel voor beoordeling van de overtredin
gen van de strafwet als voor de civiele gedingen). "Il faudrait que le 
Peuple en corps eût la Puissance législative" . "La Puissance exécutrice doit 
être entre les rnains d'un Monarque". "La Puissance de juger doit être 
exercée par des personnes tirées du Corps du Peuple comme à Athènes" . 
"Les trois Pouvoirs ont chacun une distribution particulière, selon la
queUe ils approchent plus ou moins de la Liberté politique; & s' ils n'en 
approchoient pas, la Monarchie dégénéreroit en Despotisme". Het libe
ralisme heeft, op het gebied der staatsinrichting, deze leer der scheiding 
van machten en van het evenwicht der machten gepropageerd en uitge
werkt. De Montesquieu is de grondlegger van de politieke vrijheid in 
Europa en Noord-Amerika. Ook in ons land werd gebroken met het 
overwicht van de wetgevende macht (tot de tijd van Napoleon) of van 
de uitvoerende macht (tijdens Koning Willem 1). De grondwet van 
1848, het meesterwerk van een commissie-Thorbecke, bracht ons de 
constitutionele monarchie, door Thorbecke in de Narede getypeerd als 
"een verband van elkander wederkerig beperkende organen". In het 
stelsel van De Montesquieu wordt de wetgevende macht gelegd in een 
volksvertegenwoordiging: ". ... .. il fa ut que Ie Peuple fasse par ses 
Représentans tout ce qu'il oe peut faire par lui-même" . Zo ontwikkelde 
hij een schema voor landsbestuur dat allen aansprak, die meenden vol-
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doende kijk te hebben op de hogere belangen en behoeften van het volk. 
Het is het schema van de rechtsstaat, dat de weg opent voor een over
heidsbeleid waarbij de mens de maat der dingen is. Kortom, een schema 
dat onbaatzuchtige, verstandige en meewerkende burgers vooronderstelt. 

De nieuwe economische orde 

Bracht de Fransman De Montesquieu het politieke ideaal van de zich 
ontwikkelende burgerij , de Schot Adam Srnith wees de weg naar een 
zich daarbij aan passende nieuwe economische orde. Zijn pleidooi voor 
vrijheid om te kunnen ondernemen, theoretisch gegrondvest in het in
zicht dat welvaart geschapen wordt door eigen arbeid en door ruil, sloot 
aan op de industriële ontwikkeling met stoommachine en scherp door
dachte arbeidsverdeling. Laat de mensen vrij in het zoeken van een 
eigen broodwinning, want er wordt slechts goed verdiend als op ver
standige manier in de behoeften van anderen wordt voorzien. Geen 
Mercantilisme dus, maar het stelsel van "natura! liberty" , "u pon the 
liberal plan of equality, liberty, and justice". Laat ze ook de vruchten 
van de eigen arbeid. Niets is kwalijker dan een monopolie. "The govern
ment of an exclusive company of merchants is, perhaps, the worst of all 
governments for any country whatever". Niets belemmert zo zeer de 
materiële vooruitgang als slavernij. " A person who can acquire no pro
perty, can have no other interest but to eat as much and to Iabour as 
little as possible." Betaal goede lonen. "Where wages are high, we shall 
aways find the workmen more active, diligent, and expeditious, than 
where they are low". De taak van de uitvoerende macht op economisch 
vlak moet beperkt zijn. Behalve het uitvoeren van openbare werken, 
moet de overheid ook elk lid der maatschappij beschermen tegen onrecht 
of onderdrukking van de kant van welk ander lid ook. De buitenlandse 
handel zou slechts mogen worden belast indien de militaire belangen 
zulks wenselijk maken, en indien daardoor de bedrijvigheid in het eigen 
land kan worden aangemoedigd. De internationale handel bevordert de 
vrede. "Were all nations to follow the liberal system of free exportation 
and free importation, the different states into which a great continent 
was devided, would so far resembie the different provinces of a great 
empire" . Adam Smith zou met recht de geestelijke voorloper van onze 
eigentijdse, Europese eenheidsbeweging kunnen worden genoemd. Het 
liberalisme heeft de opvattingen van Smith tot de zijne gemaakt. Men 
vereenvoudigde soms - in theorie - de taak van de staat tot algemene 
onthouding, tot " laissez-faire, laissez-passer", maar de liberale regeerders 
hebben, zo hier als elders, niet geaarzeld een wetgeving te ontwikkelen 
die als raam kon dienen voor de economische vrijheid en de economische 
ontwikkeling. De vrijheid -- ook in het economisch leven - wordt im
mers pas werkelijkheid bij inachtneming van "spelregels", en het is de 
rol van de overheid, goede, eerlijke spelregels op te stellen en voor de 
naleving ervan te zorgen. Rüstuw spreekt in dit verband van een "libe
raal interventionisme". In het Nederlandse politieke leven zijn het de 
namen Pierson, Lely en Goeman Borgesius, die in dit verband moeten 
worden genoemd. 
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Geen liberaal utopia 

In tegenstelling tot socialistische denkers, hebben de liberale maat
schappijhervormers zich nimmer gewaagd aan het schetsen van een 
utopia. Zij toonden slechts een geraamte, en hadden zoveel besef voor 
het leven, dat zij het niet waagden de zenuwen en spieren aan te geven. 
Het liberalisme is een kompas voor stuurlieden van het schip van staat. 
Het is een richting, niet het beloofde land achter de horizon. Het is een 
leidster. Niemand heeft het in de hand, maar waarheen stuurt hij, die 
het niet in het oog heeft? Om de betekenis van het liberale denken naar 
waarde te kunnen schatten, en om tot een oordeel te komen omtrent een 
liberale gemeenschap, zou een liberale modelstaat getoond moeten kun
nen worden. Dit is uit de aard van de zaak onmogelijk. Men kan echter 
wel zeggen, dat het liberale maatschappelijke ideaal door Zwitserland het 
meest wordt benaderd . Daar toch woont een vooruitstrevend, zelfbewust 
volk, dat erin is geslaagd, politiek, economisch en sociaal een harmonisch 
evenwicht te scheppen. Het is een federale rechtsstaat, waarbij weliswaar 
de uitvoerende macht niet aan een monarch werd opgedragen, maar aan 
een groep van zeven leden uit het parlement, doch deze zeven bonds
raden plegen in de praktijk voor hun leven aan te blijven en verkrijgen 
daardoor toch iets van de monarchale zelfstandigheid. Het is ook een 
welvarend land, doordat de energieke bewoners met veel talent de 
economische mogelijkheden van de overigens weerbarstige grond vol
ledig hebben ontwikkeld. Zwitserland is een bewijs voor de juistheid 
van de volgende uitspraak van De Montesquieu: " Les Païs ne sont pas 
cultivés en raison de la Fertilité, mais en raison de leur Liberté ; et si 
1' on. divise la ter re par la pensé, on sera étonné pe voir la plupart du 
temps des Déserts dans se5 parties les plus fertiles, & de grands Peuples 
dans celles ou la ter re semble refuser tout". Het economisch liberalisme 
werkte gunstig, mede door een harmonisch evenwicht tussen stad en 
land. De industrie is klein gebleven; zij maakt in het algemeen hoog
gekwalificeerde artikelen waarbij het op precisie aankomt. De landbouw 
wordt bedreven door eigenerfde 'boeren met klein of middelgroot grond
bezit. Een proletariaat ontbreekt zo goed als geheel. De uitersten op het 
gebied van de inkomensverdeling zijn niet schrijnend . Een aardig trekje, 
dat de ware burgerzin aantoont: de Zwitserse miliciëns nemen, na de 
diensttij cl, uniform, geweer en munitie mee naar huis! 

Culturele vervlakking: aanval op het liberalisme 

De moderne tijd tast het liberalisme aan in zijn kern: in het karakter, 
de mentaliteit der burgers. De aanval komt langs een weg, die niet werd 
voorzien: langs de weg der culturele vervlakking. De ontspanning noch 
de arbeid in fabriek of kantoor doen meer een beroep op eigen creativi
teit. Eerger nog, bij de overgrote meerderheid der beroepen is in het 
geheel geen ruimte voor de werkende mens, om iets van de eigen per
soonlijkheid in de prestaties te leggen. Wat aan creatieve energie en 
artisticiteit aanwezig is, wordt gedood. De ontspanning via film, radio 
en televisie biedt weinig meer dan het ondergaan van emotionele prik-
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kels. Tragische en heilloze dieptepunten zijn de internationale voetbal
wedstrijden, waarbij 22 spelers (plus scheidsrechter en kantrechters) 
actief zijn, twee volkeren echter passief toezien, en onderwijl de onder
linge animositeit voelen oprijzen. Tragisch en heilloos is dit alles boven
al, omdat er geen weg terug is .. De massamens is ontstaan, in gang gezet 
door de mechanisering .en automatie der produktieprocessen, versterkt 
door de groei der produktie-eenheden (fabrieken) en de concentratie der 
bedrijven en bezegeld door de grote sta.d: het pakhuis voor mensen. Het 
meeleven met de wezenlijke belangen der eigen gemeente gaat verloren, 
omdat die belangen buiten de horizont van de eenvoudige burgers ko
men te liggen. En de kleine belangen? Daar kan weinig aan gedaan 
worden, omdat het bestuur van een grote stad te ingewikkeld wordt en 
te zeer verambtelijkt. Het eigen leven van de stad gaat teloor, omdat
in het kader van een goede conjunctuurpolitiek - de centrale overheid 
de verantwoordelijkheid op zich gaat nemen voor de gemeentelijke uit
gaven en in het bijzonder voor de gemeentelijke investeringen. De bur
gemeester wordt een handelsreiziger voor zijn gemeente bij de centrale 
instanties. De gemeenteraad kan, bij wijze van spreken, alleen nog vrij 
beslissen over de hondenbelasting. Het harmonisch evenwicht tussen 
stad en land wordt verstoord. De trek van het land naar de stad voltrekt 
zich. Het harmonisch evenwicht tussen wetgevende, uitvoerende en 
rechtsprekende macht is ingestort. De wetgevingstechniek kan het ar
beidsterrein van de uitvoerende macht niet meer omgrenzen, de bevoegd
heden niet meer omschrijven. Op economisch gebied wordt geregeerd 
met "afspraken" tussen ministers en enige prominenten uit het bedrijfs
leven, met "commissies van overleg" en met "interdepartementale com
missies". De trias politica is in de staatsinrichting al lang verlaten: de 
uitvoerende macht schept al besturende zijn eigen recht, en dwingt dat 
zelf af. De volksvertegenwoordiging kan in feite niet meer met de 
ministers over de departementale arbeid spreken. Rijkswaterstaat, PTT, 
Nederlandse Spoorwegen, het zijn evenzovele staten in de staat gewor
den. En is er in ons land nog één mens, die de werking en de daden van 
het Ministerie van Oorlog kan overzien? De bemoeienis van de overheid 
met de burgers gaat zo ver, en langs zulke moeilijke (deels zelfs ge
heime!) wegen, dat een rechtstreeks contact tussen overheidsdienst en 
burger geen zin meer heeft. Op het gebied van de belastingen hebben 
zich de belastingconsulenten tussengeschakeld, die op kleinburgerlijke, 
krentenwegerige manier moeten onderhandelen met de inspecteurs, of 
die a.u.b. dit zus zouden willen opvatten, en dat zó, en van dit bedrag 
dan twee posten willen laten vallen en genoegen nemen met ...... enz., 
enfin, te misselijk om over te praten . Al dat pieterpeuterige, flikvlooieri
ge gedoe op fiscaal terrein (en trouwens ook op het gebied der sociale 
wetgeving) is de doodsteek voor een nationaal gevoel van verbonden
heid. De burgerzin verdwijnt door het morele gat, dat de perfectie-zieke 
landsoverheid heeft gemaakt. 

