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VIERDE JAARGANG Nr. 1 

A. A. C. Reedijk 

GELOOF EN POLITIEK 

ER IS IN DE AFGELOPEN MAANDEN in vele politieke perio-
dieken grote aandacht besteed aan de beginselen van het mo

derne liberalisme, zoals deze blijken uit het doel en streven van de 
V.Y-D. Men kan echter niet zeggen dat in de desbetreffende beschou
wingen de objectiviteit steeds in het oog werd gehouden. 

Dit was bijv. in het bijzonder het geval met het september-nummer 
1958 van het maandelijks orgaan van de Dr. Abraham Kuyper-stichting, 
dat onder de titel "Anti-Revolutionaire Staatkunde" verschijnt en waar
van het genoemde september-nummer voor het grootste gedeelte was 
gewijd aan een beschouwing van de beginselen van de V.V.D . 

In niet minder dan 26 pagina's heeft mr. W. C. D . Hoogendijk Jr. 
daarin gepoogd in "Enkele beschouwingen rondom de V.V.D ." aan te 
tonen, dat het beginselprogram van de V.V.D . ten aanzien van het 
christendom een mystificatie is van de werkelijke stand van zaken! 

Wij kunnen voor dit uitvoerige pogen bewondering hebben, doch 
voor het resultaat hiervan in de vorm van het genoemde artikel hebben 
wij dat zeker niet. 

De gevolgde methode van onderzoek, die door de heer Hoogendijk Jr. 
is toegepast, doet denken aan het oplossen van een rekensom, waarvan 
men de uitkomst reeds weet, doch waarbij achteraf slechts dient te 
worden aangegeven hoe men tot die uitkomst is gekomen. Het betoog is 
daardoor onwetenschappelijk, subjectief en misleidend. 

Aangezien de aangevoerde "motieven" en "bewijzen" kennelijk zijn 
verzameld met de bedoeling het kader van de A.R. partij te instrueren 
voor de politieke strijd tegen de V.V.D. , heeft het zijn nut op enkele 
punten uit de "beschouwingen rondom de V.V.D ." nader in te gaan . 
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a. het moderne liberalisme ziet een verschil in karakter tussen de relI
gieuze levensovertuiging en de politieke levet;lshouding 1); 

b. het liberalisme wil de samenleving beschermen tegen de gevaren van 
zedelijke ontworteling en geestelijk nihilisme 2). 

Verschil tussen religie en politiek 

Er is over de bovengenoemde grondregels veel te zeggen. Wij zullen 
trachten dit in het kort te doen. 

Ds. Joh. P. van Mullem wijst erop, dat men uit het christendom zelf 
niet rechtlijnig een Rooms-Katholieke, Anti-Revolutionaire, Christelijk 
Historische, Socialistische of Liberale politiek kan afleiden. 3) 

Wil men een directe verbinding tot stand brengen tussen geloofs
overtuiging en politieke levenshouding, dan ontkomt men er niet aan als 
uitgangspunt voor het politieke streven een geloofsverklaring te aan
vaarden. Door deze verklaring wordt het echter allen, die deze op grond 
van theologische motieven niet kunnen aanvaarden, onmogelijk gemaakt 
zich politiek achter zulk een groepering te scharen. 

De A.R.-partij geeft in het concept-beginsel program inderdaad zulk 
een geloofsverklaring luidende: 

"De Anti-revolutionaire of Christelijk-historische richting 
belijdende dat Jezus Christus is gegeven alle macht in de hemel en op 
de aarde en dat Overheid en volk zijn geroepen, in erkenning van en 
onderwerping aan die macht, Gods geboden voor het leven in de staat 
te betrachten, 
haar staatkundig streven richtende op de vervulling door Overheid en 
volk van die roeping, 
aanvaardt dienvolgens als program van beginselen: .... .. " 

Het gevolg van zulke geloofsverklaringen is dan ook geweest een 
steeds grotere versnippering in de politieke organisatie der Orthodox
Protestanten. Naast de A.R.-partij is er de c.H.u., de Staatkundig Ge
reformeerde Partij en sinds kort ook nog het Gereformeerd Politiek 
Verbond. 

De staatkundige opvattingen van deze groeperingen lopen politiek in 
beginsel niet sterk uiteen, doch de theologische grondslagen van deze 
politieke organisaties maken het samengaan van de Orthodox-Protestan
ten tot een volkomen onmogelijkheid. In hetzelfde september-nummer 
van "Anti-Revolutionaire Staatkunde" bijv. kan men een artikel vinden, 
waarin het verschil tussen A.R. en C.H. wordt aangetoond. 

Wanneer men verwacht dat het daarbij om staatkundige zaken gaat, 
heeft men het mis. Het komt in hoofdzaak neer op een discussie over de 

1) Zie A. A. C. Reedijk "Geestelijke stromingen en modern liberalisme" in 
"Liberaal Reveil" van januari 1958. 

2) Zie artikel 3 van het beginselprogramma van de V.V.D. 
3) Zie "Christendom en modern liberalisme" in de bundel " Enige aspecten van 

het moderne liberalisme", uitg. Stenfert Kroese, Leiden, 1958, pag. 65. 
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theologische opvattingen van de eH. hoogleraar in de theologie dr. G. 
C. van Niftrik. 

Dat er in de laatste jaren veel Orthodox-Protestanten zijn, die inzien 
dat religie en politiek in karakter verschillende terreinen des levens zijn, 
blijkt wel uit de toename van het aantal V.V.D.-leden, die de Orthodox
Protestante geloofsovertuiging zijn toegedaan. Eén van deze leden legde 
kortgeleden in een vergadering van de V.V.D. de volgende verklaring 
af: 

"Ik ben thans 2 jaar lid van de V.V.D. en ik ben overtuigd voorstan
der van Christelijk onderwijs. Ik heb er nimmer spijt van gehad lid van 
de V.V.D. te zijn geworden, nadat ik jarenlang in de kring van een der 
confessionele partijen had verkeerd. Ik ben steeds uitgekomen voor mijn 
Christelijke levensovertuiging en ik verklaar nadrukkelij k dat ik in de 
V.V.D. daarvoor steeds groot begrip heb ondervonden. Dit is een be
langrijk verschil met de confessionele partij waarin ik vroeger was, om
dat daar steeds over alles werd getheologiseerd. 

Naar mijn overtuiging is het belangrijkste bezwaar tegen de confes
sionele partij en, dat men daar de godsdienst vermaterialiseert en de poli
tiek verward maakt. Wil men de godsdienst hoog houden, dan moet men 
haar stellen boven het materiële mensenwerk, waarmede de politiek zich 
noodzakelijkerwijze dient bezig te houden. 

Een ander bezwaar tegen de confessionele partijen is naar mijn mening 
dat men op grond van theologische opvattingen iemand kan weigeren, 
uitwijzen of uitschakelen als lid van een politieke partij." 

Zoals deze Orthodox-Protestant het aanvoelt, zijn er in de V.V.D. ook 
Katholieken die, zonder iets aan hun geloofsovertuiging af te doen, met 
volle zekerheid voor de politiek de weg van het liberalisme hebben 
gekozen. 

Iemand van liberale overtuiging schreef mij naar aanleiding van mijn 
artikel "Geestelijke stromingen en modern liberalisme" in dit blad 1): 

"Ik vraag mij af of tenslotte toch nier voor velen, die gewend zij Q als 
Rooms-Katholiek of Orthodox-Protestant sterk dogmatisch en afhanke
lijk te leven en te denken en voor wie dus dogma's en vaste grondregels 
eén soort levensbehoefte, een levenshouvast zij n, de geestelij ke v rij heid, 
zoals het liberalisme die kent en nodig acht, niet een soort drijfzand zou 
gaan betekenen voor zichzelf en voor anderen. " 

Het is inderdaad juist, dat niet verwacht kan worden dat de formu
lering van de houding van het hedendaagse liberalisme tegenover het 
geloof, ertoe zal leiden dat de grote massa Rooms-Katholieken en Ortho
dox-Protestanten hun keuze t.a.v. een politieke organisatie op korte ter
mijn zullen gaan wijzigen. Dat is ook niet de bedoeling van de V.V.D. 
De V.V.D. haalt niet over, doch wil uitsluitend duidelijk stellen dat 
ieder die de staatkundige liberale beginselen onderschrijft, zich in de 
V.V.D., wèlke geloofsovertuiging men ook is toegedaan, op haar of zijn 
plaats zal gevoelen. 

1) " Liberaal Reveil", januari 1958. 
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De toelichting op het beginselprogram van de V.V.D. 1) zegt het 
duidelijk: 

"Wij kunnen ons als liberalen voorstellen, dat de bewust rechtzinnig 
gelovige zij n plaats gemakkelij ker in een van de confessionele partij en 
vindt. Indien hij echter door zijn sociale en economische inzichten zich 
niet of niet meer thuis voelt in zijn confessionele partij, kunnen wij hem 
de verzekering geven dat hij bij ons zijn geloofsovertuiging in de politiek 
volledig kan beleven en uitdragen." 

De praktijk der laatste jaren heeft bewezen, dat er een niet onbe
langrijk aantal Rooms-Katholieken en Orthodox-Protestanten in ons 
land is, dat door eigen denken tot de zelfstandige overtuiging is geko
men, dat het maken van een onderscheid tussen de religieuze levensover
tuiging en de politieke levenshouding mogelijk is, zonder het persoon
lijke geloof te schaden. 

Om hiertoe te komen behoeft men geenszins professor, filosoof of 
rechtsgeleerde te zijn . Dit inzicht kan ook worden pereikt door de mid
denstander, de werknemer of de eenvoudige huisvrouw. 

De bescherming tegen geestelijk nihilisme 

In het artikel in "Anti-Revolutionaire Staatkunde" wordt een voorstel
ling van zaken gegeven alsof de V.V.D . ten aanzien van het geloof niet 
een neutraal standpunt inneemt, maar duidelijk een vrijzinnig-protes
tant of een humanistisch standpunt huldigt. 

In werkelijkheid is de stand van zaken, dat de V .V.D. wel degelijk 
neutraal is, wanneer het gaat om opvattingen, die het geloof betreffen. 

Maar daarnaast wordt van liberale zij de duidelijk gesteld en als 
belangrijk beginsel beleefd, dat de grondslagen van onze Nederlandse 
beschaving wortelen in het Christendom. In het bijzonder wanneer het 
gaat om het begrip vrijheid speelt dit een belangrijke rol. Er is alleen 
ware vrijheid - zo zegt prof. Oud - als men zich tegelijkertijd gebon
den weet aan een hoger beginsel. 2) 

Om dit hogere beginsel gaat het dus in wezen, omdat zonder geeste
lijke achtergrond het gevaar voor politiek totalitarisme in de vorm van 
communisme of fascisme groot is. 

Op grond van dit beginsel zal een liberale politiek altijd steun willen 
verlenen aan alle stromingen, die de geestelijke weerbaarheid van ons 
volk trachten te behouden en te versterken. Dat het er hierbij om gaat 
zedelijke ontworteling en geestelijk nihilisme te voorkomen, is niet een 
kwestie van opportuniteit, maar een doelbewust streven om de geestelijke 
gezondheid van ons volk te bevorderen. 

Vandaar ook, dat het liberalisme erkent, dat er een wisselwerking moet 
zijn tussen geloof, levensovertuiging en politiek bij hen, die zich met 
het werk in staat en maatschappij bemoeien. 

1) "Opgaande Lijnen", uitgave V.V.D ., september 1955 . 
2) Zie "Modern Staatkundig Liberalisme" in de bundel : " Enige aspecten van 

het moderne liberalisme", pag. 3. 
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Conclusie 

Uit het vorenstaande menen wij te mogen concluderen, dat de beschou
wing over de V.V.D. in "Anti-Revolutionaire Staatkunde" een ernstig 
vertekende voorstelling van zaken heeft gegeven. 

Wij erkennen, dat er een belangrijk verschil in opvatting bestaat in 
anti-revolutionaire kring en in liberale kring betreffende de verhouding 
tussen geloof en politiek. Het zal ongetwijfeld onmogelijk zijn deze ver
schillen te overbruggen, maar begrip en objectieve beoordeling van el
kanders standpunt mag toch zeker van een instelling als de Or. Abraham 
Kuyper-stichting worden verwacht. 

Wij menen dan ook, dat het blad zijn lezers met " de beschouwing" 
geen goede dienst heeft bewezen. Wanneer men het liberale standpunt 
wil critiseren, kan dat zeker op een andere wijze, die duidelijk en prin
cipieel is. 

Wellicht heeft de paniekstemming, die na de beide verkiezingen in 
1958 in socialistische kringen is te constateren, haar invloed ook in anti 
revolutionaire kring doen gelden. 

Wij menen de verzekering te kunnen geven, dat vooral de jongeren 
in ons land, die geen gevoel meer op kunnen brengen voor 1 mei-optoch
ten en de strij dliederen der socialisten, eveneens geen waardering kunnen 
hebben voor het getheologiseer in de confessionele partij en. 

De confessionele partijen leven nog steeds te veel in de sfeer van de 
tij d der grote schoolstrij d. De "schoolgevechten" zij n ten einde en de 
daaraan verbonden sfeer spreekt de jongeren van deze tij d niet aan . 

Zij ervaren, dat het thans vooral gaat om zaken van sociale en econo
mische betekenis, die niet los zij n te zien van de Europese en internatio
nale politiek. 

Het zijn vooral de jongere kiezers, die beginnen in te zien, dat de 
vraagstukken van het geloof thuishoren in de kerkelijke gemeenschappen 
en niet vóór aH es in de organisaties der praktische politiek. 

Het streven, dat blijkt uit de sfeer en de inhoud van de beschouwing 
in " Anti-Revolutionaire Staatkunde" menen wij te moeten zien als het 
roeien tegen de stroom van de tijd , die nu eenmaal moeilijk te remmen 
IS. 
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P. M. van Nieuwenhuyzen 

LIBERALE MIDDENSTANDSPOLITIEK 

Inleiding 

EEN GEZONDE EN KRACHTIGE MIDDENSTAND, bevrijd 
~~ van alle overbodige overheidsbemoeiingen, van bureaucratie 

en ambtelijke willekeur, is noodzakelijk voor een harmonische ontwikke
ling van de Nederlandse samenleving. 

Onder de middenstand wordt verstaan de groep der zelfstandigen, 
d.w.z.ondernemersrisico dragende personen, werkzaam in het midden
en kleinbedrijf van handel, nijverheid, ambacht, verkeer en verzorgings
bedrijven." 

Aldus luidt de eerste passage omtrent de middenstand in het werk
program van de V.V.D. 

De middenstandspolitiek bestrijkt een zo breed terrein, dat in het 
kader van dit artikel slechts enkele onderwerpen behandeld kunnen 
worden. De middenstandspolitiek die t.a.v. deze punten wordt gevoerd, 
zullen wij toetsen aan de liberale opvattingen. 

1. Het vestigingsbeleid 

Een der belanrijkste pijlers van het middenstandsbeleid is de vesti
gingswetgeving. 