Tegen de stroom des tijds 

Kan er nog iets tegen de stroom des tijds worden gedaan? Tot op 
zekere hoogte wel, in deze zin, dat op enkele terreinen een nieuwe ont-
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wikkeling kan worden ingeleid. Maar veel zal moeten worden aanvaard. 
Tegen de culturele vervlakking is geen kruid gewassen. Het probleem 
wordt ernstiger, naar mate de werktijden korter worden. Wat moet er 
met die overdaad aan vrije tijd gebeuren? Het is treurig maar waar, dat 
men wel verkorting van de werkweek wil, maar eigenlijk nog helemaal 
geen idee heeft, hoe de vrije tijd te vullen. In een land als Zweden kan 
men tenminste van de natuur genieten, en mede door de lange avonden 
's zomers nog iets in de omgeving der steden ondernemen. Natuur-arm 
Nederland biedt uiterst beperkte recreatie-mogelijkheden. Om de rand
stad Holland te helpen, zou uitvoering van de suggesties van .de A.N. 
W.B. nodig zijn , en zou een groenstrook (met parken en watersport
mogelijkheden) van het Amsterdamse bos naar de Kralingerhout moeten 
worden aangelegd. 

Een idee, dat van een bewonderenswaardige vooruitziendheid getuigt, en 
dus wel verworpen zal worden ...... Hierop aansluitend zou de strijd 
tegen de grote stad gevoerd moeten worden. Tegen de wanstaltigheden 
van de Zuidkennemer, de Haagse en de Groot-Rotterdamse agglomeraties 
is nu niets meer te doen. Maar tegen verdere uitgroei dezer bevolkings
ophopingen kunnen wel doeltreffende maatregelen worden genomen. 
Namelijk door de aanleg van nieuwe steden, met een eigen kern en met 
een weloverwogen, harmonische structuur. De overheid heeft de machts
middelen om dit te bereiken. Zij kan haar eigen diensten méér decentra
liseren dan zij thans reeds heeft gedaan; zij kan voorts in haar beleid 
met betrekking tot de afgifte van bouwvergunningen voor woningen en 
bedrijven de decentralisatie als factor voor de verlening der vergunning 
zwaar laten meetellen. Is het op het ogenblik nog het nationale plan 
opgebouwd uit de streekplannen, voor een doeltreffende decentralisatie
politiek zal omkering der procedure soms nodig zijn, en zullen de streek
plannen moeten worden aangepast aan een nationale politiek van het 
scheppen van overzichtelijke, ook in geestelijk opzicht bewoonbare 
steden. Uitgaande van de gedachte, dat een overzichtelijke, begrijpelijke 
wetgeving de burgerzin bevordert, zou de belastingwetgeving vereenvou
digd moeten worden. De incivique tendenties zouden er aan ontnomen 
moeten worden, de tarieven een minder rigoureus karakter moeten krij
gen, en er zou met een vooropgezette bedoeling naar eenvoud in de 
procedure moeten worden gestreefd. Een van de onmogelijkste wetten is 
nog altijd de wet op de omzetbelasting, waar eenvoudig geen goed 
woord over is te zeggen. 

Leidt de onleesbaarheid van de belastingwetten en de ingewikkeldheid 
der procedures tot verwijdering tussen burger en overheid, de structuur 
der tarieven leidt tot het ontstaan van kapitaal-ophopende bedrijven en 
tot te kort gedane burgers. Langs de weg der belastingen schijnen de 
" democratische socialisten" toch nog tot die resultaten hebben willen 
komen, die Marx zich dacht als immanente ontwikkeling: enerzijds 
concentratie van kapitaal en dus van macht, anderzijds verproletarisering 
vn de machteloze, weerloze burgers. Het is hoog en nog eens hoog tijd, 
dat de bakens worden verzet. 

Een p0litiek van ont-proletarisering werd reeds 20 jaar geleden ont
vouwd en gepropageerd door Wilhelm Röpke. Gastvrijheid genietend in 
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Genève, heeft deze Duitse liberaal, tijdig het nationaal-socialisme ont
weken, zijn gedachten onder woorden gebracht in zijn magistrale boek 
Civitas Humana. Zijn woorden hebben een man bereikt, wien een in
vloedrijke rol in het na-oorlogse West-Duitsland beschoren is gebleken : 
Ludwig Erhard. Sedert 1949 ononderbroken in een sleutelpositie van de 
Duitse economie, heeft hij ook ononderbroken kunnen werken aan een 
economische en sociale structuurpolitiek, die het particuliere bedrijfs
leven weer nieuwe kansen bood. Zijn anti-kartel beleid, zijn ijveren voor 
een sociale markteconomie (waarbij vrijheid niet aan zijn lot wordt over
gelaten, maar de staat zorgt voor gelijke mogelijkheden voor allen) , zijn 
daden op het gebied der particuliere, alom-gespreide bezitsvorming, zij 
lijken alle geïnspireerd door Röpke's "Wirtschaftshumanismus", een 
duidelijke derde weg naast ongebreideld kapitalisme of collectivisme. 
Deze weg van het "economische humanisme" zal men ook in ons land 
moeten opgaan, maar dan niet aarzelend, niet met een klein, mageir 
schepje uit de ketel, maar doelbewust en dan volledig. In het kader van 
dit economisch humanisme ontwikkelde Erhard in Duitsland een kapi
taalmarkt, waaraan inderdaad weer particulieren als geldschieters kunnen 
optreden. De belastingen op ingehouden winsten zijn hoger dan op 
uitgekeerde winsten. Op deze manier is een einde gekomen aan de 
maatschappelijk ongewenste politiek, om winsten op te hopen. Nu is er 
een prikkel, om die winst uit te keren, als dividend en als tantième. De 
winst van het bedrijf komt nu ten goede aan degenen, die aan het 
bedrijf meewerkten, met hun kapitaal en met hun arbeid. Ook de 
inkomstenbelasting werd herzien: de immorele super-progressie werd 
overboord geworpen, de tarieven werden over de gehele linie belangrijk 
verlaagd . 

De burger krijgt weer de materiële mogelijkheden, zijn eigen leven te 
leiden. Hij krijgt de kans, met zijn inkomen verschillende richtingen uit 
te gaan. Alles opmaken - zoals men gewend was bij de hoge belasting
tarieven - of niet alles opmaken, maar gebruiken voor een toekomstig 
doel. Materieel wordt het Duitse volk de gelegenheid geboden, aan een 
eigen toekomst te bouwen en het maakt daarvan dankbaar gebruik. Een 
van de beste kanten van deze ontwikkeling ligt in het feit, dat geleidelijk 
onder brede lagen der bevolking de financiële mogelijkheden ontstaan 
om ondernemende, organiserende arbeid aan te vatten. Deze politiek van 
economisch humanisme vooronderstelt een bevolking, die met moed wil 
aanpakken en met fantasie kan aanpakken. Deze moed en deze fantasie 
waren in het Duitse volk, na de geldsanering in 1948, aanwezig. Een 
overheidsbeleid, dat respect toont voor de prestaties der burgers, be
vordert op zijn beurt weer de ondernemingslust. En het komt in het 
economisch leven bovenal op die ondernemingslust aan. De grote motor 
van de welvaart is de ondernemende mens, die zoekt naar de middelen, 
om behoeften te bevredigen en om luxe, plezier en comfort voor steeds 
grotere groepen bereikbaar te maken. De ondernemende, organiserende, 
scheppende mens is de bron van de materiële welvaartsstroom; die bron 
tot overvloedige produktie te brengen is één van de kenmerkende 
onderdelen van een politiek die weer de mens tot de maat aller dingen 
wil maken. 
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Anti-liberalisme op velerlei terrein; liberale verjonging 

Het is een feit, dat de ontwikkelingslijn van de burgerzin zijn hoogte
punt al lang achter zich heeft. De begrippen en waarden, die hiermede 
verbonden waren, gaven het liberalisme van de 19e eeuw zijn glans en 
zijn tragiek. De civique geest is gesmoord in de grote fabriek en de 
grote stad. Het Staatsbestuur is alleen door specialisten nog te overzien 
en te beoordelen. Het anti-liberalisme op dit terrein is niet meer te 
stuiten. Men kan alleen nog pogen er voor te zorgen, dat de touwtjes 
niet in handen komen van onbekwame, ondeskundige of onmaatschap
pelijke elementen. 

In het economische leven moet onder meer, op straffe van ondergang, 
zich nauw blijven richten naar de consument. Een geest van dienstvaar
digheid blijft hier aanwezig en kan door de overheid, door een politiek 
van economisch humanisme, worden vervolmaakt. De materiële voor
waarden voor een leven naar eigen patroon kunnen worden verruimd. 
Nog altijd is het liberalisme een programma, niet een verouderd pro
gra:mma, maar een programma dat op uitvoering wacht; zij het ook in 
hoofdzaak een programma op het terrein van inkomen, bezit en belas
ting. Daarbij beseft de liberaal, dat een ideale economische samenleving 
nimmer bereikt zal worden. De spanning tussen ideaal en werkelijkheid 
is niet op te lossen. De maatschappij-structuur is en blijft die van een 
pyramide: de ongelijkheid zal blijven bestaan, zolang de mensen onder
ling verschillen in talent en ambitie. Elke geboorte is een soort loterij , 
met vele nieten en slechts een enkel prijsje. De burgerlijke gezindheid, 
de uitkomst van onze westerse geschiedenis van stadscultuur, vrijheid, 
individuele verantwoordelijkheid en praktisch denken, kan verdedigd 
worden, mits de overheid elke machtsconcentratie - op welk terrein 
dus ook - ongedaan maakt. Het is de ondoctrinaire benadering der 
problemen, waardoor het liberalisme zich kan verjongen en kan aan
passen en waardoor het ook in onze tijd een taak, een roeping heeft. 
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Dr. B. W. Kranenburg 

ECHTSCHEIDING 

ONZE TELDERSSTICHTING IS STOUTMOEDIG. Zij toont dit 
door netelige vraagstukken aan te vatten en daarvoor oplossin

gen aan te bevelen. Zij kijkt daarbij niet naar links of naar rechts en ook 
niet naar deze of gene stroming in onze partij. Zo vaart zij een waarlijk 
liberale koers op eigen verantwoordelijkheid. Met haar publikatie "Echt
scheiding" heeft zij welhaast de stap van stoutmoedigheid naar vermetel
heid gezet. Immers is er geen neteliger onderwerp in onze wetgeving aan 
te wijzen dan juist dit rechtsinstituut. Mr. A. A. Th. Boender heeft het 
onderzoek aangevat en de resultaten daarvan in deze publikatie neerge
legd. De verantwoordelijkheid echter voor dit geschrift berust uitsluitend 
bij het Curatorium van de Stichting. 

Oordeel vanuit liberale overtuiging 

Het spreekt vanzelf, dat ik zal trachten in het navolgende een oordeel 
te geven over bovenvermeld geschrift vanuit een liberale overtuiging. 
Het is namelijk zo, dat het echtscheidingsrecht alleen vanuit een levens
beschouwing te benaderen is. D it is op zichzelf eigenlijk teleurstellend . 
Wij verwachten immers van het Burgerlijk Recht, dat ons allen bindt, 
dat het zal beantwoorden aan het rechtsbewustzijn , dat ons eveneens 
gemeenschappelijk zou moeten zijn. Immers slechts dan zou men kunnen 
spreken van ware gerechtigheid. Op het stuk van het echtscheidings
recht echter is helaas niets minder waar en wat de één als hoge gerechtig
heid ondervindt voelt de ander als bitter onrecht en naakte machts
uitoefening van een meerderheid over een minderheid. Soortgelijke 
tegenstrijdigheden in de rechtsbeleving vindt men trouwens op het 
gebied van de wetgeving op het stuk van de goede zeden. Er ligt hier 
een enorme teleurstelling en iedere rechtsbeoefenaar kent de verbittering 
van velen die getroffen worden door de sanctie van een wet, die zij niet 
als rechtvaardig ondervinden, maar als bemoeiziek, ook wel als schijn
heilig. In die sfeer is het echtscheidingsrecht volledig afgedreven. Eigen
lijk kan men van recht niet meer spreken: er is slechts een samenspel van 
formele regelen, waarmede men maar een akkoord moet sluiten. Iedereen 
weet nu langzamerhand wel de geschiedenis van "de grote leugen" , die 
dus inhoudt, dat een echtscheidingsvordering op basis van overspel 
wordt toegewezen, indien de gedaagde verstek laat gaan of althans de 
vordering niet tegenspreekt. 