Indien men zich wil vestigen in de sectoren handel, ambacht, dienst
verlening of vervoer dient men te voldoen aan bepaalde eisen van han
delskennis, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid. 

Het doel van de vestigingswet is - door het stellen van genoemde 
eisen - te bevorderen, dat ondernemers hun taak goed vervullen en 
aldus de groep middenstanders in onze samenleving versterken. 

De aanleiding voor het totstandkomen dezer wetgeving is geweest, 
het euvel van de grote toeloop van onbekwamen in de middenstand, 
tengevolge van de werkloosheid in de jaren dertig. De wet is dan ook tot 
stand gekomen in 1937 en is in 1954 op een aantal punten gewijzigd. 

Het doel van het vestigingsbeleid is duidelijk en eenvoudig. De uit
voering daarvan werpt echter een vraag op die van politieke betekenis 
is. Deze vraag houdt verband met de eisen van vakbekwaamheid. Deze 
zijn immers gebonden aan elk der verscheidene branches. Om deze eisen 
te kunnen vaststellen dient men de branches te begrenzen wat betreft de 
te verhandelen of te produceren artikelen resp. te verlenen diensten. En 
hiermede houdt verband het veel besproken en omstreden vraagstuk van 
de parallellisatie resp. specialisatie. Onder parallellisatie - vroeger veelal 
branchevervaging genoemd - verstaat men de verruiming van het assor
timent artikelen of diensten dat binnen een bepaalde branche mag wor-
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den verhandeld of geproduceerd. Deze verruiming betekent dat binnen 
een dergelijk assortiment betrekkelijk veel artikelen aanwezig zijn, welke 
ook in andere branches mogen worden verhandeld. Nauwe grenzen van 
de branche-assortimenten betekenen een duidelijker afgrenzen der onder .. 
scheiden branches. 

De vakbekwaamheid heeft voornamelijk betrekking op de kennis 
van de te verhandelen of te produceren artikelen, of van de te verlenen 
diensten. Acht men een hoge graad van kennis nodig voor een goede 
uitoefening van het bedrijf en stelt men dientengevolge hoge eisen aan 
deze vakbekwaamheid dan zal men geneigd zij n het assortiment per 
branche beperkt te houden, teneinde niet te vervallen in een te lang
durige opleiding voor de vakbekwaamheid. Dit leidt dus in de richting 
van specialisatie. Hecht men aan de vakbekwaamheid een niet zo grote 
betekenis, doch legt men meer de nadruk op de handelskennis en be
drijfseconomische kennis, als waarborgen voor een behoorlijk bedijfs
beheer, dan zal men meer geneigd zijn ruimere grenzen aan de assor
timenten te stellen. In het laatste geval "overlappen" als het ware de 
assortimenten van verscheidene branches in engere zin elkaar (parallel
lisatie). Er liggen hier bepaalde tegenstellingen tussen de branches. Zo 
zij n b.v. de kruideniers geporteerd voor parallellisatie; de bakkers en de 
slagers in het algemeen voor specialisatie. Voor een juiste beoordeling 
dient men te bedenken dat de ontwikkeling in de detailhandel een 
zodanige is, dat aan de eisen van vakbekwaamheid in het algemeen een 
afnemende betekenis kan worden toegekend. Bij de ambachtsbranches 
zien wij veelal nieuwe technische ontwikkelingen, die aan de vakbe
kwaamheid soms hogere eisen stellen dan voorheen het geval was. 

Bij het bepalen van een standpunt t.a.v. deze kwestie moet men zich 
het doel van de vestigingswetgeving goed voor ogen stellen. Het doel is 
waarborgen te scheppen voor een goede bedrijfsuitoefening en niet 
het toetreden tot bepaalde branches te beperken. Dit betekent dat 
men een juist evenwicht moet vinden. De eisen moeten een goede vak
bekwaamheid in de hand werken, doch mogen niet onnodig belemme
rend werken op een gezonde doorstroming van ondernemers. Zij mogen 
evenmin de ontwikkeling in de branches op onnatuurlijke wijze tegen
werken. 

Wij menen dat de liberalen zich duidelijk moeten hoeden voor een te 
starre toepassing van de wet. De beperking van het assortiment en de 
begrenzing van de branches moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. 
Is daarmede de specialisatie verworpen? Niet indien de vakbekwaamheid 
kennelijk deze speciale kennis vereist en indien onvoldoende vakbe
kwaamheid het gevaar van een slecht bedrijfsleider insluit. Ruime gren
zen, als gevolg van (zeer) geringe eisen van vakbekwaamheid kunnen 
bovendien leiden tot een zodanige verscherping van de economische 
mededinging dat deze tot desastreuze concurrentie gaat leiden. Indien 
deze toestand zich zou voordoen, zou evenmin worden voldaan aan de 
bedoeling van de wet. 

Bij het vraagstuk van parallellisatie-specialisatie (ook in het ontwerp
vestigingsbesluit levensmiddelenbedrijven) speelt echter in feite ook een 
sociaal motief een rol. 

Indien b.v. de broodverkoop vrij zou mogen plaatsvinden, zou dit 
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voor de bakkers een diepingrijpende maatregel in ongunstige zin be
tekenen_ Dit sociaal element mag men uiteraard niet uit het oog ver
liezen. Indien zich de omstandigheid voordoet dat een verruiming van 
de branchegrenzen voor enkele branches gewenst wordt geacht, doch 
deze maatregel afstuit op overwegende bezwaren in b.v. één branche rijst 
de vraag of een maatregel op lange termijn geen uitkomst kan bieden. 
De nadelige gevolgen op korte termijn zouden voor een bepaalde 
branche dan voorkomen worden door een maatregel die op lange termijn 
effectief kan worden. De ondernemers in laatstbedoelde branches kunnen 
zich er dan zoveel mogelijk op instellen dat op een bepaald tijdstip in de 
toekomst de situatie zich zal wijzigen. Wellicht zijn dan bovendien op 
dat tijdstip nog overgangsbepalingen mogelijk voor de reeds bestaande 
ondernemingen. 

Tot slot nog een enkel woord over het z.g. behoefte-element in de 
vestigingsregeling. Er zijn voorstanders - hoofdzakelijk in socialistische 
kring - die een vestigingsregeling voorstaan waarbij de te verlenen 
vestigingsvergunning afhankelijk wordt gesteld van de normatieve 
behoeften die in de desbetreffende branche en/ of in het desbetreffende 
gebied zou bestaan aan de aangevraagde nieuwe vestiging. 

Nog afgezien van de vraag of een dergelijke regeling op een behoor
lijke en objectieve wijze uitvoerbaar zou zijn, behoeft het wel geen be
toog, dat deze beperking van de vrijheid bij liberalen geen genade kan 
vinden. Indien er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, zal men de 
toepassing van een bepaalde regeling moeten aanvaarden, zoals b.V. de 
beperking van het aantal bedrijfspanden in nieuwe woonwijken, als ge· 
volg van het beperkte bouwvolume. Bijzondere omstandigheden van 
structurele aard doen zich b.v. voor in de sector van het vervoer. Hier 
speelt het probleem van een met de conjunctuur sterk wisselende bezet
tingsgraad in de ondernemingen, gepaard gaande met hoge vaste kosten, 
een rol. Dit kan reeds bij een bestaande geringe overcapaciteit leiden tot 
de neiging om tegen (zeer) lage tarieven te vervoeren. 

Om desastreuze concurrentie te voorkomen is een systeem nodig 
waarbij stelselmatig de bestaande capaciteit wordt aangepast aan de 
gewenste capaciteit. .In beide gevallen dient gewaakt te worden voor 
onnodige verstarring. 

2. Economische mededinging 

Er dient een gezonde mededinging te bestaan, die prikkelt tot een 
doelmatig bedrijfsbeheer en derhalve de produktiviteit bevordert. 

De mededinging dient niet zodanig scherpe vormen aan te nemen 
dat deze leidt tot ontwrichtende concurrentie, met prijzen waarbij voor 
een belangrijk deel van de ondernemers geen redelijk bestaan meer 
mogelijk zou zijn. Dit zou tot gevolg hebben dat bepaalde groepen mid
denstanders hun bedrijf zouden moeten opheffen (met kapitaalverlies als 
gevolg) dan wel - min of meer blijvend - een inkomen zouden genie
ten dat niet in overeenstemming zou zijn met de maatschappelijke pres
taties en bovendien een ongunstige invloed zou hebben op een rationeel 
bedrijfsbeheer, door het ontbreken van de nodige middelen. De vesti-
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gingswetgeving bevordert indirect een goede economische mededinging. 
Zij voorkomt immers een te grote invloed van ondernemers in jaren van 
ongunstige conjunctuur. Indien "oorts de gestelde vestigingseisen beant
woorden aan het doel van de wet zal anderzijds geen neiging tot "afslui
ting" ontstaan, waardoor de concurrentie beperkt zou worden op een 
wijze die niet is bedoeld. 

Een tweede belangrijk punt is het geheel van de regelingen t.a.v. de 
mededinging, welke door de ondernemers zelf, in onderling overleg 
worden getroffen. Regelingen die betrekking hebben op kartelovereen
komsten of soortgelijke, en voorts de vertikale prijsbinding. 

Kartelovereenkomsten (of soortgelij ke) zij n uit liberaal stand punt 
juist te achten indien zij de economische mededinging bevorderen of 
tot stand brengen op een wijze, die zojuist als het meest wenselijke is 
aangegeven. 

Het positieve nut dezer regelingen is dat de in de overeenkomst 
betrokken ondernemers, in het algemeen gesproken, een behoorlijk in
komen zullen genieten en dat, bij ongunstige conjunctuur, desastreuze 
concurrentie wordt voorkomen. Het gevaar dreigt echter dat de regeling 
leidt tot zodanig hoge inkomens dat deze, uit het oogpunt van het 
algemeen belang, niet gewenst zijn. Dit gevaar dreigt uiteraard vooral 
in jaren van hoogconjunctuur; de laatste jaren hebben hIervan voor
beelden te zien gegeven. 

De liberale politiek moet gekant zijn tegen regelingen van de econo
mische mededinging, die tot laatstgenoemde gevolgen leiden. De norma
le vormen van concurrentie worden onder deze omstandigheden dan ook 
te veel geweld aan gedaan. Verkopers, die bereid zij n tegen lagere dan de 
overeengekomen prijzen te leveren, worden daarin gehinderd. Zij zouden 
alleen op "ongeoorloofde" wijze aan de consument gunstiger voorwaar
den kunnen bieden. 

Ook t.a.v. de kartelregelingen is het niet moeilijk om het liberale 
standpunt op papier te zetten. Wat echter in concrete situaties gedaan 
dient te worden is niet zo eenvoudig. Nu is het hier niet de bedoeling 
oplossingen voor te stellen voor alle hangende belangrijke vraag
stukken op het gebied van ' de middenstandspolitiek. Toch wil ik een 
suggestie doen t.a.v. de concrete toepassing van kartel- (of overeen
komstige) regelingen. Het gevaar dat deze hun doel, vanuit liberaal · 
standpunt, voorbij schieten is vooral gelegen in de jaren van hoog
conjunctuur. 

Prijzen en marges zijn in de overeenkomst vastgelegd, uitgaande van 
de toestand in jaren van normale bedrijfsbezetting. De gunstiger be
drijfsbezetting, de hogere omzetten, welke veelal gepaard gaan met 
relatief weinig hogere kosten, past dan eigenlijk niet meer bij de toestand 
waarvan bij het bepalen van de overeengekomen prijzen en marges is 
uitgegaan. Handhaving dezer prijzen en marges leidt tot hoge (soms 
zeer hoge) winsten en inkomens. De remedie is in theorie eenvoudig: 
aanpassing van de overeenkomst aan de nieuwe situatie en opnieuw aan
passing wanneer de conjunctuur weer slechter wordt. 

Hier schuilt echter een moeilijkheid. De jaren van hoogconjunctuur 
lenen zich slecht voor een aanpassing van de priizen naar beneden. Druk 
van buiten de kring der ondernemers is dan nodig om de vaak gewenste 
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aan passing tot stand te brengen. Tegen de kartels e.d. bestaan in brede 
kring bezwaren vanwege de hoge winsten die in jaren van gunstige 
conjunctuur worden gemaakt. Aan deze bezwaren zou voor een groot 
deel een einde gemaakt kunnen worden indien de ondernemers zelf 
zodanige regelingen tot stand wisten te brengen dat hierin een aan
passing der prijzen aan de conjunctuur, volgens een bepaalde formule, 
zou worden doorgevoerd. 

De taak van de overheid te waken tegen de, uit het oogpunt van het 
algemeen belang, ongewenste gevolgen van kartel regelingen zou op deze 
wijze beperkt of voorkomen kunnen worden. 

De vertikale prijsbinding is een tweede vorm van prijsregeling, die 
voor het midden- en kleinbedrijf van betekenis is. Kwantitatief is deze 
waarschijnlijk van grotere betekenis dan de kartelregelingen in het 
midden- en kleinbedrijf. De vertikale prijsbinding houdt in dat de 
fabrikant of importeur de verkoopprijzen en de aan de handel toe te 
kennen kortingen (marges) van zijn artikelen (of van een aantal daar
van) vaststelt, met dien verstande dat de verkoper van de artikelen zich 
'aan vastgestelde verkoopprijzen dient te houden. 

De vertikale prijsbinding heeft een stabiliserende invloed op de 
marges en dientengevolge op de inkomens van de middenstanders die 
deze artikelen verhandelen. 

De bepalingen van de vertikale prijsbinding, in strikte zin, zijn veelal 
minder concurrentie-beperkend dan met de meeste kartelregelingen het 
geval is. Ieder, die volgens de vestigingswet, de prijsgebonden artikelen 
mag verhandelen kan zulks doen. Er bestaat geen collectieve overeen
komst tussen groepen van ondernemers. Aangezien elke fabrikant of 
importeur afzonderlijk zijn prijzen en marges bepaalt, is, gegeven de 
concurrentie van fabrikanten, het gevaar gering, dat deze te hoog zul
len zijn. De concurrentie wordt weliswaar beperkt, n.l. de vrijheid van de 
detaillist om de verkoopprijzen vast te stellen, doch hij behoudt de vrij
heid om tegelijkertijd andere artikelen te verkopen. Het komt mij voor 
dat er vanuit liberaal standpunt geen bezwaren van betekenis tegen deze 
vorm van regeling van economische mededinging aangevoerd kunnen 
worden. 

3. Maatregelen ter bevordering van het bestaan en de 
ontwikkeling van het zelfstandige midden- en kleinbedrijf 

Er bestaan geen wettelij ke regelingen die de zelfstandige rnidden- en 
kleinbedrijven als zodanig beschermen tegen het grootwinkelbedrijf of 
de verbruikscoöperaties. Dit moet vanuit liberaal standpunt als juist 
worden beschouwd. 

Dit neemt niet weg dat maatregelen gewenst kunnen zijn die, zoveel 
mogelijk, voorkomen dat het midden- en kleinbedrijf, in de concurrentie 
met de grote bedrijven, geleidelijk aan zou gaan verdwijnen of althan~ 
in sterke mate zou gaan afnemen. 

Aan deze maatregelen ligt in het algemeen de gedachte ten grondslag 
dat, hetgeen niet individueel door het kleine bedrijf verwezenlijkt kan 
worden tot stand kan komen door het creëren van bepaalde instellingen, 
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waaraan door samenwerking dezer bedrijven op enigerlei w1Jze een bij
drage wordt verleend. 

Alvorens enkele dezer maatregelen nader te bezien dient eerst nog de 
vraag te worden gesteld waarom het uit liberaal standpunt aanbeveling 
verdient het midden- en kleinbedrijf in zijn bestaan te bevorderen. 

In de inleiding is gesteld dat het in liberale kring als een belangrijk 
goed wordt beschouwd dat er in onze maatschappij een omvangrijke 
groep ondernemers in kleine en middelgrote bedrijven voorkomen, die 
zelfstandig zijn, het ondernemersrisico alsmede de verantwoordelijkheid 
voor de gang van zaken in hun bedrijf dragen. De bevordering van het 
bestaan en de ontwikkeling van het midJen- en kleinbedrijf heeft echter 
zijn grenzen. Het moet niet een bevordering worden, die een gezonde 
economische ontwikkeling in de weg staat of afremt. Derhalve geen 
bescherming enkel en alleen omdat het kleine bedrijven zijn. De maat
regelen moeten gelegen zijn in de sfeer van het bevorderen van een 
doelmatige bedrijfsvoering, teneinde deze bedrijven op natuurlijke wijze 
sterk te maken in de concurrentie tegen het grootbedrijf. Wij zullen 
thans enkele maatregelen bezien. 

a. De bijzondere kredietvoorzieningen - waarvan de uitvoering onder 
toezicht van het Directoraat-Generaal van de Middenstand geschiedt 
- spruiten voort uit de overweging dat kleine bedrijven, die op zich
zelf kredietwaardig zijn, vaak moeilijkheden ondervinden om het 
nodige krediet bij banken of andere kredietverstrekkende instellin
gen, op te nemen, voortvloeiend uit het feit dat de kleine ondernemer 
voor de kredietverstrekkers een weinig begeerd object is. 
Om deze kredietverstrekking, overigens op normale commerciële 
grondslag, te bevorderen is het instituut van garanties of waarborgen 
door de overheid aan de kredietverstrekkende instellingen geschapen. 
Er is aldus een stelsel ontworpen waarbij tot maximum bedragen en 
onder bepaalde voorwaarden door daartoe speciaal ingestelde waar
borgfondsen een waarborg wordt verleend aan de kredietgever t.a.v. 
het door hem voor dat bepaald object te verlenen krediet. De waar
borg heeft tot doel het risico van de kredietgever zodanig te beper
ken dat deze krediet kan verlenen onder normale voorwaarden. 
Ik meen dat in liberale kring aan de kredietvoorzieningen grote be
tekenis mag worden toegekend. Deze maatregelen bevorderen immers 
de gezonde ontwikkeling van de kleine zelfstandigen. 
Er is temeer aanleiding tot het gebruik maken dezer bijzondere 
kredieten omdat de fiscale politiek het instandhouden van het reële 
vermogen en het reserveren van winst in goede jaren heeft bemoei
lijkt. 

b. Het bevorderen van de vestiging van middenstanders 
in nieuwe wijken 

Het is een bekend verschijnsel dat het grootwinkelbedrijf een relatief 
groot aantal zaken in de nieuwe wij ken heeft gevestigd. De oorzaken 
waardoor het midden- en kleinbedrijf hier is achtergebleven zijn 
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verschillend_ De grote kapitaalbehoefte voor de vestiging in een 
nieuw pand is er één; een tweede is het feit dat het grootwinkel
bedrijf, mede gezien zij n eigen research apparaat en relaties eerder en 
beter op de hoogte is van de vestigingsmogelijkheden in nieuwe 
wijken. 
Om aan de middenstanders in dit opzicht de nodige voorlichting te 
geven is in samenwerking tussen het middenstandsbedrijfsleven en 
de overheid tot stand gekomen het Centraal Orgaan ter bevordering 
van de bouw van Middenstandsbedrijfspanden (C.O.M.). Het C.O.M. 
adviseert de gemeentebesturen desgewenst over de winkelplanning in 
nieuwe wijken en brengt voorts de definitieve uitbreidingsplannen 
tij dig ter kennis van de middenstanders. 
Het komt mij voor dat ook hier het voortbestaan van de kleine 
zelfstandigen wordt bevorderd op een wijze die de instemming in 
liberale kring kan hebben. Het betekent geen discriminatie van het 
grootbedrijf, doch een verbetering van de voorlichting aan het 
midden- en kleinbedrijf, de concurrentie tussen beide groepen daarbij 
onaangetast latend . 

4. Maatregelen ter bevordering van een doelmatig bedrijfsbeheer 

Het bestaan en een gezonde ontwikkeling van het midden- en klein
bedrijf worden vanzelfsprekend ook gestimuleerd door de bevordering 
van het doelmatig beheer in deze bedrijven. Dit kan geschieden door 
goed vakonderwijs, door onderzoek van economische en sociale vraag
stukken en door een goede voorlichting. 

a. Het onderwijs 
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Bij de bespreking van het vestigingsbeleid is reeds gesteld, dat bin
nen het kader van de vestigingswet diploma's voor algemene han
delskennis en voor vakbekwaamheid worden vereist. Deze bevatten 
uiteraard minimum-eisen. 
Het is gewenst daarnaast het ontwikkelingspeil der middenstanders 
op te voeren. In het rapport, dat door een commissie, ingesteld doo'r 
de Staatssecretarissen van Economische Zaken en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in 1956 is uitgebracht, wordt aan dit 
laatste uitvoerig aandacht besteed_ De voorstellen behelzen o.a. rui
mere toepassing van het meer-uitgebreid onderwijs voor de detaillist 
en ambachtsman. 
Uit het oogpunt van de doelmatige uitvoering van dit onderwijs zou 
het te betreuren zijn, indien de scholen op confessionele grondslag 
zouden worden opgericht. Er zou bevorderd moeten worden, dat 
deze scholen voor alle "richtingen" open staan om een zo goed mo
gelijke spreiding over het gehele land te bevorderen en onnodig hoge 
kosten te vermijden_ 
Aan de wensen, welke voortvloeien uit geloofsovertuiging zou toch 
dunkt ons, tegemoet gekomen kunnen worden door de vakken, waar
bij godsdienstige opvatting en levensbeschouwing van wezenlijke be-



tekenis zijn, afzonderlijk te doceren. Wij vrezen, dat deze pogingen 
met weinig succes bekroond zullen worden. Niettemin achten wij het 

een taak in liberale kring dit ernstig na te streven. 

b. Het onderzoek 

Voor het economisch en sociaal onderzoek op het gebied van de 
middenstand geldt wel in het bijzonder de gedachte dat de kleine 
en middelgrote bedrijven gezamenlijk moeten verrichten waartoe zij 
individueel niet in staat zij n. Deze gedachte is dan ook de grondslag 
geweest voor de oprichting van het Economisch Instituut voor de 
Middenstand in 1930. 
Het bedrijfseconomisch onderzoek heeft o.a. tot doel om de onder
nemers hulpmiddelen te verschaffen voor de verbetering van het 
bedrijfsbeheer. Dit draagt ertoe bij een gezonde middenstand te 
behouden en te bevorderen . 
In dit verband een opmerking. Deze onderzoekingen (gefinancierd 
door het middenstandsbedrijfsleven en de overheid op basis van 
pariteit) geschieden in het algemeen gratis. Dit laatste vooral ook 
omdat de verzamelde gegevens, behalve voor de hierboven bedoelde 
bedrijfsvergelijking en de daarmee gepaard gaande studie van het 
bedrijfsbeheer, tevens dienen om een inzicht te geven in de kosten
structuur en de resultaten. Dit laatste dient dus een meer algemeen 
doel n.l. een inzicht te geven in de economische positie van bepaalde 
sectoren in de middenstand. Dat hçt onderzoek derhalve gratis ge
schiedt heeft een goede reden. 
Naarmate de studies echter meer specifiek betrekking hebben op het 
bedrijfsbeheer en dientengevolge de deelnemende bedrijven daarvan 
zelf de vruchten kunnen plukken zal toch ook bevorderd dienen te 
worden dat voor bepaalde onderzoekingen de daaraan deelnemende 
bedrijven ook zelf een deel van de kosten dragen. 
Het mee-eten uit de "ruif" dient beperkt te worden waar dit redelijk 
en mogelijk is. Het dragen van een deel van de kosten verhoogt de 
eigen verantwoordelijkheid voor dit werk en bevordert de waar
dering daarvan . Wat men gratis krijgt wordt veelal niet voldoende 
gewaardeerd. 
Hoewel elke middenstander dient open te staan voor deze gedachte, 
mag toch verwacht worden dat de liberale middenstander in deze 
"vooraan in de rij" zal willen staan. Dit punt lijkt misschien in het 
kader van de middenstandspolitiek onbelangrijk. Toch heeft het een 
algemener, belangrijker, achtergrond. Het heeft betrekking op de 
financiering van de instellingen van onderwijs, onderzoek en voor
lichting die er thans op het gebied van de middenstand zijn. Sub
sidiëring dezer instanties door het middenstandsbedrijfsleven ge· 
zamenlijk, alsmede door de overheid, is in het algemeen gesproken 
verantwoord en nuttig. De individuele financiële bijdrage dient ech
ter gestimuleerd te worden wanneer b.v. het verrichte onderzoek of 
de verschafte bedrijfseconomische voorlichting voor de betrokken 
bedrijven van rechtstreeks belang is. 
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c. De voorlichting 

De voorlichting. zal eerst goede vruchten kunnen afwerpen indien 
een goede basis is gelegd in de zin van een goede ontwikkeling van 
de ondernemer, welke zal steunen op goed onderwijs en op goed en 
omvangrijk economisch onderzoek. 
Er bestaat thans in ons land een lacune op het gebied van de bedrijfs
economische voorlichting, aan de middenstanders. In een recent rap
port, uitgebracht door het E.LM. 1) is duidelijk naar voren gekomen 
dat men in enkele Westeurop.ese landen op dit gebied t.a.v. Neder
land een voorsprong heeft. Dit valt vooral ook daarom te betreuren 
omdat overigens in ons land het economisch onderzoek, in verge-. 
lijking met andere landen, goed uit de bus komt. 
De voorlichting aan de middenstanders geschiedt voor een belangrijk 
deel door de standsorganisaties en door de vele branche-organisaties. 
Aan de bedrijfseconomische voorlichting kunnen deze echter, door 
het ontbreken van bedrijfseconomische deskundigen in hun secre
tariaten, in het algemeen niet toekomen. 
De Rijksmiddenstandsconsulenten, die sinds enkele jaren in elke 
provincie werkzaam zij n, hebben tot taak algemene voorlichting te 
geven t.a.v. het middenstandsbeleid door de overheid. 
Voor de rechtstreekse voorlichting over het bedrijfsbeheer zijn in ons 
land derhalve vrijwel geen specialisten aanwezig. Dit betekent, dat 
de bed rij fseconomische documentatie, d ie in ruime mate als gevolg 
van het economisch onderzoek, beschikbaar is, niet ten volle tot haar 
recht kan komen; m.a.w. in te geringe mate bij de middenstanders 
"gebracht" kan worden. Zulks in tegenstelling tot de landbouw, waar 
een uitvoerig voorlichtingsapparaat aanwezig is, ook ten behoeve 
van de bedrijfseconomische voorlichting. 
Het zou te ver voeren om op deze gecompliceerde materie hier verder 
in te gaan. 
Het moet echter in liberale kring van grote betekenis worden geacht 
diligent te zijn t.a.v. dit vraagstuk, dat ten nauwste verbonden is met 
het bevorderen van een gezonde mid denstand . 

5. Het kleine bedrijf 

Het kleine bedrijf maakt een zeer belangrijk deel der middenstands
bedrijven uit. Gedeeltelijk zijn het normale volwaardige bedrijven in 
die zin dat de daarin werkzame kracht( en) een volledige dagtaak in het 
bedrijf vinden. Zij zijn bovendien gezonde bedrijven, omdat het inkomen 
dat zij verwerven in een redelijke verhouding staat tot dat van loontrek
kenden en kleine ondernemers in andere bedrij fstakken. In een vrij groot 
aantal kleine bedrijven is het inkomen echter (te) gering. In bepaalde 
gevallen kan dit worden aangevuld met neveninkomsten. 

Dient er een speciale politiek te worden gevolgd t.a.v. het kleine 
bedrijf. Moeten er naast de bestaande maatregelen, binnen het kader van 

1) De bedrijfseconomische voorlichting aan het midden- en kleinbedrijf in 
enkele Westeuropese landen. 

16 



het huidige middenstandsbeleid, nog afzonderlijke worden getroffen 
voor het kleine bedrijf. Het antwoord moet vanuit liberaal standpunt 
mij ns inziens in eerste instantie ontkennend luiden. De basis van het 
middenstandsbeleid moet zijn de bevordering en instandhouding van een 
gezond midden- en kleinbedrijf. Dit betekent: midden- en kleinbedrij . 
ven met een behoorlijke bedrijfsvoering, werkend onder een economische 
mededinging die de efficiency dezer bedrijven bevordert ; het een en 
ander leidend tot inkomens welke in een juiste verhouding staan tot 
genoemde voorwaarden alsmede tot de eisen die verbonden zijn aan het 
dragen van de verantwoordelijkheid en het risico . 

Indien deze basis aanwezig is, is het niettemin onvermijdelijk -
want inherent aan het ondernemerschap - dat een zeker deel der nor
male volwaardige kleine bedrijven, met relatief slechte resultaten en 
dientengevolge met lage inkomens te kampen zullen hebben. Deze 
groep kan zo beperkt mogelijk blijven, indien de desbetreffende onder
nemers zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande maatregelen 
binnen het kader van het middenstandsbeleid. 

Nu blijft de vraag wat het standpunt moet zijn t.a.v. de bedrijfjes die 
te klein zijn om - uitzonderingen daargelaten - tot een redelijk in
komen te geraken (dwergbedrijven). Neveninkomsten bieden in enkele 
gevallen uitkomst, in de meeste gevallen echter niet. Het grootste deel 
dezer dwergbedrijven zal door middel van sociale maatregelen geholpen 
moeten worden als de inkomens beneden het sociale minimum komen 
te liggen. Het aantal dwergbedrijven is thans nog betrekkelijk groot. 
Verwacht mag worden dat het aantal in de toekomst sterk zal afnemen 
om de volgende redenen: de invoering van de Algemene Ouderdoms 
Wet; de vestigingseisen leiden ertoe dat reeds sinds vele jaren de 
nieuwe vestigingen plaats vinden in bedrijven van behoorlijke omvang; 
de behoefte aan "kleine winkeltjes" op het platteland is door de steeds 
toenemende ontsluiting van het platteland van steeds minder betekenis. 
Dit perspectief zij vermeld om aan te tonen dat dit sociale probleem 
stellig van afnemende betekenis is te achten. We willen tot slot nog 
even stilstaan bij de (te) kleine bedrijven die potentieel tot de normale 
bedrijven gerekend kunnen worden. Bedrijfjes waarvan de eigenaar een 
behoorlijke vakkennis bezit en die in staat geacht kan worden het groter 
wordend bedrijf behoorlijk te leiden. Onder deze groep zijn er onge
twijfeld ondernemers die zich, na een moeilijke beginperiode (al of niet 
gepaard gaande met tegenslagen) weten op te werken. Deze mogelijk
heid bestaat indien het midden- en kleinbedrijf als zodanig gezond is en 
indien men van de bestaande maatregelen en kredietfaciliteiten gebruik 
weet te maken. Anderen zal dit niet gelukken; het ondernemerschap 
"kent geen gereserveerde plaatsen" , is een uitdrukking, die ook hier van 
toepassing is. 