Het einde van de grote leugen? 

Hiermede is een situatie in het leven geroepen die in lijnrechte strijd 
is met het duidelijke wetsvoorschrift; volgens hetwelk echtscheiding bij 
onderlinge overeenstemming is verboden. Er is veel kwaad gezegd van 
deze grote leugen en ook de steller van het hier besproken rapport zou 
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aan deze grote leugen een einde willen maken en zou een wetsvoorschrift 
willen invoeren volgens hetwelk in de plaats van de leugen weer de 
waarheid zou komen en met name "ernstige ontwrichting van het huwe
lijk" als grond voor echtscheiding in de wet zou worden opgenomen. Ik 
kom hier straks op terug, maar wil nu reeds vastnagelen, dat ik van "de 
grote leugen" meer goeds kan zeggen dan veelal gebeurt. Zeker: er is 
in wezen strijd met de duidelijke wettekst, maar die wettekst is niet 
rechtvaardig. Zij onderwerpt een burgerlijke rechtsbetrekking aan een 
dogmatische geloofsovertuiging. Let wel: ik erken ten volle het recht 
van de Kerk haar Kerkrechtregelen vast te stellen betreffende het 
Kerkelijk huwelijk. Ik acht het echter onjuist, dat kerkrechtelijke opvat
tingen worden neergelegd in de burgerlijke wet. Het wonderlijke is dan 
ook, dat buiten de sfeer van de kerkelijke overtuiging ook heel andere 
huwelijkswetten worden getolereerd en zelfs gehandhaafd, ook daar 
waar Nederlands gezag heerste. Voor de Mohammedanen in het voor
malige Nederlands-Indië golden andere huwelijkswetten. En zelfs voor 
de Christenen van Inheemsen bloede werden in Nederlands-Indië af
wijkende bepalingen uitgevaardigd. Het is verbluffend wat mr. Boender 
daaromtrent mededeelt. Mij was dit onbekend . In 1933 is door de 
Nederlands-indische wetgeving in het leven geroepen een Huwelijks
ordonnantie Christen-Inlanders Java, Minahassa en Amboina. Als grond 
voor echtscheiding noemt deze ordonnantie in de eerste plaats de 4 
bekenden gronden vermeld in artikel 264 van ons Burgerlijk Wetboek 
en voorts lichamelijke gebreken, of na het aangaan van het huwelijk 
ontstane ziekten, die de echtgenoot voor het huwelijk ongeschikt maken 
en onheelbare tweespalt tussen de echtgenoten. De ordonnantie draagt 
de Rechter op met de middelen, welke deze ten dienste staan, zelfstandig 
een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de feiten en gedragin
gen, welke ten grondslag zijn gelegd aan de vordering tot echtscheiding. 
De Christen-inlander kreeg dus wat aan de Nederlander wordt onthou
den. Op Curaçao werd in onze bezettingsperiode in 1944 een nieuwe 
wettelijke regeling betreffende de echtscheidingsprocedure ingevoerd. 
Voortaan zou de Rechter in echtscheidingszaken niet meer als bewijs 
mogen laten gelden: "Het bij antwoord ter terechtzitting of, bij inge
diende schriftuur, de gestelde feiten of de ingestelde vordering niet 
tegenspreken of niet bestrij den, het zich aan het oordeel van de Rechter 
refereren en de enkele door generlei in het geding bekende omstandig
heid bevestigde bekentenis". Te Curaçao dus werd omgekeerd aan de 
Nederlander onthouden wat hem in het bezette moederland was toe
gestaan. De nieuwe regeling bleek in de praktijk echter zulke teleur
stellende resultaten op te leveren, dat de wetgever haar in 1948 af
schafte. De nieuwe bepalingen hadden immers aanleiding gegeven tot 
het plegen van overspel voor de bewijslevering en het afleggen van 
meineden door getuigen. Aldus keerde de wetgever te Curaçao tot de 
grote leugen terug! Wanneer ik dus geen kwaad zeg van deze grote 
leugen, valt deze wetgever mij bij en zelfs in het nieuwe Burgerlijk Wet
boek zal geen van de huidige wetgeving en praktijk afwijkende echt
scheidingsregeling worden opgenomen. Waar dus de unieke gelegenheid 
bestond de van de wet afwijkende echtscheidingspraktijk te vervangen 
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door een wet die ook zou worden toegepast, liet de wetgever bewust 
verstek gaan. Het is een akelige en stuitende vertoning van onmacht. 
Niet alleen in ons land. 

België 

In België valt - zo deelt mr. Boender mede - een tendens waar te 
nemen om in bedekte vorm de echtscheiding bij onderlinge overeenstem
ming toe te laten. Dit is des te merkwaardiger, omdat juist de Belgische 
wet, onder zeer beperkende voorwaarden overigens, echtscheiding bij 
wederzijds goedvinden toestaat. Over het algemeen vindt men de aan 
deze procedure verbonden formaliteiten te langdurig en te ingewikkeld ; 
daarom probeert men deze wijze van echtscheiding te vermijden, "en Ie 
camouflant en divorce contesté". In dit verband is het interessant te 
wijzen op het grote aantal veroordelingen wegens overspel in België. 
Volgens het Belgische Wetboek van Straf recht is een vrouw die overspel 
pleegt strafbaar. Zij kan terzake daarvan worden veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van tenminste drie maanden, doch ten hoogte twee 
jaar (art. 387). Tot eenzelfde straf kan de medeplichtige van de over
spelige vrouw worden veroordeeld (art. 388). Een man is strafbaar, 
wanneer hij zijn concubine in de echtelijke woning heeft onderhouden. 
De rechtspraak heeft aan het begrip echtelijke w.oning een zeer ruime 
uitlegging gegeven, zodat daaronder o.a. een door de man gehuurde 
hotelkamer wordt begrepen. Op dit delict is een gevangenisstraf van 
tenminste één maand, doch ten hoogste een jaar gesteld (art. 389). In 
Nederland is overspel zowel van de man als van de vrouw strafbaar. Ook 
de ongehuwde die het feit medepleegt kan tot straf worden veroordeeld, 
indien hij althans wist dat de medeschuldige gehuwd is; een gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden kan in elk van deze gevallen wo·rden 
opgelegd (art. 241 W.v.Sr.). Het zal bij menigeen verwondering wek
ken te vernemen, dat in ons land terzake van overtreding van art. 241 
W.v.Sr. zelden of nooit een strafvervolging wordt ingesteld , maar in 
België in 1953 terzake van een der in artt. 387-390 Belgisch Wetboek 
van Strafrecht genoemde delicten 3944 veroordelingen worden uitge
sproken. 

Dit is toch wel het toppunt van alles! Men lette ook eens op de 
middeleeuwse positie van de Belgische vrouw! Waar men ziet, niets dan 
onmacht. 

Poging tot sanering 

Mr. Boender wil een poging doen tot een zekere sanering van het 
echtscheidingsrecht in N ederland . Daarbij heeft hij natuurlijk weer zijn 
uitgangspunt. Het voornaamste is wel, dat de ontbinding van het 
huwelijk niet aan de willekeur van partijen kan worden overgelaten. 
Aldus wordt de onderlinge toestemming als wettelijke echtscheidings
grond afgewezen. Daarbij wordt dan nog de ethische overweging toe
gevoegd, dat ernstig bezwaar bestaat tegen de opvatting, dat een huwe
lijk op gelijke wijze als een vermogensrechtelijke overeenkomst zou 
kunnen worden ontbonden en dat daarenboven geen oplossing wordt 
gevonden voor het geval één der echtelieden niet aan een minnelijke 
scheiding wil meewerken. Ik acht het laatste bezwaar het sterkste. Het 
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uitgangspunt van mr. Boender deel ik bepaald niet. Ik meen, dat hier 
verwarring bestaat tussen wilsbesluit en willekeur. Niet ieder autonoom 
wilsbesluit is willekeurig en omgekeerd ontbreekt aan het besluit van 
een rechter of een andere derde niet steeds de willekeur. Een lange 
praktijkvoering leert bepaald anders. Hoezeer ook de Rechter en de 
Raadsleden zich met de beste bedoelingen buigen over het aan hen voor
gelegde geval, uiteindelijk zijn het vaak kleine détails of een bijzondere 
nuance, soms ook een stemming of een indruk die de beslissing bepalen. 
En nu spreek ik nog niet eens over het levensgrote element van het 
toeval. Was er toevallig een buurvrouw bij de mishandeling, was toe
vallig het kind dat de woordenwisseling bijwoonde al in staat tot 
getuigen? Al deze volkomen willekeurige momenten bepalen de be
slissing van de Rechter. Niemand treft enig verwijt in deze - men 
versta mij wel. Het is de menselijke onvolkomenheid die de zaken zo 
maakt. En eigenlijk heb ik nog de kern niet geraakt. Een huwelijk is een 
zo fijn bewerktuigde verhouding tussen twee mensen, dat niemand de 
uiteindelijke waarheid of de uiteindelijke wenselijkheid kan peilen. 
Daarop wijst mr. Boender ook wel wanneer hij bespreekt, dat de 
werkelijke gronden van de echtscheiding veelal ten processe niet zullen 
blijken. Maar dan mag hij ook niet geloven in het oordeel van een 
Rechter, dan zal inderdaad het wilsbesluit van partijen bepalend moeten 
zijn. Zo is het natuurlijk in wezen ook steeds. De gang van zaken met 
betrekking tot "de grote leugen" bewijst dit wel en de gang van zaken 
zal dezelfde zijn indien "de grote leugen" wordt afgeschaft en een echt
scheidingsgrond als door mr. Boender bepleit wordt ingevoerd. Een 
kleine comedie zal steeds voldoende zijn om .de echtscheiding die men 
wenst werkelijk te verkrijgen. Ons oordeel is nu eenmaal ontoereikend. 
Wij weten eigenlijk niet waarover wij spreken en waarover wij oordelen 
wanneer wij een huwelijksverhouding beschouwen. Ik heb mij ook ver
baasd over de vrijmoedigheid waarmede goedwillende en hoogstaande 
parlementsleden een huwelijk omschrijven. Men zou verwachten, dat 
alleen een onsterfelijk dichter zich daaraan zou wagen en dan nog zou 
weten, dat hij tekort zou schieten. Wij zien echter brave juristen -
hoogstaande mensen - zonder schroom hun formules geven, die dan 
ook het huwelijk omschrijven met een krakende stijl van een actemap. 
En wanneer dan vanuit deze formule nadere conclusies worden getrok
ken dan houdt men toch wel zijn hart vast, want aan de krakende stijl 
van deze actemap wordt het bloedwarme leven van de hartstochtelijke 
mens opgeofferd . De worsteling is van alle tijden. Volgens Erasmus 
moet men het huwelijk eerbiedigen zolang het nog maar een vagevuur is, 
maar het ontbinden, als het een hel wordt. Volgens Shaw is een slecht 
humeur een betere grond voor echtscheiding dan overspel. Deze beide 
grote geesten vluchten maar in de ironie. Ook zij draaien in de cirkel 
van maatschappelijke wenselijkheid en individuele vrijheid rond . 