Gegeven het relatief groot aantal dezer kleinste bedrijven zal aan 
deze groep blijvend de nodige aandacht moeten worden besteed. 

Daarbij dient men twee aspecten te onderscheiden: het bedrijfsecono
mische en het sociale aspect. 

Indien het normale middenstandsbedrijf, als gevolg van een goede 
middenstandspolitiek, gezond is, behoorlijk wordt geleid en een daarbij 
passend inkomen oplevert dan mag o.i. worden gesteld dat de hieruit 
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a.h.w. afgeleide inkomens in de kleinste bedrijven -- uit bedrijfsecono
misch gezichtspunt - eveneens redelijk genoemd kunnen worden. 

Men dient zich dan in het middenstandsbeleid te hoeden om te veel 
de nadruk te leggen op de lage inkomens in de kleinste bedrijven, waar
in de eigenaar doorgaans geen volledig emplooi kan vinden. Van be
drijfjes die nauwelijks als onderneming gezien kunnen worden, mag men 
ook geen volwaardig ondernemersinkomen verlangen. 

Een gezonde middenstandspolitiek houdt, zoals gezegd, in dat een 
deel dezer bedrijfjes kan uitgroeien tot het volwaardige kleine of 
middengrote bedrijf. Een deel zal hierin niet slagen. Deze groep dient 
zo nodig door middel van maatschappelijke hulp geholpen te worden. 

Ook t.a.v. deze groep hoede men zich voor een te somber beeld . . Uit 
menig sociaal economisch onderzoek van het Economisch Instituut voor 
de Middenstand is gebleken, dat de middenstanders dezer kleinste 
bedrijven zich tevreden toonden met het lage inkomen, dat uit het 
bedrijfje kon worden verkregen. In sommige gevallen worden immers 
nog neveninkomsten ontvangen; doch bovendien heeft men blijkbaar in 
het algemeen zelf begrip voor het feit dat men op grond van onvolledige 
ondernemersactiviteit geen beloning mag verwachten welke past bij 
volledige en doelmatige activiteit in het bedrijf. 

Wij hopen dat het bovenstaande mag bijdragen tot bezinning op het 
liberale middenstandsbeleid . 
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Een reactie op het artikel 'Van Ir L. G. Oldenbanning 
iJl de 'Vorige afle'VeriJlg 

Dr Remko E. de Maar: LIBERAAL EN LANDBOUW. 
SCHAP 

HET LANDBOUWSCHAP TREEDT VAN ALLE SCHAPPEN 
wel het meest op de voorgrond en veel van de kritiek op hem 

geuit is niet specifiek gericht tegen het landbouwschap zelf, maar zou 
even goed gericht kunnen worden tegen andere P .B.O.-organen. Het 
feit , dat een vooraanstaande liberaal als voorzitter van dit schap optreedt 
maakt de zaak ernstiger. Insiders kunnen wel stellen, dat de voorzitter de 
dienst niet alleen uitmaakt, maar naar buiten drukt een voorzitter nu 
eenmaal altijd zijn stempel op het geheel. 

Toen de heer Oldenbanning in "Vrijheid en Democratie" van 8 maart 
1958 in de landbouwrubriek een artikel publiceerde ter verdediging van 
het landbouwschap, meende ik reeds een ander geluid te moeten laten 
horen. Ik stelde toen de vraag, kan een liberaal medewerking verlenen 
aan dit landbouwschap? 

Het is juist, dat de wet op de P.B.O. is aangenomen en derhalve 
moeten wij als goede democraten de wet nakomen. Deze wet was echter 
een raamwet met de nadrukkelijke bepaling, dat de P.B.O.-gedachte in 
volle vrijheid zich zou moeten ontwikkelen en dat niet eerder tot instel
ling van een P.B.O.-orgaan zou worden besloten) dan dat wederom in 
volle vrijheid de bedrijfsgenoten het hierover eens zouden worden. Dat 
dit laatste wel eens lang kan duren is winst, geen verlies. 

Om te beslissen in volle vrijheid moet men eerst terzake deskundig 
zijn, anders kan men niet oordelen. De vraag moet worden gesteld of de 
staatsburger, die hierover moet oordelen wel v9ldoende tij d en gelegen
heid heeft gehad om zich met de wel zeer ingewikkelde materie ver
trouwd te maken. Heeft hij dit niet en is hij bij stemmen over dergelijke 
voorstellen te eenzijdig voorgelicht, dan kan niet worden gesproken van 
in volle vrijheid. Men stemt over iets waarvan men de draagwijdte niet 
heeft kunnen overzien. 

De heer O. schrijft in zijn artikel van 8 maart : "na rijp beraad werd 
besloten" . Op dat tijdstip ko nden echter nog geen honderd mensen in 
Nederland zich ook maar in de verste verte een voorstelling maken van 
wat P.B.O. in feite voor de mens en zijn bedrijfsleven zou gaan bete
kenen. 

Het landbouwschap is in de tijd van oprichting wel erg idealistisch 
voorgesteld. Alle wensen zouden nu pas eens goed worden ingewilligd. 
Ja, zei de boer en hij stemde voor een dwangorganisatie. 

Ik herhaal dit laatste woord met nadruk. De P.B.O. is mogelijk 
wezenseigen voor een deel van ons volk, maar minstens voor een even 
groot deel wezensvreemd. Dit laatste ondergaat de P.B .O.-gedachte als 
dwang. Tegen deze dwang dient onze liberale geest zich te verzetten. 

Mijn algemene bezwaren zijn de volgende: 
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1. De verdedigers van de P.B.O . zijn vaak te theoretisch. Men treft 
onder hen dan ook vrij zelden een onqernemer of een uitoefenaar 
van een vrij beroep aan. 
Ik had nu eens gehoopt in het laatste artikel van de heer O. de 
praktische bezwaren tegen het landbouwschap te zien opgesomd en 
ontzenuwd. 
Vanaf het ogenblik, dat de P.B.O. in ons land haar intrede heeft ge
daan heb ik vele artikelen gelezen en vele sprekers hierover aange
hoord. Zij kwamen nooit verder dan een opsomming hoe de opbouw 
was. Heel weinig werd gesproken over de praktijk. Deze praktijk 
moeten wij vernemen uit de dagbladen als er weer eens iemand met 
medewerking van een P.B.O.-orgaan veroordeeld wordt.. Het lijkt 
wel of ieder P.B.O.-orgaan de openbaarheid schuwt. 
Voorts werd ook weinig of geen aandacht gegeven aan de betekenis 
van deze ontwikkeling voor de individu. Juist als liberalen besteden 
wij toch grote aandacht aan de mens! Helaas mis ik dat in het 
artikel van de heer Oldenbanning. 

2. De heer O. accepteert het feit, dat ieder verplicht lid moet zij n. Hij 
schrijft: "een bedrijfsgenoot, die weigert enz. (blz. 70 bovenaan) " . 
Juist over dit punt wordt in de kringen van de voorstanders van de 
P.B.O. te luchtig gedacht. Men dwingt hier mensen lid te worden 
van iets wat zij vrijwillig nooit zouden hebben gedaan. Dit is in strijd 
met de liberale geest. Ook ben ik het eens met degenen, die zich 
beroepen in deze op de rechten van de mens. Deze mogen dan welis
waar nog geen gemeengoed zijn, maar wanneer men progressief wil 
denken in de juiste betekenis van het woord dan zal men deze rech
ten onverkort moeten handhaven. Een typisch liberale taak. 
Het bezwaar, dat indien er "leden" buiten blijven het succes van een 
maatregel niet direct zo duidelijk aan de dag treedt is niet zo groot, 
tenzij men van nature een ordenaar is. Het is de prijs, die wij voor 
de vrijheid over moeten hebben. Deze prijs is niet spoedig te hoog. 
Een vrije organisatie ontleent haar kracht aan het feit, dat 99 % lid 
is. Een dwangorganisatie met verplichte 100 % lidmaatschap is een 
log en onhandelbaar gevaarte. Hoe meer verordeningen dit schap 
uitvaardigt, hoe groter de kritiek wordt, hoe meer mensen ergens in 
hun vrijheid van handelen worden bedreigd. Oppositie wordt heel 
moeilijk, het bestuur wordt dictatoriaal. Het gaat gelden heffen, die 
het karakter hebben van een extra-belasting. De staat in de staat is 
gevormd. Een vicieuze cirkel. 
Ligt in het feit, dat er zoveel ongeorganiseerden waren in de land
bouw, veeteelt en tuinbouw, niet een bron van veel kritiek? 
Wanneer in een vrije organisatie 25- 30 % oppositie bestaat, dan 
kan deze zich geducht weren. In het landbouwschap is een dergelijke 
oppositie m.i. onmogelijk. Haar stem is gesmoord. En degenen, die 
ook voor een vrije organisatie niet veel voelen, maar leven en werken 

_ overeenkomstig andere principes en desondanks hun boontjes goed 
zelf kunnen doppen, met hen wordt helemaal geen rekening gehou
den. Zij zijn een "quantité négligeable" geworden. 
Een goed liberaal zal, de vrijheid voor zichzelf opeisende, in de 
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eerste plaats de vrijheden van anderen verdedigen. Hij zal in een 
democratie de minderheid beschermen tegen de macht van de meer
derheid. 
Is dit ten aanzien van de boeren door het landbouwschap gebeurd? 
Neen. 

3. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat ten tijde, dat de wet op 
de P.B.O. tot stand kwam de senatoren, die hiervoor stemden spe
ciaal de aandacht vestigden op de sociale mogelijkheden, die hierdoor 
bereikt zouden kunnen worden. 
De supporters van de P .B.O. hebben echter spoedig het masker afge
worpen en hebben zich ijverig geworpen op de economische zijde er 
van. Deze zijde ondervindt dan ook de meeste kritiek en roept de 
meeste weerstand op. 
De supporters van de P.B.O. trachten thans door het dwingende 
karakter economische maatregelen door te drukken, die via de nor
male parlementaire democratie niet zouden kunnen worden bereikt. 
Het moge paradoxaal klinken, maar de huidige situatie in het tame
lijk onvrije Nederland is zo, dat de mens nog steeds beter door de 
normale parlementaire democratie in zijn vrijheden beschermd wordt 
dan door de door deze geschapen publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie. Dat zie ik ook in het landbouwschap en de beide artikelen van 
de heer O. stellen mij in dit opzicht geenszins gerust. 

Een van de grote gevaren, die onze gehele parlementaire demo
cratie bedreigen is, dat er in de staat een nieuwe staat gevormd wordt 
die regeert volgens het principe: Bij u, over u, maar zonder u. 

Bij u, geldt voor de eigen vertegenwoordigers, die in het schap ge
kozen worden door de vrije organisaties. Zelfs al is deze vertegenwoor
diger met de beste bedoelingen bezield, zijn stem komt in de veelheid 
van stemmen nooit tot zij n recht. Is deze figuur zelf ondernemer, dan is 
hij door de dwingende maatregelen, die het schap kan nemen in zijn 
argumentatie hiertegen geremd t.o.v. de niet als ondernemer in het 
schap aanwezigen. De theoretici zullen dit ontkennen, zomede de altijd 
compromissen zoekend en, maar de praktici weten dit maar al te goed. 
Voor hen is het "to be or not to be" . 

Het over u geldt voor het niet openbaar zijn van de vergaderingen 
in de P.B.O. Waar deze wel openbaar zijn, hiervan is reeds voldoende 
bekend, is dat slechts als show voor het volk. Degenen, die dit gaan 
inzien voelen zich bedrogen, zij voelen zich machteloos en gaan zo zij het 
hoofd niet in de schoot wensen te leggen in verzet. Ook dit leeft in de 
boerenstand, vooral bij de oorspronkelijk niet georganiseerden. Maar 
daarom zijn zij nog geen slechtere boeren! 

Het zonder u kan ik het beste illustreren, door aan te tonen, hoe een 
P.B.O.orgaan probeert groepen, die het nodig heeft, maar die niet onder 
zijn schap vallen, volledig aan zich te binden. 

Het landbouwschap daardoor in staat gesteld door art. 1 van zijn 
instellingsbesluit ging besmettelij ke veeziekten best rij den. 

Dat de bestrijding van rundertuberculose, mond- en klauwzeer en 
mogelijk nog andere ernstige veeziekten met grote economische schade 
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goed moet geschieden is buiten iedere discussie. Dat een groot 
deel van deze bestrijding ten laste komt van de dierenartsen is vanzelf
sprekend. Dat deze groep nauw moet en gaat samenwerken met het be
staande landbouwschap is evenzo vanzelfsprekend. Dat de gehele dieren
artsenstand met enthousiasme aan deze taken ging werken is ook van
zelfsprekend. Zij zijn echter uitoefenaren van een vrij beroep. D.w.z. zij 
zijn economisch niet gebonden. Dat het landbouwschap deze binding tot 
stand wenste te brengen met voorbij zien van de grote ethische waarde 
van het begrip vrij beroep op straffe van economische uitsluiting is niet 
vanzelfsprekend. 

Hoewel dus de kritiek in deze gericht wordt aan het landbouwschap is 
dit niet een alleenstaand geval. Men moet helaas aannemen, dat de 
handhaving van het vrije beroep bij de P.B.O.-voorstanders niet meer in 
goede handen is. Onze liberale partij zij in deze meer waakzaam. ln 
ieder geval moet wel geconstateerd worden dat de liberalen in het land
bouwschap hier weinig aandacht aan hebben besteed. 

Wat gebeurde. 

1. Het heeft hen belast met een uitvoerige administratie. Doet men deze 
administratie niet goed, dan kan men strafrechtelijk vervolgd wor
den wegens valsheid in geschrifte. De vertrouwenspositie tussen boel' 
en dierenarts gedoogt echter niet, dat administratieve voorschriften 
hier tussen komen. De dierenarts doet dan afstand van zijn vertrou
wenspositie en wordt verplicht op te treden als politieagent van het 
landbouwschap. De administratie behoort uitsluitend thuis bij de 
boer zelf of bij zijn organen i.c. het landbouwschap. Doet de dieren
arts de administratie niet of niet goed, dan wordt hij economisch zo 
bedreigd, dat hij nauwelijks meer inkomen overhoudt. De omvang 
van de dierziektebestrijding via het landbouwschap ten platte lande 
is zo groot, dat de revenuen daaruit de maatschappelij ke welstand 
van de dierenarts bepalen. De grootte van de praktijk wordt bepaald 
door het aantal ingeschreven koeien. Geen georganiseerde dierziekte
bestrijding meer, betekent geen praktijk meer. 