Conclusie 

Ik acht een goede regeling van het echtscheidingsrecht naar de door 
mr. Boender aangegeven lijnen onmogelijk en geef dus de voorkeur aan 
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"de grote leugen", al zou ik natuurlijk gaarne zien, dat deze leugen 
gelegaliseerd werd en daarmede tot waarheid zou worden. Is het niet zo, 
dat op het punt van de geestelijke vrijheid het ontbreken van een 
regeling beter is dan een knellende - - zij het goed bedoelde- regeling? 
Om even een grote sprong te maken: in het Toto-debat is ook wel 
gebleken, dat een krom compromis een misbaksel is, dat uit hopeloze 
pogingen voortkomt om het onverenigbare te verenigen. Ik geloof, dat 
mr. H. van Riel de zaken toen goed in de Eerste Kamer heeft gesteld. 
Laat men toch niet trachten een regeling te maken voor de tijd rijp is. 
Men doet daarmede dogmatisch geen goed en in het werkelijke leven 
alleen maar kwaad. 

En daarom zou ik willen eindigen met nog eens mijn bewondering 
uit te spreken voor het glashelder en voortreffelijk werk van mr. 
Boender, maar desondanks pleidooi willen voeren voor handhaving van 
de bestaande toestand . 
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E. Nypels 

KINDERBIJSLAG, VERANTWOORDELIJKHEID EN 
BEVOLKINGSGROEI 

I N LIBERALE KRING ST AAN VELEN AFWIJZEND tegenover 
de door de regering voorgestelde algemene kinderbijslagregeling. 

Tegen deze regeling worden dan ook terecht belangrijke bezwaren aan
gebracht. Teleurstellend is echter, dat het standpunt van sommigen 
gebaseerd wordt op onvoldoende en misschien zelfs onjuiste argumenten. 
In onderstaand artikel wil ik graag in het belang van een goede be
strijding van de ingediende voorstellen op een vaak genoemd bezwaar 
tegen de kinderbijslag nader ingaan. 

Men neemt veelal aan, dat de kinderbijslag de verantwoordelijkheid 
van de ouders t.o .v. de bepaling van de gezinsomvang ondergraaft. Een 
belangrijk gevolg zou daarvan zijn, dat de bevolkingsgroei van ons land 
versterkt zou worden, hetgeen ongewenst is, gezien de dreigende over
bevolking. 

Er mag evenwel op gewezen worden, dat het ter beschikking staande 
feitenmateriaal in het algemeen geen positieve correlatie tussen de 
hoogte der economische welvaart en het kindertal aangeeft: 

Zo constateert prof. v. Rooyen 1) in zijn boek, dat het inzicht ont
stond dat voor een volk een toenemende welvaart en een voortschrijden
de cultuur zelfs tot een dalend geboortecijfer kunnen leiden. Dr. Kooy 2)' 
vestigt verder de aandacht op het feit, dat de stijging van het geboorte
cijfer sinds 1937 zich ook in de jaren 1940 t/ m 1944 voortzette; en in 
die oorlogsjaren werd de economische situatie voor de Nederlandse 
gezinnen steeds slechter! Voorts wezen onderzoekingen 3) uit, dat in de 
gezinnen in de hogere welstandsgroepen van onze samenleving het 
kindertal verreweg het laagste is. 

Verscheidene schrijvers over bevolkingspolitieke vraagstukken be
schouwen daarom i.p .v. de economische positie verschillende andere 
factoren voor de bepaling van het geboorteniveau van veel groter 
belang: 

Dr. Dijsselbloem 4) noemt b.v. naast de physieke toestand van een 
volk, factoren van godsdienstige, zedelijke en culturele aard . Prof. v. 
Rooyen 5) ziet in de hoogte van het geboortecijfer een typisch Neder
lands aspect, dat samenhangt met de volksaard, waarin de intimiteit van 
het huiselijk leven en de individualiteit sterk leven. Dr. Kooy 2) wijt 
het hoge geboortecijfer aan een versterkt verlangen naar kinderen. 

Er bestaan o.i. nog twee voorname factoren, die het geboorteniveau 
beïnvloeden, n.l. de sexuele voorlichting en de mate waarin de overheid 
verschillende vormen van geboorteregeling toestaat. Met name in ge
zinnen met minder ontwikkelde ouders komen vaak meer kinderen voor 
dan de ouders oorspronkelijk zelf "gewild" hebben. In dit verband geeft 
ir. Bosman 6) een illustratief voorbeeld. Door een zenuwarts te Amster
dam werden vóór de oorlog 4000 vrouwen ondervraagd. Toen bleek dat 
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40 % van de eerstgeborenen, 46 % van de tweede kinderen, 60 % van 
het derde t/ m het vijfde kind en 100 % van de verdere kinderen in het 
gezin niet gewenst was. Ook als we in aanmerking nemen, dat dit beelc.l 
waarschijnlijk slechts representatief is voor een bepaalde groep in onze 
samenleving en dus niet voor het geheel, blijft het een tekenend voor
beeld. 

Toch mag uit het voorafgaande niet de conclusie getrokken worden, 
dat er in het geheel geen band welstand-kindertal bestaat. Waarschijn
lijk als gevolg van de hongerwinter gaf het jaar 1945 een daling van het 

·aantal levend geborenen. 7) Hieruit kan men opmaken dat uitzonderlijk 
slechte economische omstandigheden wèl invloed op de gezinsgrootte 
hebben . 

Dit alles leidt tot de conclusie, dat er - afgezien van uitzonderlijk 
slechte economische situaties (depressies, hongerwinter), die het ge
boortecijfer drukken - in het algemeen geen verband tussen economi
sche welvaart en geboortecijfer merkbaar is. Een belangrijke invloed van 
kinderbijslagen en belastingfaciliteiten, die slechts een deel der welstand 
uitmaken, op het geboortecijfer valt hierdoor evenmin te verwachten. 
Maar als het aantal geboorten niet toeneemt, mag ook niet gesproken 
worden van een verminderde verantwoordelijkheid t.o.v. de gezins
grootte. 

Deze conclusies worden nog bevestigd door de ervaringen in het 
buitenland, met name in Frankrijk en België. In beide landen, waar de 
kinderbijslag, in tegenstelling met ons Iana, mede op bevolkingspolitieke 
gronden werd ingevoerd, mislukte het streven d.m.v. financiële steun 
het geboortecijfer op een hoger niveau te brengen. En dat, terwijl b.v. 
in Frankrijk naast hoge bedragen aan kinderbijslag nog op verschillende 
andere manieren, zoals eenmalige premie's bij seboorten, gezinssteun 
wordt uitgekeerd. 

Het is van belang zich verder goed te realiseren, dat ook al zou men 
kunnen aantonen, dat door het verstrekken van kinderbijslag ergens het 
geboortecijfer, de gemiddelde gezinsgroorte stijgt, dit op zichzelf niet 
altijd een verminderd verantwoordelijkheidsbesef der ouders t.o.v. de 
gezinsomvang betekent. Waarschijnlijk zal dan ook een aantal ouder
paren bewust de opvoeding van een groter gezin op zich hebben durven 
nemen. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de mate van een ondergraving van de 
verantwoordelijkheid t.o.v. de gezinsgrootte afhangt van de hoogte der 
kinderbijslagen. In ons land zijn de bijslagen in verhouding tot het 
buitenland betrekkelijk gering. De kinderbijslag vormt, ook voor de 
lagere inkomensgroepen, maar een deel der kostentoeneming bij gezins
uitbreiding. Zelfs tezamen met de bestaande belastingfaciliteiten wordt 
slechts een deel van de kosten van onderhoud en opvoeding van een 
kind vergoed. Gezinsuitbreiding vraagt dus altijd - en terecht - een 
financieel offer der ouders. Daarom is het begrijpelijk, dat een aan
tasting der verantwoordelijkheid der ouders t.o.v. de gezinsomvang niet 
in merkbare mate plaats vindt. 

Resumerende komt dit betoog op het volgende neer: Bij het maken 
van bezwaren tegen de kinderbijslag wordt door vele liberalen vaak 
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ongemotiveerd gewezen op een aantasting der verantwoordelijkheid van 
de ouders t.o.v. de gezinsomvang. Veelal wordt een versnelling van de 
bevolkingsaanwas hiermee in verband gebracht. Er bestaan evenwel 
gegronde redenen aan de juistheid van deze argumenten te twijfelen. 

Mochten er personen zijn, die ondanks bovengenoemde punten deze 
eindconclusie niet aanvaarden, dan hebben we er belang bij dat zij hun 
mening met goede argumenten naar voren brengen. 

1) Prof. cir. ). P. van Rooyen (vice-voorzitter van de Stichting Volk en 
Ruimte): Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 1955 - blz. 154. 

2) Dr. G. A. Kooy: Het veranderend gezin in Nederland; een sociaal-historische 
studie, 1957 - blz. 156 en 157. 

3) Zie bv. prof. dr. H. W. Methorst: Het bevolkingsvraagstuk ; eerste gedeelte, 
1948 - blz. 53 en 54. 

4) Dr. W. J. J. Dijsselbloem: De gezinstoeslag en zijn toepassing in Nederland, 
1937 - blz. 72 en 73. 

5) Prof. dr. J. P. van Rooyen , t .a.p., biz. 166 en 167. 
0) Jr. A. E. Bosman (secretaris-penning meester van de Stichting Bevolkings

beleid): Overbevolkingsprobleem alleen oplosbaar bij bevolkingsbeleid ; in 
Algemeen Handelsblad 28 mei 1960. 

7) Centraal Bureau voor de Statistiek: Zestig jaren statistiek in tijdreeksen; 
1899/1959 - blz. 13. 
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"Wohlstand für alJe" und "Wohlstand durch Wettbewerb" gehören 
untrennbar zusammen; das erste Postulat bezeichnet das Ziel, das zweite 
den Weg, der zu diesem Ziel führt. 

Demokratie und f reie Wietschaft gehÖren logisch ebenso zusammen, wie 
Diktatur und Staatswietschaft 

Wir können an einer weiteren glücklichen und gedeihlichen Entwicklung 
der Welt nur teilhabcn, wenn wir den Mut zum Konsum aufbringen. 

Ludwig Erhard 
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VIJFDE JAARGANG Nr. 4 

POT VERT EREN 
In de 17 de eeuw trokken koene Nederlanders er op uit, naar West

Indië, Afrika en Azië, en verwierven zich, met inspanning van alles wat 
zij bezaten, een grondslag voor voorspoed en welvaart. In de 18de eeuw 
durfde men niet meer te vechten, was men "neutraal", en de grondslag 
voor de rijkdom werd de "Bataven" ontfutseld. Krijgen wij deze geschie
denis thans opnieuw te beleven? In 1945 werd niet bij de pakken neer
gezeten; het verwoeste land werd opgebouwd met de inzet van ieders 
kracht, en er tussen door werd, voor recht en orde, een grote krijgsmacht 
naar Indië gestuurd. Wij zijn nu 16 jaar verder. Van de 31 dagen, die de 
maand mei telt, is er maar op 18 gewerkt ; terwijl er meer werk te ver
zetten valt dan ooit te voren. Voor de handhaving van recht en orde 
op Ned. Nieuw-Guinea wil zowat niemand enig risico meer lopen. 

De Nederlandse vloot, geroepen om Nederlands vlag te doen eerbie
digen waar zij vertoond wordt, is klein en verouderd. Een grote fractie 
in de volksvertegenwoordiging zou zelfs dat kleine hoopje nog verder 
willen doen verschrompelen, als of er nimmer een Urbina was, die 
Curaçao kon overrompelen op een mooie zaterdagavond! Als of er nim
mer infiltranten waren op Ned. Nieuw-Guinea! Er zijn er - en zelfs 
buiten die bewuste fractie! - die graag neutraal zouden willen zijn. 
Maar het is helemaal niet de vraag, of wij neutraal willen zijn, het is de 
vraag, of anderen ons willen ontzien. Ontzien zullen wij pas worden, als 
wij bereid zijn om militaire kracht op te brengen. Een weerloze wordt 
niet geholpen, hoezeer hij ook in zijn recht staat. 

Men krijgt wel eens de indruk, dat velen in den lande, onzeker om
trent de toekomst, nu zo veel mogelijk profiteren willen. Niet werken, 
wel eten, luieren, t.v.-kijken, is dat ons levensideaal? "Het zal mijn tijd 
wel uitduren" , is de laffe leuze van het kwaad geweten. Profiteren, nu, 
want morgen kán het misschien niet meer. Daar is inderdaad wel kans 
op. Aan de andere kant van het IJzeren Gordijn wordt niet geluierd, ge
nikst, of zat-gegeten. Daar wordt gewerkt - en niet zo'n beetje - en 
is het leven streng en sober. Wie communistische landen bezocht, wordt 
getroffen door de strenge tucht, de bescheiden consumptie-mogelijkhe
den, het geloof in de toekomst. De spankracht is er enorm; gaat in het 
westen de wil om te overleven niet verloren in de genotzucht en gemak
zucht van de welvaart en de korte werktijd? E. N. 
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Mr. A. Spruit 

DE WETTELIJKE REGELING VAN DE 
WERKSTAKING 

Wanneer men bij zijn pogingen om de juridische problematiek van de 
werkstaking te doorgronden uiteindelijk tot de conclusie zou komen, dat 
iedere rechtsbeschouwing in deze slechts theoretische waarde heeft, dan 
is dat bepaald niet verbazingwekkend. Heeft niet eens de Belgische 
katholieke vakbondsleider Cool terecht gezegd, dat, wanneer een massa 
in beweging komt, deze niet begint met de bestudering van een wetboek? 
Tonen de werkstakingen zelve niet aan , dat men een stier niet met papie
ren wetten vastnagelt? Men staakt, recht of geen recht! 

Wanneer men dit zo stelt, verliest men de zin van de rechtswetenschap 
uit het oog. Deze tak van wetenschap houdt zich namelijk bezig met dat
gene, wat ieder mens in zijn hogere aspiraties het naast staat, n.l. de ge
rechtigheid . Ter verwezenlijking van dit hoge doel tracht zjj voor iedere 
sector van onze maatschappij voorwaarden te scheppen, die voor de ver
vulling daarvan onontbeerlijk zijn . Derhalve zal de rechtswetenschap 
voor de werkstaking die normen trachten te ontwikkelen, welke een 
allerzins gerechtvaardigde ontplooiing van het stakingsrecht mogelijk 
maakt om uiteindelijk die geestesgesteldheid bij de bedrijfsgenoten te 
bevorderen, die boven de conflictsituatie uitstijgt. 

Eind vorige eeuw heeft de liberaal Van Houten de rechtsorde doen 
confronteren met de collectiviteit der arbeiders en aldus de rechtsorde 
met het strijdmiddel van die collectiviteit, de werkstaking. Zijn emotio
neel, doch scherpzinnig betoog gaf de stoot tot het indienen van een 
wetsontwerp door zijn partijgenoot minister Jolles, dat in 1872 kracht 
van wet kreeg en de opheffing van het coalitieverbod inhoudt. De macht 
van de collectiviteit der werknemers kan voortaan tegenover die van de 
werkgever( s) gesteld worden, zonder in aanraking met de strafrechter 
te komen. De doctrine neemt over het algemeen aan, dat in het opheffen 
van het coalitieverbod de erkenning van de werkstaking ligt opgesloten. 
" Reconnaître le droit de se coaliser tout en refusant celw de faire grève, 
conduirait inévitablement à proclamer un droit fantóme, une simple 
fiction , résultat d'une pure imagination el denuée de toute valeur pra
tique". 1). 

De vraag of deze wet niet tevens het recht tot staken introduceert, is 
een juridische kluif van zulk een ingewikkelde soort, dat zij hier onbe
sproken blijft. Zeker is in ieder geval, dat onze rechtsorde sinds 1872 de 
werkstaking aanvaardt in de gedachtengang - zoals de Proc. Generaal 
bij de H.R . Prof. Langemeyer het eens geformuleerd heeft - dat de 
werkstaking voor de werknemers een tegehwicht vormt tegen de econo-

1) A. Berenstein : Le droit de grève. 
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mische omstandigheden, die bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaar
den hen tot een zwakkere partij maken. 

* * * 
De rechter heeft zich niet dikwijls over de werkstakingen en haar 

gevolgen uitgesproken. Deed hij het, dan zijn zijn overwegingen dikwijls 
aan scherpe kritiek onderhevig geweest, niet het minst van werknemers
zijde. 

Het laatste voorbeeld daarvan vormen de gerechtelijke vonnissen, die 
in kort geding, hoger beroep en cassatie zijn uitgesproken in het geschil 
tussen de stuwadoorsverenigingen te Amsterdam en Rotterdam en de 
havenarbeiders en hun vakbonden over de boycotactie van de zgn. Pan
honlibco-schepen, die onder goedkope vlag varen. Deze actie ging met 
een werkstaking gepaard. 

De Hoge Raad (H.R.) stelt terzake 1) : 
1. de werkstaking vormt in principe een wanprestatie. Wanneer echter 

onder bepaalde omstandigheden, (die de H.R. niet nader aanduidt), 
naar heersende rechtsovertuiging in redelijkheid van de werknemers 
geen voortzetting van de arbeid kan worden geëist, dan dient het 
staken niet als wanprestatie te worden beschouwd . 

2. Wanneer de werkstaking een doel heeft, dat buiten de verhouding 
van de werknemers tot hun werkgever(s) ligt en het strijdmiddel 
bovendien zijn aanleiding vindt in omstandigheden, die de werk

gevers niet hebben opgeroepen en niet hebben kunnen beïnvloeden, 
dan zal de werkstaking slechts dan niet als wan prestatie beschouwd 
kunnen worden, als er in zodanige mate algemene belangen of zede
lijke beginselen bij zijn betrokken en de actie daarom zo dringend is, 
dat zij daardoor tegenover de werkgever gerechtvaardigd is. 

3. Wanneer de werkstaking het karakter van een ongerechtvaardigde 
wanprestatie bezit, dan is het uitlokken en organiseren daarvan een 
onrechtmatige daad. 

De H .R. kiest als uitgangspunt voor zijn overwegingen de individuele 
arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer en laat zich niet 
leiden door de overweging, dat de werkweigering in collectief verband 
geschiedt, waarop te onzent van vakverenigingszijde vooral de nadruk 
wordt gelegd 2). Het niet verrichten van de bedongen arbeid vormt in 
het kader van het individuele arbeidscontract in principe wanprestatie; 
aldus ook de werkstaking. De H.R. rekent daarmede voorgoed af met de 
oude leer, dat werkstaking beëindiging van het individuele arbeids
contract betekent en beschouwt het strijdgebeuren als een schorsing van 
dat contract. 

Voorbij gaande aan de vraag hoe dit alles in overeenstemming met de 
bepalingen van het burgerlijk recht is te brengen, verdient het uitgangs
punt nadere beschouwing. De H .R. bouwt dus zijn leer op, vanuit de 

1) H .R. 15 januari 1960 N .J. , 60 no. 84 ; Ars Aequi 60 p. 308 e.v. 
2 ) Mr. H . L. Bakels : Enige juridische en maatschappelijke aspecten van de 

stakingsvrijheid. N .J.B . '60 p. 62 3 e.v. 
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individuele rechtsverhouding werkgever-werknemer en stelt de "Ver
tragstreue" boven de "Verbandstreue" . Hij wijkt hiermede af van wat 
buiten onze grenzen wordt voorgestaan. "La grève constitute un phéno
mène de droit collectif étranger à la technique des règles individuelles de 
travail" 1 ). Dit voetspoor van de Franse arbeidsrechtsgeleerde Durand 
volgende, stelt het Bundesarbeitsgericht, dat de werkstaking is een 

- "kollektive Kampfmasznahme" met een "sociaal adaequaat" karakter, het
geen wil zeggen, dat het strijdmiddel zonder meer niet in strijd geacht 
kan worden met de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer 
betaamt. De werkgever weet bij voorbaat, dat de werknemer over het 
algemeen aan het stakingsparooi van zijn bond gehoor geeft. "Aus 
diesem Grunde ist es unrichtig von einem Vertragsbruch zu sprechen". 
Het rechtvaardige van de collectieve actie legitimeert dus de Duitse 
rechter tot het rechtmatige van het individuele niet-verrichten van de 
bedongen arbeid. 

Leiden deze twee tegenovergestelde uitgangspunt{'n ook tot tegenover
gestelde conclusies? Ik geloof van niet. Ons hoogste rechtscollege ver
meldt immers in het eerste onderdeel van zijn stellingen uitdrukkelijk, 
dat onder bepaalde omstandigheden naar heersende rechtsovertuiging en 
redelijkheid niet van de werknemers voortzetting van de bedongen arbeid 
kan worden gevergd. Die omstandigheden werkt de H.R. uiteraard niet 
uit, men kan ze zelfs wel als "vaag" aanduiden 3). Maar stelt de rechter 
ze vast, dan is er geen sprake van wanprestatie van de zijde van de 
werknemers. Deze erkenning, waarbij de rechtsovertuiging betrokken 
wordt, duidt erop, dat de H.R. er naar streeft de werkstaking in onze 
rechtsorde in te passen, zonder het rechtsbewustzijn van àlle rechtsgeno
ten geweld aan te doen. 

Ik kan niet inzien, dat deze van het individuele contract uitgaande 
overweging bij voorbaat geen recht doet wedervaren aan de werknemers, 
die aan een collectief neerleggen van de arbeid medewerking verlenen. 
D::: H.R. construeert de werkstaking als een wanprestatie, die op grond 
van bepaalde overwegingen niet in werking treèdt. De Duitse rechter 
construeert de werkstaking als een rechtmatige handeling, waaraan het 
rechtmatig karakter op grond van bepaalde overwegingen ontnomen kan 
worden. Bij beide opvattingen zijn uiteindelijk het afwegen der belan
gen, en het beoordelen van de omstandigheden de doorslag gevende 
factoren, die het rechtmatige, resp. het onrechtmatige doen uitspreken. 

Een logisch gevolg van de leer van de H.R. is, dat zij het uitlokken 
van een werkstaking door een vakorganisatie in principe als een onrecht
matige daad kwalificeert. Zelf heb ik het elders anders geformuleerd 4). 
Wanneer de rechtsorde de werkstaking aanvaardt, dan is het uitlokken 
op zichzelf niet als een deloyale, onrechtmatige handeling aan te merken. 

1) P. Durand: Traité de droit du travail, Tome IJ p. 808. 
2) Neue Juristische Wochenschrift ' 55 p. 882 e.v. 
3) Bakels, t.a.p., p. 653. 
4 ) Mijn boek: Het stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst p. 

84 e.v. 
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Dit kan eerst, wanneer een redelijke grond, een redelijk motief daartoe 
ontbreekt. In practicis zullen ook deze twee uitgangspunten wel niet tot 
veruiteenlopende conclusies leiden. 

* * * 
Men zal zich misschien afvragen: waarom deze enigszins zware voor

spijs, alvorens aan de hoofdschotel zelf te beginnen. 
Het besproken arrest is van bijzonder belang voor de sociaal-economi

sche verhoudingen in ons land. Het creëert in het civiele recht èen ruimte 
voor de werkst"aking. Ziet men de wenselijkheid van een wettelijke rege
ling van het strijdmiddel onder ogen, dan zal men allereerst de vraag 
dienen te beantwoorden of naast bedoelde ruimte nog wel een wettelijke 
regeling nodig is. Zo ja, eerst dan kan men met vrucht discussiëren 
over de uitwerking van zulk een regeling. 

Deze werkwijze heeft ook een werkgroep gevolgd, die de Ministers 
van Justitie en Sociale Zaken en Volksgezondheid moest adviseren inzake 
het onderwerpelijke vraagstuk. Zij bestond uit de hoogleraren Van 
Esveld (lib.), de Gaay Fortman (prot. christ.), Levenbach (soc.) en F. 
van der Ven (kath.) , aangevuld met enige departementsambtenaren. Zij 
was ingesteld n.a.v. het rumoer, ontstaan rond de uitspraken in kort 
geding inzake de werkstakingen rond de Panhonlibcoschepen, reeds 
boven vermeld. 