2. Het trachten te laten tekenen van een contract waarin o.m. gezegd 
wordt, dat het landbouwschap bepaalt of een dierenarts toegelaten 
kan worden tot de georganiseerde dierziektebestrij ding of niet. 
Dit kan betekenen, dat dit landbouwschap zal gaan bepalen waar 
iemand zich mag vestigen en het kan ook' betekenen, dat iemand die 
zich niet braaf en zoet gedragen heeft, zijn praktijk niet meer kan 
verkopen aan de voor hem geschikte kandidaat. Op deze wijze kan 
zelfs het landbouwschap een zeer lange arm uitstrekken naar de nog 
argeloos studerende student, die eenmaal een erkenning zal moeten 
krijgen van het landbouwschap. 
Een mogelijkheid van verzuiling is hier aanwezig. 

3. Bij verschil van mening zich neer te leggen bij de uitspraak van een 
commissie. Deze commissie en dus niet het recht en de rechter be
slissen over economisch leven of dood van de betrokken dierenarts. 
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Dat alles niet zo gelopen is als het landbouwschap zich voorstelde en 
dat er een status quo is ontstaan doet aan de ernst van de gedachtensfeer 
niets af. Zij is absoluut niet liberaal. 

De positie van de praktiserende dierenarts - vrije beroepsuitoefenaar 
- is door het optreden van het landbouwschap in de gedachte van 
dwangorganisatie zorgelijk. 

Men moet zich afvragen of bij een voortdurende groei van de liberale 
beginselen wij liberalen niet in staat zullen zijn de evenzo gevreesde al 
te grote staatsbemoeienis te beteugelen. Thans krijgen wij een verschui
ving. De P.B .O. opgeroepen om staatstaken beter te vervullen ontwik
kelt zich tot een evengrote en gevaarlijke demon van de bureaucratie en 
het dirigisme. 

De artikelen 1 tot en met 14 van het instellingsbesluit moet men niet 
ieder afzonderlijk zien, maar in hun totaal. Dan pas ziet men hoe groot 
de dwanggedachte in het landbouwschap is . De boer is horige geworden . 

Vooral de punten 11, 12, 13 en 14 doen hem de das om en vormen 
een inbreuk op zijn positie van vrij en zelfstandig mens. 

Samenvattend zou ik van het landbouwschap willen zeggen: 

1. niet in volle vrijheid ontstaan: 
2. dwangorganisatie t.o.v. de boerenstand; 
3. dwangorganisatie t.o.v. groepen, die met hem samen moeten werken 

op straffe van economische uitsluiting ; 
4. administratie als machtsmiddel ; 
5. het negeren van de menselijke waardigheid, die inhoudt, dat men 

alleen verantwoording heeft af te leggen tegenover zichzelf, zijn ge
loof of de onafhankelijke rechter; 

6. het negeren van de rechten van de mens. 

Tegen de liberale medewerkers en verdedigers van het landbouwschap 
zou ik willen zeggen: Overal daar waar de onvrijheid de boventoon gaat 
voeren, de individuele mens zijn krachten niet meer vrijelijk kan ont
plooien, daar moet de liberaal onmiddellijk in het geweer komen. Niet 
het doel is het belangrijkste, maar de wetenschap, dat men in vrijheid en 
rust kan arbeiden. 

Doet hij dit niet, dan maakt hij zijn liberalisme tot een aanfluiting en 
schaadt daarmede de liberale invloed in het gehele land, maar bovenal 
schaadt hij de liberale levensbeschouwing. 

o n der s c h rif t. 

Veel van hetgeen dr. De Maar in zijn stuk aanroert is in mijn artikel reeds uit
voerig behandeld . Enkele kanttekeningen wil ik toch maken . 

1. Zowel dr. De Maar als ik zu llen als liberalen ook de landbouw een zo groot 
mogelijke vrijheid willen laten. Beiden zullen we echter overtuigd zijn, dat 
naarmate onze landbouwbevolking toeneemt, minder cul tuurgrond beschik
baar is, er veel meer machines, werktuigen, meststoffen, sproeimiddelen, dier
ziekten en dergelijke voorkomen, gebruikt of bestreden moeten worden, nood
zakelijkerwijs meer gereglementeerd moet worden. Wanneer de Overheid al 
deze technische bedrijfstaksgewijze-maatregelen moet nemen, uitvoeren en 
controleren ontstaat een log, ambtelijk lichaam, wat zeker door de Volksver-
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tegenwoordigers niet kan worden overzien. Dit bezwaar acht ik voor de 
landbouwers groter dan een eigen Landbouwschap, hetwelk zeker dichter bij 
hen staat dan de Overheid. Alle besluiten van het landbouwschap worden in 
de landbouwbladen gepubliceerd . 

2. Ik heb in mijn artikel duidelijk trachten te schetsen dat de P.B .O.-gedachte 
en het werkterrein ervan voor de boeren niet zo moeilijk te overzien waren als 
de buitenstaander denkt. Men had al jarenlang ervaring met de landbouw
crisisorganisatie. In mijn vele lezingen welke ik 8 jaar lang voor plaatselijke 
boerenvergaderingen in Drenthe heb gehouden is mij niet gebleken, dat men 

geen begrip over de P.B.O. in de landbouw had. Al deze boeren hadden de 
maatregelen van de landbouwcrisisorganisatie individueel ondervonden. 

3. Bij een polder, een waterschap of een hoogheemraadschap moet ook 100 % 
van de ingelanden aangesloten zijn. Als één ingeland zijn dijk niet zou onder
houden zou de polder onderlopen. Acht men deze beperking van de vrijheid 
acceptabel? Wanneer het Landbouwschap een regeling maakt om besmette
lijke dierziekten te bestrijden of bodemziekten te voorkomen en één boer (niet 
aangesloten bij de P.B.O.) zou zijn besmet vee in het land rustig laten gra
zen, zou dat voor de anderen ook zware gevolgen hebben. Waarom wel een 
publiekrechtelijke land· organisatie (waterschap) en geen publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie? Er is bij de laatste ongetwijfeld meer te regelen, ook al 
beperkt men zich tot het uiterste. Maatregelen die de vrijheid van de boer 
beperken zijn dan ook momenteel door het Landbouwschap niet of nauwelijks 
genomen. Alleen de heffingsverplichting ondervindt kritiek. Het is meer hel 
verfegenwoordigend lichaam van de Nederlandse land- en tuinbouw. 
Wel had men kritiek op de opbouw van P.B.O. Ook de heer H. D. Louwes 
heeft dikwijls bezwaren tegen de raamwet geuit, maar moet zich als goed 
democraat daarnaar richten zolang deze niet is gewijzigd. Dat is onder de 
huidige politieke situatie niet denkbaar. 

4. Van de technische uitvoering van de dierziektenbestrijding en de administra· 
tieve verplichtingen aan de dierenarts opgelegd, ben ik helaas niet op de 
hoogte. Het betreft hier de uitvoering van een maatregel waarvan de heer 
De Maar als dierenarts wel op de hoogte zal zijn. De dierenartsen kunnen zich 
hierover tot het landbouwschap of rechtstreeks tot de minister van Landbouw 
wenden. 
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"LIBERALISM can certainly admit varied 

systems of arrangement of property and production of riches, with the 

sole limitation, on the solc condition, with a view to ensuring thc un

ceasing progress of the human spirit, that none of the means chosen 

will prevent the criticism of wh at exists, the search for and the discovery 

of improvements, the putting into effect of these improvements; that in 

no one of them should we try to create the perfect man or the perfect 

automaton, and that in no one of them should we sake f rom man his 

human faculty of erring and of sinning, without which not even good 

can be done - good as each one feels it and knows he can do it." 

Benedetto Croce: "Polities and Morals", blz. 82 . 
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VIERDE JAARGANG Nr. 2 

N a de -verkiezingen 

A LS WELIGE KERSENBLOESEM sprong in maart 1959 de libe-
rale verkiezingswinst in het licht - eindelijk was dan ook bij de 

Kamerverkiezingen gebleken, dat het liberalisme in Nederland op een 
stevig vertrouwen van het lang aarzelende electoraat mag rekenen. Wat 
wonder, dat de hoveniers, die na de oorlog het stekje, V.V.D. geheten, 
plantten en het besproeiden, bemestten en snoeiden, met welgevallen 
deze bloei bezien en daarvan met trots gewagen. Ook de liberale groe
pering is niets menselij ks vreemd! Vandaar dat deze haar welbehagen 
breeduit ten toon spreidde in woord en geschrift. 

Ook "Liberaal Reveil" geniet daarvan mede, hoe vrij het zich ook 
weet ten opzichte van de V.V.D. en van haar partijdiscipline. 

Wij zijn dus in een opgewekte stemming met alle liberalen mede, ook 
al is het thans juni. Wij juichen het toe, dat ernstige aandacht is geschon
ken aan de mogelijkheid van een belangrijke liberale deelneming aan het 
gevormde kabinet. Wij horen de heer Oud gaarne zeggen, dat liberalen 
de verantwoordelijkheid niet schuwen en wij lazen met genoegen dat 
liberalen in de kabinetsformatie een redelijke matiging hebben betracht 
zonder af te wijken van principiële verlangens. 

Wij schreven het voorgaande op het ogenblik, dat het weerbericht 
nachtvorst voorspelde. Het kabinet was nog in wording. Wij volgden 
zijn geboorteproces met grote aandacht. Even b~kroop ons een gevoel, 
dat roomse en rode vingers aan de temperatuurregeling van het politieke 
klimaat zaten te prutsen. Het leek net alsof het niet onwelgevallig zou 
zijn, dat de liberale bloei in volle fleur zou worden gesmoord. 

"Natura Artis Magistra". En politiek is de kunst van het mogelijke. 
Ook deze kunst kan van de natuur leren. Zolang er nog nachtvorst dreigt 
pleegt onze inheemse flora maar kalm aan op te bloeien en bloemen en 
bladen kruipen in hun schulp zolang het daarbuiten nog wat al te ge
vaarlijk is. Het is zaak dat de oude hovenier dan de bloei van zijn stam 
niet forceert en de bloesems die sterker lijken dan zij zijn, maar liever 
beschut dan ze te zeer bloot te stellen. 
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Nu is het kabinet er en zijn eerste geluiden wekken in onze kring ver
trouwen. Maar zoals het kabinet in luiers nachtvorst had te duchten, zo 
lijkt deze regering in bloei van droogte te lijden te krijgen. Dat de 
P.v.d.A. met de tuinspuit klaar staat om deze ploeg te laven, zal wel 
niemand verwachten. Maar evenmin schijnen K.V.P. en eH.u. bijzonder 
willig te zijn om de liberale bloemen in dit werk bij voorkeur te begieten. 
Al te gaarne verkondigde men in eigen kring, dat de V.V.D. noodge
dwongen een belangrijke positie in dit .kabinet kreeg. In de sociaal
economische sector kon men de liberalen niet gebruiken. Wij hadden 
gedacht dat het redelijk zou zijn wanneer de katholieken eens de zorg op 
zich zouden nemen van de militaire departementen, maar dit risico 
gunden zij liever aan de liberalen. Zo is er meer. Vandaar dat wij niet 
de indruk hebben, dat wij liberalen nu zo bijzonder goed zitten in dit 
gezelschap. 

Van liberaal Nederland evenwel mag deze regering-met-liberalen ver
wachten, dat thans constructief wordt medegewerkt om voor ons land 
een wijs en krachtig bestuur de beste kansen te bieden. Wij hebben een 
risico welbewust willen aanvaarden - een risico in 's lands belang. De 
liberale leden van dit kabinet in het bijzonder moeten zich gesteund 
weten in hun moeilijke taak door hun geestverwanten. 

Moge ook Liberaal Reveil op zijn wijze bijdragen tot de kracht van dit 
kabinet, dat tonen wil hoe wèl een land kan gedij en zonder socialistische 
invloed in de regering. 

F. A. 
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Inleiding 

Mr J. de Wilde 

HET HUURBELEID 

Een van de belangrijkste punten, die de " brede basis
politiek" niet heeft kunnen verwezen lijken is een rationeel 
huurbeleid . Een openbare discussie over het subsidiebeleid is 
zeer gewenst. De redactie stelt het op prijs, dat mr. J. de 
Wilde, die reeds eerder stimulerend met betrekking tot de 
meningsvorming over dit vraagstuk optrad, thans bereid is 
zijn opvattingen na het verschijnen van het S.E.R.-advies in 
een artikel voor ons blad neer te leggen. 

In zijn nieuwjaarsrede heeft de voorzitter van de S.E.R. het begrip 
georiënteerde economie gehanteerd. 

De reacties op dit bekende begrip waren verwonderlijk. Het bleek dat: 

Ie. een aantal commentatoren het begrip niet kende; 
2e. anderen het begrip vereenzelvigden met socialistische politiek; 
3e. er ook nog waren, die het stelden tegenover liberale economische 

politiek, daarmede deze ten onrechte vereenzelvigend met een 
stelsel van laisser-faire. 

Uit deze reacties van, naar men mocht aannemen, tot oordelen be
kwame scribenten, blijkt duidelijk een tekort aan inzicht in de liberale 
zienswijze op de taak van de overheid. Voor ons onderwerp is dit'inzicht 
echter een vereiste: daarom een paar opmerkingen vooraf. 

Liberale economische politiek 

De liberaal staat op het stand punt, dat aan de overheid een belangrijke 
taak is toevertrouwd bij het economisch proces. Zij dient een klimaat te 
scheppen, waarin de vrijheid van alle mensen zo goed mogelijk wordt 
gewaarborgd en waarin de zich hun verantwoordelijkheid bewust zijnde 
mensen en groepen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Juist ter
wille van een zo groot mogelijke vrijheid kan dit het beste geschieden, 
indien de overheid hiertoe globale, indirect werkende instrumenten zoals 
monetair en budgetair beleid, kiest om aldus strategische punten te be
invloeden. 

Deze liberale opvatting heeft niets met een stelsel van laisser-faire te 
maken, het is zuivere georiënteerde economie; zij staat tegenover de 
socialistische opvatting van de geleide economie, waarbij de voorkeur 
uitgaat naar gerichte gebods- en verbodsbepalingen. Daarbij streven zij 
ernaar de particuliere beschikkingsmacht over goederen en diensten 
zoveel mogelijk uit te schakelen, waarbij zij zich tot doel stellen de 
economische macht bij de overheid te concentreren. Dat de liberalen juist 
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voorstanders zij n van een georiënteerde economie is niet verwonderlij k.1) 
De liberaal stelt de wetenschap hoog en wenst haar daarom te gebrui
ken; de liberaal acht een zo groot mogelijke vrijheid het hoogste doel 
en wenst zich derhalve daarop te richten. Juist door het hanteren van 
globale instrumenten zal het prij zenstelse1 zo goed mogelij k functio
neren. 

Bij een goed functionerend prijzenstelsel hoort een doelmatige prijs
vorming, waardoor voldoende vrijheid van handelen in de produktieve 
en consumptieve sfeer verwezenlijkt kan worden. 

Het huur- en woningvraagstuk na de oorlog 

Vóór de oorlog waren er voldoende woningen; dat betekende, dat 
bijna ieder wel een bij zijn budget passende huurwoning kon vinden. Er 
was zowel landelijk als plaatselijk evenwicht tussen vraag en aanbod van 
huurwoningen. De aanvulling van de woningvoorraad was in eerste 
instantie de taak van het particuliere initiatief en indien dit in bepaalde 
gevallen tekort schoot, trad de overheid aanvullend op door de bouw 
van woningwetwoningen. De investering gebeurde in dat geval door 
de overheid, de huur was een economisch verantwoorde huur. 

De behoefte aan huurwoningen aan de ene zijde, de wens tot be
legging aan de andere zijde waren de belangrijkste impulsen voor de 
woningbouw van vóór de oorlog. 

In de oorlog werd niet gebouwd, althans bijna niet; wel werden huizen 
verwoest, vanzelfsprekend werd daardoor de vraag naar en het aanbod 
van huizen verstoord. Het is duidelijk, dat het prijzenmechanisme voor 
wat de huren betreft, gezien zijn geringe elasticiteit, niet meer goed kon 
functioneren. Er waren derhalve goede redenen het prijzenstelsel tijdelijk 
buiten werking te stellen. 

Ieder, die zich op het niet-socialistische standpunt zou hebben gesteld, 
dat de vooroorlogse vorm van woningexploitatie de meest rationele is, 
zou bij het huur- en woningbeleid twee doelen in het oog hebben ge
houden: 

Ie. de woningbouw te activeren, opdat zo snel mogelijk het aanbod van 
en de vraag naar woningen in evenwicht zou zijn; 

2e. een huurbeleid te voeren, dat er van de aanvang af op was gericht, 
bij de onder Ie. genoemde evenwichtssituatie de huren vrij te laten, 
dat wil zeggen zolang de evenwichtstoestand niet was bereikt de 
huren noch te fixeren, noch vrij te laten, doch ze te projecteren 
tegen de ontwikkeling van lonen en prIJzen. 

Feitelijke ontwikkeling na de oorlog 

In plaats van deze simpele beleidslijnen te volgen werd het huurbeleid 
voor de socialisten de inzet van een politieke strijd, die tot doel had de 

1) Zie ook: Prof. Dr. C. Goedhart, Liberale versus socialistische belasting
politiek, Liberaal Reveil , juli 1957. 
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particuliere beschikkingsmacht over goederen en diensten zoveel moge
lijk uit te schakelen. Indien dit ten aanzien van het woningbezit zou ge
lukken (meer dan 20 % van ons nationaal vermogen is in woningen ge
investeerd), zouden andere socialistische desiderata zoals dirigisme op 
de kapitaalmarkt en een belastingpolitiek, gericht op het vormen van 
collectief vermogen, vanzelf volgen. 

De opeenvolgende brede-basiskabinetten konden aan dit streven naar 
socialisatie, gezien hun samenstelling, onvoldoende weerstand bieden. 
Juist in de financiële overheidspolitiek vonden de socialisten hun mach
tigste instrument tot omvorming van de maatschappelijke orde. De 
lang volgehouden lage rente-politiek, de belastingpolitiek en de uit
gavenpolitiek (waaronder het subsidiebeleid) , zij allen werkten naar het 
begeerde doel, de socialisatie van de maatschappij. 

Het is uiterst verleidelijk hier een brede beschouwing over de gewenste 
financiële overheidspolitiek te houden, voor ons onderwerp dien ik mij 
echter te beperken. 

De socialistische lijn ten aanzien van het huurbeleid was gericht op het 
laaghouden van de huren van vooroorlogse woningen; dit had tweeërlei 
consequentie: 

Ie. degenen, die normaal voor de aanvulling van de woningvoorraad 
zorgden, door hun gelden hierin te beleggen, hielden zich bij on
zekerheid omtrent het rendement afzijdig; 

2e. voor de nieuwe woningen, waarvan de kostprijs door de stijging 
van lonen en prijzen zoveel hoger was dan vóór de oorlog, moest 
een veel hogere huur worden gemaakt, dan voor de oude woningen 
het geval was. 

Door deze wijze van handelen ontstond de merkwaardige toestand, 
dat de hoogte van de huur van een woning niet meer zoals vóór de 
oorlog werd bepaald door aard en ligging, maar dat zij afhankelijk werd 
van de tijd, waarin de woning was gebouwd. Ook de naoorlogse wonin
gen kregen, doordat het loon- en prijspeil bleef stijgen, verschillende 
huren bij gelijk woon gerief. Van de zijde van de woningzoekenden 
bekeken een hoogst onbillijke zaak. Ik durf dit zelfs in hoge mate 
a-sociaal te noemen wanneer men bedenkt, dat de woningzoekenden in 
belangrijke mate gevonden worden onder de jonge mensen met een 
relatief laag inkomen. Het zijn juist deze mensen, die de dure nieuwe 
woningen moeten betrekken ; de oude goedkope woningen zijn immers 
bezet.2 ) 

Het huursubsidie beleid 

Doordat de huren van oude en nieuwe woningen door de fixatie van 
de oude huren en de stijging van het loon- en prijspeil zover uit elkaar 
kwamen te liggen, heeft de overheid getracht, door een toeslag uit de 
Rijksmiddelen bij de bouw van woningen te geven, dit verschil wat terug 
te brengen. De techniek is voor particuliere- en overheidsbouw verschil
lend ; bovendien is zij herhaalde malen gewijzigd. Voor onze beschou
wing is het voldoende indien men inziet, dat zich als gevolg van het 

2) Zie mijn artikelen in " Bouw" van 10 jan. en 14 febr. 1959. 
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laaghouden van de oude huren een systeem heeft ontwikkeld, waarbij 
de overheid door middel van overdrachtsuitgaven uitkeringen ten be
hoeve van de woningbouw doet.3 ) 

Indien de stand van de woningbouw in een land onvoldoende is, kan 
naar mijn mening niemand de overheid een dergelijke handelwijze euvel 
duiden; het is daarbij echter eis, dat alle middelen worden aangewend 
om een zo rationeel mogelijke verdeling van de bewoning te verkrijgen. 
Het middel bij uitstek hiervoor is het prijsmechanisme of indien dit, 
doordat vraag en aanbod te ver van elkaar liggen, nog niet mogelijk is, 
een zo rationeel mogelijke prijsstelling. Hiervan is, zoals wij geconsta
teerd hebben, allerminst sprake. Het is economisch vanzelfsprekend, dat 
een al of niet rationeel gebruik van de woning afhankelijk is van de 
huren, die men er voor moet betalen. Vóór de oorlog betaalde een 
arbeider gemiddeld 15 à 16 % van zijn inkomen aan woninghuur, thans 
slechts ongeveer 8 %. Het oude bezit aan huurwoningen wordt voor een 
belangrijk deel oneconomisch gebruikt. Volgens het jaarverslag van de 
Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid over 
1957 bleek uit de gegevens van de algemene woningtelling 1956, dat 
het aantal door één of twee personen bewoonde woningen, dat onder
bezet was, in dat jaar 370.000 bedroeg, in vergelijking met 205.000 van 
1947, een stijging van 80 % in slechts 9 jaar. 

Indien men deze cijfers ziet, komt de vraag op, hoever zijn wij thans 
met de stand van ons woningbezit? Zijn wij nog ver van het evenwicht 
verwijderd , indien de woningvooraad rationeel verdeeld zou zijn, of met 
andere woorden, indien de huur van de oudere woningen in een juiste 
correlatie zou staan met de kostprijs-huur van nieuwe woningen, reke
ning houdende, zoals de huurders doen, met het verschil in woongerief. 

Vanzelfsprekend heeft men getracht het woningtekort te berekenen, 
men spreekt wel van het statistische woningtekort. Bij deze berekenings
wijze gaat men echter ten onrechte uit van de tegenwoordige behoefte, 
d.w.Z. de behoefte bij de bestaande huurverhoudingen. 

Zoals wij straks gezien hebben is de bewoning van de oude woningen 
veel minder rationeel geworden; het is duidelijk, dat bij de aanpassing 
van het oude huurpeil het geconstateerde woningtekort een geheel andere 
grootheid zou zijn. 

In het jaarverslag van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank over 
1958 wordt een andere benaderingsmethode gevolgd om een ev entueel 
tekort te meten, n.l. de gemiddelde woningbezetting over een aantal 
jaren. De hieronder overgenomen grafiek voert tot het verrassende 
resultaat, dat, vergeleken met 1939, een jaar waarin geen woningnood 
bestond, de gemiddelde bezetting per woning thans iets geringer is. 

Het voorgaande voert tot de logische conclusie, dat er globaal lande
lijk gesproken geen woningnood meer is, indien althans de bezetting 
rationeler zou zijn, hetgeen te bereiken is door het vrijgeven van de 
huren. 

Uit deze veronderstelling volgt andermaal een veroordeling van het 
gevoerde beleid, dat erop gericht had dienen te zijn om op het moment, 

3) Zie rapport Prof. Mr. B. M. Teldersstichting "Het woningvraagstuk in een 
beslissende fase". 
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Uit de grafiek blijkt, dat na de tweede wereldoorlog de gemiddelde woningbezetting 
is gedaald tot een p eil, dat beneden dat van 1939 ligt. Daarbij komt nog, dat bij de 
berekening van de g emiddelde woningbezetting in 1939 geen r ek en ing is g ehouden 
met het percentage leegstaande woningen op dat ogenblik. Doet m en dit w el , dan 
blijkt de gemiddelde woningbezetting in 1939 hoger t e zijn, waardoor ook het verschil 
t.o.v. de huidige woningbezetting groter wordt. Bovendien komt in deze grafiek 
niet tot uiting, dat het gemiddeld aantal vertrekken per woning sinds 1939 is 
gestegen, wat inhoudt, da t per inwoner op het ogenblik meer woonruimte beschik
baar is dan in 1939, toen van die beschikbare ruimte niet eens volledig gebruik 
werd gemaakt . 

dat er weer voldoende woningen zouden zijn, de huren voldoende te 
hebben aangepast. 

T hans is de situatie zo, dat: 
Ie. er globaal landelijk gezien voldoende woningen zijn; 
2e. het grootste deel van de huurders een te lage huur betaalt ; 
3e. de staat een loodzware subsid ielast heeft te torsen. 

Het thans te voeren beleid 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, welke koers moet worden 

gevolgd; een zo snel mogelijke aanpassing van de huren, zodat er een 
juiste verhouding gaat ontstaan met de kostprijshuur van nieuwe wo
ningen, rekening houdende met het aangeboden woongerief. 

N u is het bepaald niet mogelijk de huren van een woning, uitgaande 
van de h iervoor genoemde formule, exact te berekenen. Het is b.v. niet 
doenlijk te calculeren hoe de huurder het woongerief of de ligging van 
een woning waardeert. De ene mens legt bovendien volkomen andere 
maatstaven aan dan de andere voor de wijze, waarop hij zijn budget wil 
verdelen. Om deze reden geef ik de voorkeur aan het vaststellen van 
een maximum-verhoging; eerst daarna zal er een rationeler gebruik 
ontstaan en pas daarna zal de huur van een woning een economisch ver
antwoord peil bereiken. Of de verhoging voor een bepaalde categorie 
( territoriaal of functioneel) onvoldoende is, zal eerst blijken uit een 
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bepaalde, zij het geringe, leegstand na het rationeler gebruik. Ontstaat 
deze leegstand niet, dan zal andermaal een maximale verhoging moeten 
plaats vinden. 

Ik zou het funest achten, indien men grote categorieën woningen, 
zoals onder meer in het S.E.R.-advies wordt voorgesteld, van deze perio
dieke maximale verhogingen zou uitsluiten. 4) 

Naar mijn mening ligt het tegenwoordige huurniveau van de voor
oorlogse woningen nog 50- 60 % beneden het te verwachten even
wichts-huurniveau. Deze 50- 60 % is zoals uit het voorgaande volgt, 
slechts een globaal percentage. Eerst na het optrekken van de huren zal 
blijken in welke categorieën woningen en in welke gemeenten de even
wichtshuur zich beneden de maximale huur zal zetten. Om deze reden en 
terwille van de repercussies die een verhoogde huur op de besteding van 
het inkomen heeft, gaat mijn voorkeur uit naar twee opeenvolgende 
maximale huurverhogingen van 25- 30 %, de eerste zo spoedig mogelijk, 
de tweede binnen uiterlijk twee jaar. 5) Indien men thans te lang met 
huurverhogingen blijft dralen, zal er een situatie ontstaan van woning
nood bij een teveel aan woningen, iets wat de Nederlandse economie zich 
niet kan permitteren. Bij een juiste politiek zal de subsidielast van de staat 
in de toekomst aanzienlijk verminderen. Alleen voorzover de huur van 
woningwetwoningen voor de minst draagkrachtigen niet aangepast zou 
kunnen worden aan de kostprijshuur, zal een last op het staatsbudget 
blijven rusten . Dit zal echter een gering bedrag zijn vergeleken met de 
huidige last. 

De opeenvolgende huurverhogingen hebben vanzelfsprekend reper
cussies voor de inkomensverdeling. Ook hÎ(~rvoor dient het gevoerde be
leid, waarbij men heeft nagelaten het huurpeil voldoende aan het loon
en prijspeil aan te passen, verantwoordelijk te worden gesteld. 

Doordat de inkomensverdeling door huurverhogingen wordt aange
tast, gaat er een roep om compensatie ontstaan. In deze strijd staan de 
loontrekkenden door hun organisaties het sterkst. Het zou echter in hoge 
mate onjuist zijn, indien compensatie aan de loontrekkenden anders dan 
uit de zogenaamde "ruimte" zou plaats vinden. 6) Het zou daarenboven 
a-sociaal zijn, indien de loontrekkenden wèl en de anderen géén com
pensatie zouden krijgen. Naar mijn mening dient de extra produktiviteit 
daarom door prijsverlaging mede ter beschikking van de niet-loontrek
kenden te worden gesteld. Ook fiscale compensatie zal bij verlaging van 
de lasten van de staat mogelijk zijn . 

Tenslotte, het behoeft nauwelijks betoog, acht ik afroming van een 
huurverhoging, tengevolge waarvan de eigenaar het volle rendement van 
zijn woning niet zou ontvangen, welke vorm men er ook voor zou kiezen, 
onaanvaardbaar. Afroming is in strijd met de sociale gerechtigheid, en 
reeds daarom veroordeeld, bovendien ontneemt het aan de particuliere 
bouw van huurwoningen haar belangrijkste stimulans, de bereidheid om 
in onroerend goed te beleggen. 

4) Zie ook de discussie over het S.E.R.-rapport in het " Algemeen Handels
blad" van 29 ap ril 1959. 