Zo stuurde het N.V.V. een telegram naar de minister-president waarin 
het op een spoedige regeling voor de werkstaking aandrong. Deze vak
bond betoogde verder, dat er in de rechtsorde ruimte voor een noodza
kelijke vrijheid voor de vakbeweging dient te worden geschapen, zulks 
in het belang van de rechtsorde zelve. 

Mr. Burger stelde partijgenoot minister Samkalden vragen, die daarop 
mededeelt, dat een ambtelijk onderzoek inzake een wettelijke regeling is 
voltooid. De toenmalige kabinetscrisis verhinderde de publikatie van het 
onderzoek echter. 

Het ambtelijk voorontwerp van wet legde Prof. Beel, in zijn functie 
van minister van Justitie a.i., vervolgens aan de hier bedoelde werkgroep 
om advies voor. 

Het ontwerp omvat niet meer dan twee artikelen. Het voornaamste 
bepaalt, dat de verplichting van de arbeider om de bedongen arbeid te 
verrichten wordt geschorst, wanneer hij deelneemt aan een werkstaking, 
waarvan de leiding berust bij een vakvereniging, tenzij de werkstaking 
ten doel heeft de werkgever te bewegen tot gedragingen, welke in strijd 
zijn met voor hem geldende bepalingen v~n een collectieve arbeidsover
eenkomst of welke in strijd zijn met de wet. Dit artikel schuift dus de 
"Verbandstreue" op de voorgrond. Het tweede artikel tracht een op
lossing te geven voor de problemen rond de dwangsom, die de stakers 
volgens de huidige wetgeving kan worden opgelegd. 

De werkgroep heeft gemeend de beperkte opzet van dit voorontwerp 
tot uitgangspunt voor haar beschouwingen te nemen en ze is, helaas, 
geheel in de gedachten van dit ontwerp blijven steken. Wel heeft ze het 
arrest van de H.R. erbij betrokken. Dit kon ook moeilijk anders. De 
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juridische problematiek heeft zij echter bepaald niet uit de doeken ge
daan·. Hebben de heren soms op deze negatieve wijze kenbaar willen 
maken hoe ingewikkeld en veelzijdig het juridische probleem der werk
staking is? 

De commissie mocht van de veronderstelling uitgaan dat haar advies 
openbaar zou worden gemaakt. Daar de groep van geïnteresseerden in 
het vraagstuk zich beslist niet bepaalt tot deskundigen alleen, was zij bij 
uitstek de aangewezene om boven de emotionaliteit en politiek op 
objectieve .wijze voorlichting te geven. Daarbij had zij zich, naar goed 
Nederlandse gewoonte, eerst moeten bepalen tot de levensbeschouwelijke 
zijde van het vraagstuk om daarna in concreto de verschillende onderde
len te belichten. Aldus had zij een groot deel van de verwarring der 
geesten rond dit vraagstuk kunnen wegnemen. Helaas, nu maakt het 
advies de indruk van haast-werk. 

Van Esveld levert een beschouwing, waarbij zijn vrijzinnig, liberaal 
credo, reeds in zijn doorwrocht proefschrift neergelegd 1 ), wel valt te 
onderkennen. Zijn hoofdgedachte is, dat iedere sociaal-rechtelijke rege
ling dient te rusten op gerechtigheid, vertrouwen en wederzijdse verant
woordelijkheid. Ieder klasse-wantrouwen is daaraan vreemd. Naarmate 
de sociaal-economische grondslagen onzer samenleving rechtvaardiger 
worden, vermindert de grond voor de stakingsvrijheid en neemt dien
overeenkomstig de verantwoordelijkheid van de arbeider om zich over
eenkomstig rechtsregels te gedragen toe. Derhalve dient men te blijven 
vasthouden aan de voor alle rechtsgenoten geldende contractsgebonden
heid met voor de werkstaking de door de H.R. erkende uitwijkmogelijk
heid. Uiteraard blijft de onzekerheid inzake de reactie van de rechter 
daarop. Deze magistraat draagt zijn eigen verantwoordelijkheid; boven
dien is van een onredelijk beknotten van de gecreëerde stakingsvrijheid 
vooralsnog niets gebleken. Overigens zal die onzekerheid ertoe kunnen 
bijdragen, dat een ieder bij het organiseren van een werkstaking zijn ver
antwoordelijkheid extra zwaar zal voelen. De H.R. verschaft daarbij de 
waarborg, dat een met verantwoordelijkheidsbesef uitgeroepen werksta
king onder het criterium "redelijkheid" zal vallen. 

Dit geluid, dat de liberaal goed in de oren zal klinken, vindt steun in 
wetenschap en rechtspraak. Zo goed als de rechtsregeling van de arbeids
verhoudingen aan de invloed van het civiele recht onderworpen zal 
blijven, kan het, die verhoudingen vertroebelende, strijdgebeuren daarvan 
niet los gezien worden. Naast de individuele verantwoordelijkheid der 
contractspartners, zoals de strikte regels van het burgerlijk recht deze 
hebben vastgelegd, ontwikkelt de jurisdictie een ruime leer van de goede 
trouw als grondslag van de redelijkheid (het niet kunnen vergen de be
dongen arbeid te verrichten) , als een onmisbaar element in het samenspel 
van die partners. 

Het is mij niet duidelijk, dat Van Esveld uiteindelijk de consequentie 
van zijn idee niet durft te trekken. I.t.m. zijn mede-adviseurs legt hij als 
Tereiste voor de rechtmatigheid van een werkstaking vast de leiding door 
een bonafide vakvereniging. De V ertragstreue, die hij eerst naar voren 

1) De ontplooiing van het individu in hPt ~ rheidsrecht. 
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schuift, laat hij tenslotte door de Verbandstreue overspelen. Waar blij ft 
de verantwoordelijkheid van de individuele werknemer? Zijn argument, 
dat de vakbond een c.a.o. afsluit, acht ik weinig steekhoudend. De c.a.o. 
immers regelt niet in detail alle onderwerpen, laat dikwijls punten, waar
over verschil van mening bestaat, maar onbesproken. Juist binnen het 
raam van de c.a.o. treden de civielrechtelijke leerstukken van de goede 
trouw, billijkheid en redelijkheid naar voren en daarmede de individuele 
verantwoordelijkheid der werknemers. 

Zie ik goed dan staat de Gaay Fortman - trouwens Van der Ven ook 
-niet zover van Van Esvelds liberale gedachten af. 

Deze geleerde legt de nadruk op de rechtsontwikkeling en meent dat 
de huidige verhoudingen tussen werkgevers en werknemers evenals de 
stand van het arbeidsrecht een wettelijke regeling bijna tot een anachro
nisme maken. De H .R., zo betoogt hij, heeft thans de mogelijkheid voor 
de ontwikkeling van het stakingsrecht geschapen, die pàst bij ons maat
schappelijk bestel. 

Zijn gedachtengang wordt des te duidelijker, wanneer we deze tegen 
de achtergrond van zijn levensbeschouwing plaatsen en de eis der 
christelijke consciëntie bij zijn betoog betrekken. De verhoudingen, waar
in God werkgevers en werknemers plaatst, zo zegt de protestants christe
lijke leer, zijn voor deze de sfeer, waarin zij hun plicht hebben te doen, 
hun roeping hebben te vervullen. De gerechtigheid Gods vindt slechts 
haar tegenkanting in 's mensen zonde. De christelijke ethiek verdraagt 
daarom de werkstaking niet, wanneer niet alle middelen tot redelijk 
overleg zijn uitgeput. De rechtsontwikkeling der arbeid vormt daarmede 
geen antagonisme, omdat ook deze wijst in de richting van het overbodig 
maken van strijd . 

De grondbeginselen van de rooms sociale ethiek vinden we bij 
Aristoteles; Thomas van Aquino heeft ze geniaal uitgebouwd. De kern is 
het solidarisme van de saamhorigheid (vgl. de encyclieken Rerum No
varum en Quadragesima) . De samenleving der mensen vormt een ge
meenschap, waarin de waardering van de mens door de mens in liefde en 
rechtvaardigheid het hoogste goed is. Iedere mens heeft de plicht en het 
recht, zo gaat de leer verder, naar plaats en aanleg aan de organische 
groei van de samenleving mede te werken. Daarbij dient hij het nieuwe, 
dat aan de rechtsnood van het heden beantwoordt, harmonisch aan het 
verleden te doen aansluiten. In de samenleving dient een ik-wij verhou
ding geschapen te worden, die, wil zij niet verstarren, steeds breed en 
ruim geïnspireerd gezien moet worden. 

De hieruit voortvloeiende handelingen kwalificeert deze ethiek als 
handelingen met meerdere gevolgen. Eén daarvan is de werkstaking. De 
roomse moralist Janssens wil, dat die handelingen getoetst worden aan 
3 criteria: 1) 

a. de goede gevolgen moeten tegen de nadelige kunnen opwegen; 
anders gezegd, men mag geen hoger goed prijsgeven om een kleiner 
te realiseren; 

1) Mag. L. Janssens: Staking en moraal. 
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b. middelen en doel moeten zedelijk verantwoord zijn; 
c. de handeling met een nadelig gevolg mag slechts worden aange

wend als geen ander middel aanwezig is om het goede gevolg uit
eindelijk te bereiken. 

In verschillende geschriften van F. van der Ven vinden we de ik-wij 
verhouding terug. Opmerkelijk is, dat hij daarbij steeds de menselijke 
waardigheid van het individu naar voren schuift. Hoewel Van der V en 
in het advies alszodanig er geen melding van maakt, is de roomse opvat
ting wel terug te vinden in zijn stelling: de wettelijke bepalingen inzake 
de werkstaking dienen de waarborg in te houden, dat deze handeling niet 
alleen formeel rechtmatig wordt gemaakt, maar dat zij ook voor het 
rechtsbewustzijn rechtmatig is. 

Hieruit spreekt een solidariteitsgedachte, terwijl de these in overeen
stemming met de vermelde 3 criteria geacht kan worden. Nog duidelij
ker wordt een en ander wanneer men zijn verdere opvatting, kennende 
zijn uitgangspunt, overdenkt. Van der Ven meent nl., dat slechts een uit
voerige wettelijke regeling de plaats van de werkstaking in de rechtsorde 
kan vastleggen. De twee artikelen van het voorontwerp zijn daarom niet 
voldoende. Tevens moet tot uitdrukking komen, dat de werkstaking als 
ultimum remedium geoorloofd is. Deze opgave acht hij des te moeilijker 
omdat het heersende rechtsbewustzijn de werkstaking in beginsel nog 
steeds als onrecht ziet. 

Vervolgens het socialistisch denken. Dit vormt t.a.v. de werkstaking 
geen communis opinio. 

Men zegt wel, dat de oude syndicalistische opvatting der werkstaking 
als onderdeel van de grote worsteling tussen de klassen als verouderd 
beschouwd moet worden. Toch zijn er nog altijd vooraanstaande socialis
tische denkers (b.v. Waslander) die een fundamentele hervorming van 
de maatschappelijke verhoudingen voorstaan en de werkstaking daartoe 
als strijdmiddel onverkort handhaven . Zij menen, dat iedere nieuwe 
vorm in de rechtsontwikkeling (b.v. de P.B.O.) voor de socialisten alle 
aantrekkelijkheid verliest, wanneer die gezien moet worden als belicha
mingen van een solidariteitsgedachte, die zij niet adaequaat aan de 
feitelijke verhoudingen en tegenstellingen kunnen achten. Het valt niet 
moeilijk in te zien, dat alleen een rechtsontwikkeling, die leidt naar een 
socialistische staatsvorm, voor hen acceptabel is. 