G) Zie mijn uiteenzettingen in het "Algemeen Handelsblad" van 11 en 25 
oktober 1958. 

G) Dit betekent zonder meer inflatie. 
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Mr E. Th. Back 

DE ALGEMENE WEDUWEN. EN WEZENWET 

INLEIDING 

Onlangs werd door beide Kamers der Staten-Generaal het 
ontwerp van wet betreffende een algemene weduwen- en 
wezen verzekering aangenomen. Na de behandeling in de 
Eerste Kamer deelde minister Beel mede, dat de wet waar
schijnlijk reeds op 1 oktober a.s. in werking zou kunnen 
treden . Voor de zomer 1961 zal echter opnieuw worden ge
sproken over de wenselijkheid van aan te brengen wijzigin
gen. De redactie hoopt, dat onderstaande een bijdrage moge 
zijn voor de daaraan voorafgaande discussie. 

Het betreft hier de tweede wet, welke sociale voorzieningen schept 
voor het gehele Nederlandse volk in de vorm van een volksverzekering. 
Geen redelijk, sociaal voelend mens, die de totstandkoming van deze 
wet of van haar voorgangster, de Algemene Ouderdomswet (A.O.W.), 
niet van harte toejuicht. Beide voorzien in zeer reële behoèften, waarbij 
in het bijzonder de Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.) strekt 
ten behoeve van een categorie van personen, die zich tot voor kort niet 
geheel ten onrechte tot de "vergeten groepen" rekende. 

Over de noodzaak van een Kinderbijslagwet, welke on~ als derde 
het gehele volk omvattende regeling in het .vooruitzicht is gesteld, zijn 
de meningen veel meer verdeeld. Dit is ook wel begrijpelijk, nadat men 
heeft kunnen kennisnemen van de richting, waarin de gedachten van de 
ontwerpers zijn gegaan. Niet alleen in liberale kring zullen velen zich 
afvragen, of de overheid zich hier niet te ver op een terrein begeeft, dat 
gereserveerd moet blijven voor de privé-persoon en of niet te veel ver
antwoordelijkheid wordt afgewenteld van het individu op de gemeen
schap. Op deze vragen wil ik echter thans niet verder ingaan. Het 
ontwerp is weliswaar reeds geruime tijd geleden bij de Tweede Kamer 
ingediend, doch men dient af te wachten, of het bij de gewijzigde poli
tieke verhoudingen werkelijk binnen afzienbare tijd zonder ingrijpende 
veranderingen kracht van wet zal krijgen. 

Terug dus naar de A.W.W. Deze wet is in een opmerkelijk snel tempo 
tot stand gekomen, daar de Volksvertegenwoordiging het evenals de 
Regering wenselijk achtte, dat zij uiterlijk 1 januari 1960 in werking zou 
treden. De gebruikelijke parlementaire procedure is daarom verlaten en 
de Kamers hebben zich in feite beperkt tot een behandeling van de 
hoofdlijnen. Dit kon des te gemakkelijker nu over het wetsontwerp 
globaal bezien wel eenstemmigheid bestond. Dat echter de volksver
tegenwoordigers de bezwaren van de gevolgde procedure onderkenden, 
blijkt uit de aanneming van een motie door de Tweede Kamer, 
waarin er bij de Regering op wordt aangedrongen dat uiterlijk vóór hèt 
zomerreces van 1961 de Kamer in de gelegenheid zal worden gesteld tot 
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een gedachtenwisseling over de wenselijkheid van aan te brengen wijzi
gingen. Ongetwijfeld zal bij het opnieuw ter tafel komen van de wet 
aandacht worden besteed aan diverse punten, die nu noodgedwongen 
nadere bestudering moesten ontberen. Aan de hand van de Memorie van 
Toelichting zou ik bij enige van deze punten een kanttekening willen 
plaatsen. 

Hoofdstuk I van M.v.T. als inleiding hoofdzakelijk een bespreking 
van het te dezer zake door de Sociaal Economische Raad uitgebrachte 
advies betreffende geeft geen aanleiding tot commentaar. 

RECHTSGROND (M.v.T., hoofdstuk II) 

' Volgens door de S.E.R. verstrekte gegevens had in 1949 69 % van de 
beneden 65-jarige weduwen een inkomen van minder dan .f 1.500.- en 
78 % een inkomen van minder dan .f 2.000.- per jaar. Hieruit valt te 
concluderen, dat slechts een zeer gering percentage van alle beneden 
65-jarige weduwen niet in behoeftige omstandigheden verkeerde. 

Er worden voor deze verontrustende situatie in de M.v.T. verschillende 
redenen aangevoerd, zoals de financiële onmogelijkheid voor arbeiders 
en kleine zelfstandigen zelf afdoende voorzieningen te treffen, het te
kort schieten van de ondernemings- en bedrijfspensioenregelingen, waar
van verscheidene zelfs in het geheel geen weduwen- en wezenvoorzienin
gen kennen, onderschatting van toekomstige behoeften en de waarde
daling van het geld, waardoor vroeger getroffen maatregelen na verloop 
van tijd toch onvoldoende blijken te zijn. 

Ik zou hieraan nog willen toevoegen de te zware belastingdruk op de 
hogere inkomensgroepen, ?laardoor velen uit die groepen evenmin als 
de arbeiders en kleine zelfstandigen in staat zijn hun nabestaanden 
enigszins verzorgd achter te laten. Vaker dan het "onderschatten van 
toekomstige behoeften" of gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef zal de 
sinds de oorlog gevoerde belastingpolitiek er de oorzaak van zijn, dat 
weduwen wier echtgenoten toch een behoorlijk inkomen genoten, in 
behoeftige omstandigheden komen te verkeren. 

KRING DER VERZEKERDEN (M.v.T., hoofdstuk III) 

De ministers zetten in dit hoofdstuk het karakter van de voorgestelde 
regeling uiteen als e~n volksverzekering, d.w.Z. (ik citeer) "een ver
zekering, waarbij een groep personen, die door een zelfde calamiteit 
wordt bedreigd, bijdragen levert aan een fonds, waaruit uitkeringen 
worden gedaan aan tot die groep behorende personen, die door bedoelde 
calamiteit worden getroffen. Bij een volksverzekering is deze groep van 
personen de gehele bevolking" . 

Het bovenstaande wordt gebruikt als argument voor de zich tot allen, 
zowel gehuwden als ongehuwden, uitstrekkende verplichting tot deel
neming c.g. premiebetaling . 
. Nu kan deze argumentatie opgaan bij de A.O.W., zij doet dit m.i. niet 

bij de A.W.W. Immers voor ieder mens bestaat de kans om oud te wor-
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den en dus ook het risico op latere leeftijd in financieel moeilijke om
standigheden te komen verkeren. Iedereen heeft derhalve een verzeker
baar belang bij het totstandkomen van een ouderdomsverzekering. Wan
neer men hier gaat werken met de gegeven definitie van het begrip 
volksverzekering, kan men inderdaad zonder enig bezwaar de gehele be
volking eronder begrijpen en uit dien hoofde is een algemene verplich
ting tot premiebetaling niet meer dan billijk. 

Bij de A.W.W. ligt het echter anders. Het te dekken risico wordt 
daar slechts gelopen door gehuwde vrouwen, zodat men onmogelijk kan 
spreken over de gehele bevolking als "een groep van personen, die door 
een zelfde calamiteit (i.c. het weduwe worden met alle financiële con
sequenties van dien) wordt bedreigd" . Behalve de ongehuwe vrouwen 
vallen ook de mannen erbuiten. Dat de gehuwde mannen niettemin voor 
een dergelijke verzekering premie betalen, spreekt vanzelf. Zij hebben 
n.l. het te verzekeren belang dat hun echtgenoten redelijk verzorgd ach
terblijven. Een dergelijk belang is niet aanwezig bij de ongehuwde man
nen en vrouwen. Het beroep op het solidariteitsgevoel van de ongehuw
den, dat de M.v.T. voorts doet, heeft als zakelijk argument weinig waar
de. Het krijgt een wrange bijsmaak, als men bedenkt, dat hier solidariteit 
wordt verlangd van een groep, welke reeds zo dikwijls offers heeft 
moeten brengen voor andere bevolkingsgroepen. 

Nu zouden er onbillijkheden kunnen ontstaan, indien zonder meer 
alle vrijgezellen van premieplicht werden ontslagen. Degenen, die op 
later leeftijd trouwen, zouden bijv. bevoordeeld worden boven hen, die 
op jeugdige leeftijd een gezin stichten, zelfs als men in aanmerking 
neemt, dat er in het eerste geval gedurende kortere tij d risico wordt 
gelopen. 

Ook andere bezwaren zouden aan een ontheffing als bovenbedoeld 
verbonden kunnen zijn. Men vindt deze in de M.v.T. uitvoerig vermeld . 
De moeilijkheden zouden echter goeddeels worden weggenomen door 
een regeling als voorgesteld in het amendement-Stoffels-Van Haaf ten. 
In het betreffende amendement werd voorgesteld aan hem of haar, die 
bij het bereiken van de leeftijd van 6S jaar ongehuwd is; nimmer is 
gehuwd geweest en geen kinderen heeft, een bedrag uit te keren gelijk 
aan 10 keer de laatst verschuldigde premie of indien de verzekerde hier
aan de voorkeur geeft, gedurende zijn leven een jaarlijks bedrag ter 
grootte van de laatst betaalde premie. 

Helaas is dit amendement verworpen. Men kan alleen maar hopen, dat 
bij de tweede behandeling van de onderhavige wet alsnog een regeling 
van deze strekking wordt opgenomen. 

HET RECHT OP UITKERING (M.v.T., hoofdstuk IV) 

De wettelijke regeling: een bodemvoorziening 

De wettelijke regeling houdt een bodemvoorziening in, welke ruimte 
laat voor aanvullingen uit andere bronnen (ambtelijke en particuliere 
weduwen- en wezenpensioenen; individuele verzekeringen afgesloten bij 
het levensverzekeringsbedrij f). 
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Met het principe van de bodemvoorziening kan men als liberaal uiter
aard volmondig instemmen. Voor het particuliere initiatief moet vol-
doende ruimte blijven. . 

Wat het naast elkaar bestaan van wettelijke en particuliere voorzienin
gen betreft, zou ik een enkel woord willen wijden aan de aanpassing van 
particuliere pensioenregelingen aan de wettelijke regeling. In artikel 
20-10e lid van de A.W.W. wordt bepaald, dat een verhoging van de 
wettelijke uitkering, die plaatsvindt na ingang van een particulier pen
sioen, niet op dat particuliere pensioen in mindering mag worden ge
bracht. De ratio van deze bepaling is, aldus de M.v.T., dat de waarde
vastheid van de uitkering krachtens de wet niet mag worden ongedaan 
gemaakt door een korting op het particuliere pensioen. 

Dit is de enige bepaling, welke een aanpassingsverbod behelst, zodat 
men voor het overige geheel vrij is. De ervaring bij de A.O.W. heeft 
geleerd, dat aanpassing van reeds ingegane pensioenen vrijwel niet 
plaatsvindt. Ten aanzien van de weduwenpensioenen zal hieraan waar
schijnlijk nog minder behoefte bestaan. 

Men zou de vraag kunnen stellen, of in die gevallen, waarin particulie
re fondsen reeds een hoog wèduwenpensioen toekennen, aanpassing zin 
zou kunnen hebben met de bedoeling de daardoor vrijkomende gelden te 
gebruiken voor het optrekken van de pensioenen der hoger bezoldigden. 
Bij deze personen is momenteel de verhouding tussen het laatst genoten 
salaris en datgene, wat zij aan pensioen ontvangen, wel bijzonder on
gunstig. Een inkomensvermindering van meer dan 50 % is regel. Toch 
geloof ik, dat men aan deze situatie op een andere manier zal moeten 
trachten tegemoet te komen, want het hierboven geopperde denkbeeld is 
moeilijk te verwezenlijken. Afgezien nog van de morele kant van de zaak 
zijn er grote praktische bezwaren, aangezien men nooit van tevoren bij 
benadering kan berekenen, hoeveel gelden er vrij zouden komen, dit 
i.v.m. de onzekerheid omtrent het tijdstip, waarop iemand weduwe zal 
worden. 

Hoogstens in incidentele gevallen zou een aanpassingsregeling ge
schapen kunnen worden, doch daarmede wordt het gestelde doel niet 
bereikt. 

Weduwenpensioen 

Het weduwenpensioen wordt verstrekt bij ontbinding van het huwelijk 
door het overlijden van de man. Ook al is de vrouw van tafel en bed 
gescheiden of leeft zij duurzaam gescheiden van haar echtgenoot, het 
huwelijk bestaat nog en bij het overlijden van haacechtgenoot heeft zij 
recht op weduwenpensioen. Wij zien hier een zekere discriminatie met 
de van echt gescheiden vrouw, voor wie door het overlijden van haar 
vroegere echtgenoot geen recht op pensioen ontstaat. Men kan zich voor
stellen, dat een vrouw, die slechts van tafel en bed is gescheiden, zich in 
de loop der jaren een financieel zelfstandig bestaan heeft opgebouwd, 
terwijl daarentegen een andere vrouw, wier huwelijk door echtscheiding 
ontbonden is, afhankelijk is van de alimentatie haar door haar gewezen 
echtgenoot verstrekt. Een en ander is ook in de Kamerbehandeling naar 
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voren gebracht en de suggestie is gedaan de gescheiden vrouw wier 
alimentatie het grootste deel van haar levensonderhoud uitmaakt, een 
uitkering te geven ten laste van het Weduwen- en Wezenfonds. De Re
gering verwierp deze suggestie met een beroep op het feit, dat het al 
dan niet genieten van alimentatie van allerlei toevallige omstandigheden 
afhankelijk kan zijn en geen verband behoeft te houden met de wer
kelijke behoeften van de vrouw, zodat het genieten van alimentatie op 
zichzelf geen juiste maatstaf zou zijn voor het toekennen van weduwen
pensioen. In deze redenering schuilt veel waars. 

Aan de andere kant zou het wellicht nuttig zijn bij een eventuele her · 
ziening van de wet op dit probleem nog eens dieper in te gaan. De man, 
die na echtscheiding niet hertrouwt, blijft in het algemeen toch premie 
betalen, ook als er geen kinderen zij n, die eventueel t.Z.t. aanspraak 
zouden kunnen maken op een uitkering uit het Wezenfonds. In dat 
geval ontstaat een analoge situatie als bij de ongehuwde mannen en 
vrouwen: er wordt geen risico gelopen, doch wel premie betaald. Ook 
daarom lijkt het niet geheel juist a priori de gescheiden vrouw van de 
gerechtigden op uitkering uit te sluiten . 

Nader zou onderzocht dienen te worden of het belang dat bedoelde 
categorie vrouwen bij uitkering krachtens deze wet heeft, zodanig is, 
dat men daarvoor inbreuk zou mogen maken op het systeem van de wet. 

Afwijking advies S.E.R. 