Er zijn ook socialisten (b.v. Van Rhijn) , die minder ontvankelijk zijn 
voor een receptie van het doctrinaire socialisme. Zij richten zich meer op 
een humanistische, christelijke ethiek. Op grond daarvan zijn zij de 
mening toegedaan, dat door de inbouw van de vakorganisaties in onze 
huidige maatschappij het strijdkarakter aan de haar toekomende midde
len dient te worden ontnomen. Immers, zo stellen zij, de evolutionaire 
ontwikkeling van het recht wordt juist door strijd geremd, omdat strijd 
meer haat, nijd en argwaan te zien geeft dan werkelijke vooruitgang. 

Waar hebben we nu Levenbach's denkbeelden te plaatsen? 
Deze hooggeleerde rijksbemiddelaar betoogt, dat de H.R. niet duide

lijk maakt welke soorten werkstaking onder zijn clausule der redelijk
heid valt. Hij wijs"t daarbij op, dat bij de huidige arbeidsconflicten 
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het meestal over verschil van inzicht in de verdeling van het nationaal 
inkomen gaat. Hoe moeilijk valt het dan niet om vast te stellen, dat in 
redelijkheid niet van de werknemers gevergd kan worden de bedongen 
arbeid te verrichten? Er blijft dus onzekerheid, die in het nadeel van de 
vakbonden werkt en daardoor een zekere verandering in het machtseven
wicht tussen werkgevers en werknemers brengt. Alleen de wetgever kan 
hier de vereiste klaarheid brengen. 

In Levenbach 's betoog valt direct het strijdkarakter op. Het is boven
dien goed eraan te herinneren, dat hij reeds in 1935 als zijn mening heeft 
uitgesproken, dat het niet op de weg van de rechter ligt, overeenkomstig 
de regels van de onrechtmatige daad, een belangengeschil naar de 
billijkheid van zijn inzet te beoordelen of af te wegen of de stakers wel 
de meest wenselijke weg bewandelen 1). Hij erkent wel, dat de strijd 
niet moet zijn een strijd tegen het recht, maar in het recht. 

Ik kan het niet anders zien, dan dat Levenbach 's gedachtengang, con
sequent toegepast, leidt tot de leerstellingen van het conservatieve doc
trinaire socialisme en niet tot die socialistische normen, die aan de 
P.v.d.A. de kleur lichtrose geven. 

* * * 
De mens richt zich bij iedere eerlijke poging tot ontplooiing van zijn 

leven naar een buiten hem liggende en boven hem verheven norm, 
waaraan hij zich vrijwillig onderwerpt. Hij ontwaart, dat het edele in 
zijn leven een voortdurende tucht van dat leven vraagt. Hij onderkent, 
dat zijn adeldom niet in rechten, waarop hij aanspraak meent te mogen 
maken, ligt, doch in de eisen en verplichtingen, die hij zichzelf steeds 
weer stelt. Ieder mens haakt uiteindelijk naar een vaste orde en wel, die 
hij voor zichzelf kan beleven. Daarin ligt de grondslag voor de ontwik
keling van 's mensen beschaving. 

Die ontwikkeling oefent haar invloed uit op ieder recht, waarin voor 
individu en zijn groep de strijd voor beider ontplooiing ligt opgesloten. 
Het gevolg daarvan is, aan dat recht het karakter van strijd te ontnemen. 
De graad van volmaaktheid der menselijke samenleving kan men af
meten naar de zeldzaamheid van toepassing van die rechten. 

Deze gang der ontwikkeling zien we op bijzonder treffende wijze in 
de sociaal-rechtelijke orde, welke sinds 1872 zich in ons land heeft ge
openbaard : de poging tot bemiddeling, neergelegd in de wet op de 
Kamers van Arbeid (1897); de bevordering van vreedzame bijlegging 
van arbeidsgeschillen, voortkomende uit de Arbeidsgeschillenwet van 
1923; het creëren van een rustpunt in de voortdurende belangenstrijd, 
gepaa rd gaande met het vastleggen van een vredesplicht, wat het non
agressie pact der arbeid, de c.a.o., beoogt (1927); het ontwikkelen van 
positieve rechtsnormen ter verwezenlijking van een ordelijke bedrijfsgang 
met- terzijde schuiving van de m~chtsverhoudingen, hetgeen de wet 
op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen 
van c.a.o.'s mogelijk wil maken (1937); het doen medewerken van werk-

1 ) Mr. M. G. Levenbach: Onrechtmatige daad en werkstaking p. 42 e.v. 
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gevers en werknemers aan het overheidsbeleid, waartoe het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen bewust een begin heeft gemaakt 
( 1945) ; en tenslotte de wet op de bedrijfsorganisatie (1950), waarin 
iedere geestesstroming, met uitzondering van het doctrinaire, marxisti
sche socialisme, het beginsel, het uitbannen van de werkstaking en uit
sluiting corporeert. Dit beginsel zien we overigens ook aanwezig bij de 
wettelijke regeling van het ontslagrecht met zijn gestaffelde opzeggings
termijnen (1953) 1) . 

Het hier gesignaleerde vraagt bepaald niet in de eerste plaats om een 
regeling, zoals het voorontwerp meent te moeten vastleggen. Daarbij 
mogen wij niet vergeten, dat niet het minst de wereld om ons heen 
eist, dat de huidige loonpolitiek, als verdeling van de nationale koek, 
ingesteld moet zijn op een duurzame arbeidsvrede. Zelfs een man als 
Suurhoff heeft dit, in zijn kwaliteit als minister, in 1955 onder de aan
dacht van de leden der Eerste Kamer gebracht 2). 

Als logisch sluitstuk komt daarom vooral een verplichte bemiddelings
procedure in aanmerking. " It is the basis of our democracy to encourage 
selfdiscipline amongst individuals", zoals mr. Robens, Minister of Labour 
in het kabinet Attlee bij zijn verdediging van het wetsontwerp tot vreed
zame beslechting van arbeidsgeschillen opmerkte. (Industrial Disputes 
Order 1951). 

Het stelsel van verplichte bemiddeling moet o.m. bevatten een ob
jectief samengestelde bemiddelingscommissie, onder auspiciën van de 
S.E.R. of Stichting van de Arbeid ; de mogelijkheid tot het houden van 
een geheime stemming onder bij het conflict betrokken werknemers; het 
openbaar maken van de processen-verbaal; de werkstaking als ultimum 
remedium, d.w.z. de mogelijkheid tot staken na het mislukken van de 
bemiddelingspogingen 3). 

Zulk een stelsel schept een eerlijke confrontatie met het rechtsbewust
zijn van de bij het arbeidsconflict betrokken bedrijfsgenoten, doet dit 
evolueren. Het voert bruikbare bouwstenen aan voor een evenwichtige 
rechtsontwikkeling, temidden van alle problemen, de arbeid betreffende. 
Het stimuleert de verantwoordelijkheidszin bij individu en groep en 
daarmede de solidariteitsgedachte. Het bergt elementen in zich ter over
winning van het klasse-wantrouwen. 

Mislukt de bemiddelingspoging en wordt daarmee tot staken besloten, 
dan bezit dit stelsel nog een grote juridische waarde. Immers tijdens de 
bemiddeling kunnen de achtergronden van het conflict duidelijk uit de 
verf komen en als zodanig in het procesverbaal vastgelegd worden. 
Tegen die achtergronden zal het "in redelijkheid niet kunnen vergen de 
bedongen arbeid te verrichten" in een helder licht komen te staan en 
daarmede de rechtmatigheid van de werkstaking. Juist bij dit stelsel 
opent het arrest van de Hoge Raad perspectieven, die het recht tot sta-

1) Het geeft wel te denken dat heer Bakels, die in zijn dage lijks leven juridisch 
medewerker van het N .V.V. is, in deze het woord "dwarsbomen" gebruikt p. 627. 

2) Handelingen Eerste Kamer 1954-1955 p. 3430. 
3) Zie een voorstel tot wet in mijn boek p. 182 e.v. 
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ken een niet mis te verstane plaats in onze rechtsorde waarborgen. Bo
vendien bergt de verplichte bemiddeling elementen in zich, die een waar
devolle bij dra ge kunnen leveren voor de oplossing van verschillende, 
thans theoretisch nog moeilijk liggende juridische vraagstukken. Men 
overdenke b.v. eens de invloed van gewoonte en gebruik, opgesloten 
in het stelsel. • 

Wat hiervan ook zij, wil men een wettelijke regeling van de werksta
king, dan zal men zich eerst moeten uitspreken over de wettelijke rege
ling inzake verplichte bemiddeling. Aldus wordt de zin van de ontwikke
ling van het stakingsrecht als onderdeel der rechtsorde op de juiste wijze 
verstaan. De stelling van de werkgroep, dat het vraagstuk van de ver
plichte bemiddeling in samenhang met de organisatie van de loon
politiek beschouwd met worden, is slechts in zoverre juist, dat ook de 
regels van de loonpolitiek te allen tijde aan de eisen van de gerechtigheid 
moeten voldoen. Regels die hun oorsprong en grondslag vinden in de 
macht van een groep of van groepen, en daardoor vergeten groepen 
kunnen creëren, zijn daaraan geheel vreemd. 



Ir. L. G. Oldenbanning 

ENKELE C JI'ERS OVER DE LANDBOUW 
IN DE E.E.G 

De samenwerking van de West-Europese landen is een ideële zaak. 
Zij versterkt de positie van de democratische wereld en vergroot de kans 
op een langdurige vrede. Hierbij komt nog dat de verkeers- en contact
mogelijkheden zodanig zijn toegenomen dat de grens-belemmeringen 
hoe langer hoe knellender worden. Dit alles is van zodanige betekenis 
dat tot het uiterste moet worden gestreefd om tot grotere samenwerking 
te komen. 

Kan dit niet in groot verband - E.E.G. en E.F.T.A. samen - dan 
maar met de E.E.G.-landen. Dat dit niet zo eenvoudig is, bewijzen de 
onderhandelingen over de landbouw wel. Dit was destijds bij de Benelux 
ook het struikelblok en heeft tot gevolg gehad dat men in de landbouw 
nog weinig van een Benelux merkt. 

Zal het met de E.E.G. net zo gaan? Er valt weinig van te zeggen. Voor 
wat er tot op dit moment bereikt is, moeten wij echter dankbaar zijn. 
Dankbaar uit een ideëel oogpunt, want zo hebben wij de zaak nog ge
zien. Het is echter begrijpelijk dat er tijdens de besprekingen andere 
zaken in het geding komen. Begrijpelijk is ook dat iedere Regering in de 
eerste plaats verantwoordelijk is voor de gang van zaken in eigen land. Zij 
zal moeten afwegen in hoeverre het nagestreefde ideaal kan worden ver
wezenlijkt, zonder eigen land en volk in het dagelijks doen en laten te 
benadelen. Het ideaal is het uitgangspunt en dit mag nimmer worden 
vergeten, maar daarna komen de zakelijke belangen van het volk als 
geheel of een deel daarvan. En hier zit nu de moeilijkheid bij de land
bouw. 

Het produktie-patroon in de zes landen. 

Het produktie-patroon is in de zes landen zeer verschillend. Dit valt 
toe te juichen. Immers daarom kan men elkaar aanvullen. Ook de prijzen 
lopen echter sterk uiteen. Alle Regeringen hebben in het verleden maat
regelen genomen om de landbouwproduktie te stimuleren, te verbeteren 
en te beschermen. Dit is voor die landen die een tekort aan land- en 
tuinbouwprodukten hebben een eenvoudige zaak. 

Sluiting van de grens voor de agrarische produkten uit het buitenland, 
contingentering van de invoer al of niet gepaard gaande met heffingen 
aan de grens, waren de middelen, die ruimschoots werden en nog worden 
gehanteerd. Voor landen waar de landbouw g rotendeels van export moet 
leven - zoals Nederland - was een dergelijke vorm van bescherming 
niet mogelijk. 

Integendeel men ondervond en ondervindt nog van deze maatregelen 
van andere Regeringen veel last. 

Nederland zal er dus veel voor voelen dat de Regeringen de import-
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belemmeringen afschaffen, al zal dit ook hier voor producent en consu
ment veranderingen en moeilijkheden met zich meebrengen. 

Teneinde een overzicht te krijgen over de produktie en consumptie in 
de diverse E.E.G.-landen en in de E.E.G. als totaal hebben we onder
staand lijstje overgenomen uit het E.E.G. Vademecum van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij . 

Tabel I 

Zelfvoorzieningsgraad (produktie in % van het verbruik) 
Nederland B.L.E.U. West-Duits!. Italië Frankrijk E.E.G. 

Tarwe 30 65 65 105 110 9) 
Voedergranen 40 40 80 90 100 80 
Suiker 100 140 95 100 105 100 
Groenten 155 105 75 120 100 10) 
Fruit totaal 80 65 70 140 55 85 
Fruit, excl. citrus 125 85 85 125 80 95 
Rund-j kalfsvlees 105 95 90 80 100 90 
Varkensvlees 155 100 95 95 100 100 
Slachtpluimvee 500 100 60 95 100 95 
Eieren 250 110 55 85 100 90 
Melk en zuivel 160 90 95 95 105 100 

Uit deze globale cijfers die de graad van zelfvoorziening weergeven 
blijkt dat Nederland alleen een tekort heeft aan tarwe en voedergranen. 

Van de andere produkten is een klein of groot overschot aanwezig. Er 
moet dus veel geëxporteerd worden. 

De Belgisch-Luxemburgse Unie had in 1959 praktisch alleen een 
overschot aan suiker; van de andere produkten heeft men net genoeg of 
is men op import aangewezen. Het grote West-Duitsland moet belang
rijke hoeveelheden importeren evenals Italië wanneer het gaat om land
bouwprodukten. Bij de tuinbouw is een exportoverschot Frankrijk is een 
land met een behoorlijke graad van zelfvoorziening. Alleen is er een 
overschot aan tarwe en daaraan hebben de andere landen veel behoefte. 

Zien wij naar de graad van zelfvoorziening in de E.E.G. als totaal dan 
blijkt dat er van grote overschotten geen sprake is, doch hier en daar 
nog aanvullingen nodig zijn. Hierbij moet men echter bedenken dat de 
landbouwproduktie in de andere E.E.G.-landen momenteel sterk stijgen
de is. Vooral de veeteeltproduktie neemt sterk toe. Dit heeft weer het 
gevolg, dat er een nog groter tekort aan voedergranen is, zodat - vooral 
voor Nederland - im- en export uit en naar andere landen nodig blijven. 
Wij zijn er dus tegenstanders van om de grenzen van de E.E.G. streng te 
sluiten. Dat ligt niet in onze aard en dit druist in tegen onze belangen. 
Wij hebben ook overzee goede afnemers van land- en tuinbouwproduk
ten. De andere landen voelen er echter minder voor om - goedkopere 
- produkten van buiten de E.E.G. toe te laten. 

De prijsvergelijking. 
Niet alleen de produkten verschillen maar ook de prijzen en dit maakt 
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het vaak nog moeilijker. Een plotselinge egalisatie nn de prijs brengt 
voor diverse landen moeilijkheden mee. Dat blijkt wel uit tabel II af
komstig uit dezelfde bron als de vorige. Natuurlijk mag men de cijfers 
niet te absoluut nemen. De prijs verschilt al naar kwaliteit, seizoen, wijze 
van afzet enz. Men mo7t deze dan ook als gemiddelde zien. 

Tabel II 

Gemiddeld door de boeren ontvangen prijzen (in guldens per 100 kg). 
1958/ 1959 Nederland België W.-Duitsl. Italië Frankrijk 
Tarwe 29 35 38 40 26 
Rogge 26 26 35 31 22 
Haver 26 26 32 22 22 
Gerst 26 30 38 27 22 
Suikerbieten (p.ton) 52 55 64 54 39 
Melk, basis 3,7% vet 28 28 30 30 25 
Runderen (lev.gew.) 175 154 174 196 151 
Varkens (lev.gew.) 179 168 218 209 186 
Eieren 195 272 291 301 239 

Hier zien wij grote verschillen. Het valt op dat de Nederlandse boer 
voor vrijwel alle produkten een lagere prijs ontvangt dan zijn buiten
landse collega's. Alleen de Franse boer komt er behalve bij de eieren en 
de varkens nog minder af. 

Eh hoewel deze cijfers uiteindelijk weinig zeggen over het netto-in
komen van de boer zou een plotselinge gelijkstelling van de prijzen, het
geen zou geschieden als de grenzen geheel werden geopend, toch veel 
moeilijkheden opleveren. Vandaar dat enkele landen zich nogal sterk 
tegen de liberalisatie van de landbouw verzetten. De standpunten van de 
landen zijn gewoon uit vorenstaande cijfers af te lezen. Dit is begrijpelijk, 
al hopen we dat het idealisme zal zegevieren boven het nationalisme . 

.. 
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Dr. E. Nordlohne 

DE STRIJD TEGEN TANDBEDERF (11) 

De gedachtenwisselingen over de fluoridering van drinkwater begin
nen in ons land flauwtjes op gang te komen. De voorstanders wijzen er 
op, dat door de fluoridering van het water het glazuur der tanden een 
groter weerstand krijgt. Zij volgen hierbij de conclusies van het rapport 
"Cariëspreventie met fluoriden" , uitgebracht door de Gezondsheidsraad. 
De tegenstanders brengen veelal geen andere bezwaren naar voren dan 
die, welke reeds in Liberaal Reveil van september 1960 (blz. 25 en 26) 
werden opgesomd. 

Voor- en tegenstanders zijn het - bij alle meningsverschil - toch 
over twee dingens eens: 

1. door fluoridering van het water krijgt het glazuur werkelijk meer 
weerstand, en 

2. door fluoridering tast men de oorzaak van de tandcariës niet aan. 
Met andere woorden: fluoridering helpt wel, maar met fluoridering is 
men er nog niet. Nu steeds meer de aandacht van de vertegenwoordigen
de lichamen op de strijd tegen het tandbederf wordt gevestigd, zullen zij 
zich er rekenschap van moeten geven, of met de ingrijpende nieuwigheid 
van drinkwaterfluoridering de kous af is, of dat tevens op een ander 
front de strijd moet worden aangevat. 

Het komt mij voor, dat de nieuwe inzichten over het ontstaan van 
tandcariës ook de weg wijzen, op welke manier de strijd moet worden 
voortgezet. De oude opvatting was, dat de tanden werden aangetast door 
veel suikergebruik en door onvoldoende mondhygiëne. De nieuwe op
vattingen geven hierop een zeer belangrijke aanvulling. Gebleken is na
melijk bij apen, dat suikerverbruik door volwassen dieren hun goede 
gebitten niet aantastte. Maar kregen jonge aapjes overmatig suiker, dan 
waren hun gebitten later zw.ak. Dit leidde tot het spoor, dat bij carieuse 
gebitten - ook bij mensen - het glazuur een hoog glycogeen-gehalte 
heeft. 

Dit glycogeen wordt door melkzuur in glucose ontleed, waardoor de 
bacteriën het glazuur kunnen binnendringen, en de cariës ontstaat. Het 
melkzuur wordt in het speeksel gevormd bij suiker-opname. De aan
tasting van de gebitten geschiedt dus langs twee wegen: inwendig, door 
een hoog glycogeengehalte van het tandglazuur ingevolge suikerrijke 
voeding in de eerste levensjaren, en uitwendig, door melkzuur van 
bacteriën die in de mond vegeteren mede ten gevolge van suikerrijke 
voeding in de latere jaren. 

Men moet dus met het suikerverbruik vooral opassen in de tijd wan
neer de tandkiem gaat verkalken. Dat is - bij de mens - in de eerste 
vier levensjaren. Met andere woorden: wil men de tandcariës doeltref
fend bestrijden, dan moeten de moeders voorgelicht worden, hoeveel 
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suiker (en suikerhoudende levensmiddelen) aan de zuigelingen en kleu
ters maximaal mag worden gegeven. 

Deze inzichten kunnen op hun juistheid worden getoetst aan de hand 
van de jonge mensen die nu ca. 18 jaar zijn. Hebben zij in het algemeen 
minder last van kiespijn dan de kinderen die na de oorlog werden ge
boren? Zo ja, dan mag dit ongetwijfeld worden toegeschreven aan de 
suiker-arme voeding tijdens de bezettingsjaren - hun eerste levensjaren! 

De verbreiding van de wetenschap, dat beperking van het suikerver
bruik op zeer jonge leeftijd tot sterke gebitten later leidt, zal nog wel de 
nodige tijd vergen. Men zal het natuurlijk ook eerst niet willen geloven, 
en 100-en-1 bezwaren verzinnen. Maar de verstandige ouders, die zich 
door het Voorlichtingsbureau voor de Voeding te 's-Gravenhage zullen 
laten leiden, zullen de beste propagandisten zijn. 

Overigens, het nu opgroeiende geslacht heeft nog niets aan de nieuw
verworven wijsheid. Voor die generaties biedt beperking van het suiker
gebruik geen voordelen meer ; zij zouden nog van de fluoridering werke
lijk profijt kunnen trekken. Doch van het moment af, waarop algemeen 
de voeding van babies en kleuters verstandiger zal worden samengesteld, 
zal de betekenis van gefluorideerd drinkwater jaar na jaar afnemen. 

Gemeenteraadsleden, die over fluoridering van drinkwater krijgen te 
beslissen, zouden tegelijk de kwestie van de voorlichting over de voeding 
der jonge kinderen aan de orde moeten stellen. En wanneer de bereid
heid bestaat om zich financiële offers te getroosten voor de toevoeging 
van fluor aan het drinkwater, laat men er dan nog één schepje bovenop 
doen en ook geldmiddelen beschikbaar stellen voor verstandige voorlich
ting omtrent voeding van jonge mensen. 

Het verlangen naar een gezond volk is niet alleen een liberaal verlan
gen. Strijd tegen de gevaren die de gezondheid bedreigen wordt door 
ieder - van welke politieke richting ook - met overtuiging gevoerd. 
De politiek komt natuurlijk wel een woordje meespreken als het gaat 
om een keuze uit middelen die meer of die minder vrijheid voor de 
individu laten, dan wel meer of minder een beroep doen op de eigen 
verantwoordelijkheid. Gezondheidsbevordering door verstandige voe
ding sluit meer aan bij de liberale visie op de mens en de burger dan de 
meer bij het collectivisme passende massale toediening van fluor - hoe 
nuttig dat ook zij . 

Bronnen: 
Dr. H. Egyedi, De glycogeen theorie en de preventie van tandcariës, 

Tijdschrift voor Tandheelkunde, 1960, aflevering 10, blz. 1 ev. 
Dr. J. F. de Wijn, arts, De bijdrage tot de cariëspreventie door voe

dingsfactoren gedurende de ontwikkeling van gebitselementen, Tijd
schrift voor Tandheelkunde, jaargang LXVIII, afl. 1, 1961. 
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Nachdem Gott selbst Mensch geworden ist, ist der Mensch das Masz 
aller Dinge. ~er Mensch hat nicht den Sachen, sondern die Sachen haben 
dem Menschen zu dienen. 

Karl Barth 

Geld en ontwikkeling zijn slechts de coëfficiënten van het karakter. Zij 
maken de moedige moediger, de verlegene verlegener, de dwaas dwazer 
en de knappe knapper. 

Salvador de Madariaga 

No man is good enough to govern another man without that other's 
consent. Abraham Lincoln 

L'Etat, c' est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s' efforce 
de vivre aux dépens de tout le monde. 

Frédéric Bastiat 

Eine Wietschaft au bon plaisir du prince - das ist das wirkliche Antlitz 
des Kollektivismus. Wilhelm Röpke 
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