Ik zal wel als bekend mogen veronderstellen, dat een vrouw volgens 
deze wet o.m. recht op weduwenpensioen heeft: 

a. indien zij kinderen beneden 18 jaar heeft te verzorgen ; 
b. indjen zij invalide is; 
c. indien zij 50 jaar of ouder is op het moment dat zij weduwe wordt 

of niet meer voldoet, aan de voorwaarden gesteld sub a en b. 

Geniet een vrouw pensioen op grond van het onder a of b vermelde en 
wordt de grondslag van het pensioen opgeheven, voordat zij 50 jaar is 
geworden, dan zou het pensioen dus eigenlijk moeten eindigen. De mi
nisters hebben echter naar verzachting gestreefd door' te bepalen, dat een 
weduwe, die 45 jaar of ouder is op het tijdstip met ingang waarvan zij 
niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het recht op weduwen
pensioen overeenkomstig het sub a of b bepaalde, toch recht op pensioen 
blijft behouden, indien zij de laatste vijf jaar in het genot van weduwen
pensioen is geweest. De S.E.R. had een dergelijke regeling eveneens 
geadviseerd, echter met dit verschil, dat de S.E.R. een glijdende schaal 
aanbeval in die zin, dat het recht op weduwenpensioen zou blijven be
staan als de som van het aantalleeftijdsjaren van de weduwe en het 
aantal jaren, waarover pensioen is genoten 50 of meer bedraagt. Het zal 
een ieder duidelijk zijn , dat de door de S.E.R. voorgestane regeling in 
het algemeen aan meer vrouwen beneden de leeftijd van 50 jaar recht op 
weduwenpensioen laat dan de wettelijke bepaling. Een vrouw van 48 
jaar, die sinds twee jaar weduwe is en nu niet meer voldoet aan de sub 
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a en b gestelde eisen, behoudt volgens het S.E.R.-voorstel haar recht op 
pensioen, volgens de wettelijke regeling verliest zij het. 

De Regering gebruikt voor haar afwijkend standpunt de volgende 
argumenten: 

1. "De bedoelde regeling is niet getroffen, omdat de betrokken weduwe 
te lang uit het arbeidsproces is uitgeschakeld geweest, maar omdat 
een weduwe, die na het overlijden van haar man gedurende vijf jaar 
of langer alleen voor de verzorging van haar kinderen heeft ge
staan, een bijzonder moeilijke tijd heeft doorgemaakt, zodat het dan 
wel bijzonder hard is haar haar pensioen enkele jaren vóór haar vijf
tigste verjaardag te ontnemen." 

2. "De suggestie van de S.E .R. ondermijnt het uitgangspunt, dat een 
vrouw die beneden de leeftijd van 50 jaar weduwe wordt en geen 
kinderen te verzorgen heeft, na een zekere aanpassingsperiode weer 
aan het arbeidsproces kan gaan deelnemen. Het lang uit het arbeids
proces uitgeschakeld geweest zijn speelt bij het recht op uitkering 
ingevolge de A.W.W. in beginsel geen rol. " 

Ik zou hierbij het volgende willen opmerken: 

ad 1. Het aantal van vijf jaren, dat voor de Regering het criterium is, 
lijkt zeer willekeurig gekozen. Moeilijk valt in te zien, waarom 
het voor een vrouw, die sinds vijf jaar weduwe is, zoveel zwaarder 
moet vallen haar recht op pensioen te verliezen dan voor de 
vrouw, die nog slechts korter tijd weduwe is. Men. zou zelfs kun
nen poneren, dat een vrouw, die haar echtgenoot pas sinds kort 
heeft verloren, minder tijd gehad heeft zich aan de nieuwe toe
stand aan te passen en zich psychisch voor te bereiden op de in 
het verschiet liggende noodzaak van inschakeling in het arbeids
proces. 
Zoals bij vele gevoelsoverwegingen hangt het er ook hier van af, 
van welke kant men de zaak benadert. 

ad 2. Waarom de suggestie van de S.E.R. meer inbreuk maakt op het 
uitgangspun't van de wet dan het voorstel van Regeringszijde, is 
ook niet geheel duidelijk. De Regering wijkt met haar regeling 
evenzeer van het principe af. Overigens zou het lang uit het 
arbeidsproces uitgeschakeld zijn geweest m.i . wel degelijk een 
rol moeten spelen bij de overwegingen betreffende het behoud 
van het recht op pensioen voor oudere vrouwen beneden de leef
tijd van 50 jaar. Het gaat hier om een zeer reële handicap. Trou
wens elders in de M .v.T. blijkt de Regering met deze moeilijkheid 
ook wel gerekend te hebben. 

Samengevat acht ik de ministeriële argumentatie op dit punt uiter
mate zwak. Naar mijn gevoel is geenszins aangetoond, waarom aan de 
regeling zoals door de Regering ontworpen de voorkeur moet worden 
gegeven boven het voorstel van de S.E.R. . 
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KOSTEN DER VERZEKERING CM.v.T., hoofdstuk VI) 

Aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
geeft dit hoofdstuk een berekening van de kosten, waarbij voor een 
deel met vrij grove schattingen moet worden volstaan. Het premie
percentage moet volgens artikel 42 van de A.W.W., zulks in aansluiting 
aan het bepaalde in de A.O.W., als regel voor vijf jaar worden vastge
steld. Het eerste premietijdvak voor de A.O.W. eindigt eind 1961 en 
men wil de A.W.W. hieraan aanpassen. 

Het percentage voor de A.O.W. van 6% % is aan de ruime kant 
gebleken. Eind 1961 zal het Ouderdomsfonds naar schatting een over
schot tonen van ca. 400 à 450 miljoen gulden. Uit dit voorschot kan in 
de jaren 1960 en 1961 het Weduwen- en Wezenfonds worden gefinan
cierd, zodat althans in de eerste jaren door de verzekerden niet meer aan 
premie behoeft te worden betaald voor beide voorzieningen samen dan 
thans voor de verzekering krachtens de A.O.W., aldus in het kort de 
M.v.T. 

De ervaring bij de A.O.W. opgedaan doet verwachten, dat in 1961 
bij het opnieuw vaststellen van de premiepercentages terdege rekening 
zal worden gehouden met de alsdan verkregen meer concrete cijfers, 
zodat het premie-inkomen niet te ver komt te liggen boven hetgeen 
werkelijk benodigd is. In dit verband zou de vraag gesteld kunnen 
worden, of bij een vaststelling van de premie voor vijf jaar vooruit niet 
noodzakelijkerwijze te zeer met ramingen en marges gewerkt moet 
worden. Niettemin kan men zich voorstellen, dat een vijfjarige premie
vaststelling de voorkeur verdient boven vaststelling voor een kortere 
termijn. Laat de Sociale Verzekeringsbank, het lichaam, dat de premie 
bepaalt, echter niet schromen telkenmale de premie zo nauwkeurig 
mogelijk te koppelen aan de behoeften van het Weduwen- en Wezen
fonds, ook al zou dit drastische wijzigingen van het premiepercentage 
medebrengen. 

Ik ben mij ervan bewust, dat over de A.W.W. nog meer te zeggen 
valt, ook dat veel van hetgeen ik hierboven geschreven heb, voor dis
cussie vatbaar is. Ik heb dan ook niet naar volledigheid gestreefd; het 
was slechts mijn bedoeling hier en daar, waar mij dit niet zonder enig 
belang voorkwam, een vraagteken te plaatsen. 
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Dr E. Nordlohne 

ANTI-REVOLUTION AIRE PARTIJFILOSOFEN OVER 
HUMANISTISCHE GEESTELIJKE VERZORGING 

E R BESTAAT, ONDER HET WAARNEMEND VOORZITTER-
SCHAP van mr. W. F. de Gaay Fortman, een college van advies 

der Anti-revolutionaire partij dat tot taak heeft, over nieuwe politieke 
vraagstukkeh suggesties voor de partijlijn te doen. Zo werd, door zijn 
toedoen, een rapport voorbereid over "de dusgenaamde humanistische 
geestelijke verzorging" . (Uitgave : Anti-Revolutionaire Partij stichting, 
Den Haag, 1959, 48 blz.) 

Deze dusgenaamde humanistische geestelijke verzorging kost geld en 
is slechts goed mogelijk - zoals dat ook met de geestelijke verzorging 
van de zijde der kerken het geval is - indien uit de openbare middelen 
fondsen daartoe beschikbaar worden gesteld. Doordat over subsidies in 
de openbare lichamen beslist wordt, is de geldkwestie dus al direct een 
der redenen, waarom humanistische geestelijke verzorging een politieke 
kant heeft. 

Maar een wat dieper gaande politieke aangelegenheid is het feit, dat 
de geestelijke verzorging zich uitstrekt tot mensen die 0 nv r ij w i 11 i g 
door de rijksoverheid uit hun milieu zijn gelicht: arbeiders in de kampen 
van de D ienst Arbeidsvoorziening, dienstplichtige militairen bij de 
strijdkrachten, gedetineerden in de strafgestichten. De grondslag der 
onvrijwill igheid verschilt: een dienstplichtig militair is geen gedetineer
de. Maar ten aanzien van al deze onvrijwillig door de overheid overge
plante mensen geldt, dat het niet aangaat, hen van hun milieu te ver
vreemden. D it is een andere reden, waarom humanistische geestelijke ver
zorging een politiek aspect heeft. 

Het Nederlandse volk is een gemengde natie: velen zijn katholiek, vele 
anderen hervormd, maar 17 % van het volk is bewust en beslist buiten
kerkelijk! Kon men vroeger volstaan met geestelijke verzorging door 
priesters en predikanten, tegenwoordig kan men de buitenkerkelijken 
niet meer over het hoofd zien. Daarvoor is die groep te groot geworden 
(17 % is meer dan een miljoen mensen !), en daarvoor is zij ook te zelf
bewust geworden. Het Humanist isch Verbond (en op militair terrein het 
Humanistisch Thuisfront) is onder de buitenkerkelijken het 'strevende 
deel, dat op geestelijk gebied de verzorging - waar het die nodig acht 
- ter hand wenst te nemen. 

Moet de overheid aan de verlangens van het Humanistisch Verbond 
gehoor geven? Moet er, naast de priesters en de pred ikanten, naast de 
aalmoezeniers en veld predikers, plaats worden ingeruimd voor de gees
telijke raadsl ieden, die het humanistische woord spreken en de buiten
kerkelijke arbeiders, mi litairen en gedetineerden proberen aan te spreken 
in de taal die zij misschien nog net wèl kunnen aanvaarden? 

Voor een liberaal is dit geen probleem, behoort dit althans geen pro-
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bleem te zijn. Indien de belangstelling voldoende groot is voor de huma
nistische verzorger (zodat de kosten van zijn aanstelling redelijk verant
woord zijn) enerzijds, en diens invloed anderzijds niet de rechtsorde 
aantast, mag de buitenkerkelijke humanist niet worden onthouden, wat 
de kerkelijke wèl wordt geschonken. De liberale beginselen van vrijheid, 
gelijkwaardigheid en verbondenheid van alle burgers wijzen hier duide
lijk de weg. Naar moderne liberale opvatting zal een negentiende eeuwse 
neutrale staat, een staat die het geestelijke leven van het volk zou laten 
verkommeren, niet acceptabel zijn. Neen, maar de staatsmacht mag even
min aan een bepaalde groep dienstbaar worden gemaakt. Alle geestelijke 
groepen hebben aanspraak op gelijke medewerking van staatswege. De 
grondwet van 1848 en de onderwijspacificatie van 1917 kunnen hierbij 
voor ons de principiële richtsnoeren zijn . 

Voor de anti-revolutionairen is de principiële gelijkheid der Neder
landse burgers niet te verteren. Voor een waarachtige volkseenheid is 
binnen het anti-revolutionaire denken geen plaats. De overheid draagt 
- zegt het rapport van het anti-revolutionaire adviescollege - een 
christelijk karakter. Daarom mag de overheid het primair godsdienstige 
karakter van de van haar uitgaande geestelijke verzorging niet loslaten. 
Het gaat niet om de enkeling maar om het volk. Dat rechtvaardigt het 
primair godsdienstige karakter van deze verzorging. Toch zal de over
heid "het andere standpunt" moeten honoreren, mits duidelijk uitkomt, 
dat de a-godsdienstige geestelijke verzorging een subsidiaire en secun
daire plaats inneemt. Deze subsidiaire en secundaire plaats moet uit vier 
punten blijken: 

a. de mogelijkheid van a-godsdienstige geestelijke verzorging dient 
eerst te worden geopend na gebleken afkeer en afwijzing van de 
godsdienstige geestelijke verzorging; 

b. de mogelijkheid van a-godsdienstige geestelijke verzorging dient 
eerst te worden geopend, als daaraan behoefte van aanmerkelijke 
aard is gebleken; 

c. de "andere geestelijke leiding" mag geen propaganda in de overheids
verbanden maken voor de a-godsdienstige levensopvatting; en 

d. door de wijze, waarop de mogelijkheid van het ontvangen van de 
niet-godsdienstige leiding in het geheel der overheidsvoorzieningen 
wordt geïncorporeerd, moet tot uitdrukking worden gebracht, dat 
deze mogelijkheid slechts in subsidiaire zin de van de overheid uit
gaande geestelijke verzorging vertegenwoordigt. 

Gezien de verenzelving van de anti-revolutionairen met wat zij als de 
belangen van de kerken zien, krijgt het gehele betoog het karakter van 
rechter in eigen zaak te willen zijn. Moreel is dit niet fraai. Dwaas is het, 
de Nederlandse staat een christelijke signatuur te willen opdringen. Het 
christendom geeft immers geen regels voor staatsinrichting, heeft geen 
staatstheorie, beschikt niet over genademiddelen voor de overheid. Hoe 
zouden christelijke staatsinstellingen er uitzien? Is er dan wel of geen 
parlement, wel of geen koninkrijk, wel of geen omzetbelasting? Is ons 
recht christelijk? Is christelijk recht ander recht dan het recht van wie 
rechtvaardig wil zijn? Maakt men in de Nederlandse staatsinrichting 
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onderscheid tussen godsdienstigen en a-godsdienstigen, of gelden de 
regels voor elke Nederlander op dezelfde wijze? De anti-revolutionairen 
stellen keer op keer, dat de Nederlandse overheid christelijk is, maar de 
bewijsvoering ontbreekt. De herhaalde bewering wordt niet door her
haling waar; zij blijft een pretentie, en gezien hetgeen men er aan ver
binden wil, een heilloze pretentie. Immers, het primair waarderen van de 
godsdienstige landgenoot en het op secundaire plaats terubrengen van 
de a-godsdienstige landgenoot (die dan nog alleen onder heel bepaalde, 
discriminerende, bepalingen bij zijn eigen geestelijke vorming zou mo
gen worden geholpen) is een teruggrijpen naar de calvinistische repu
bliek der Zeven Provinciën, toen de Nederduitse kerk aan de straat 
mocht staan, maar de Doopsgezinde kerk niet; toen de katholieken maar 
op een zolder moesten gaan zitten en Spinoza werd verbannen. 

Het rapport verraadt zonder enige remming een reactionaire gezind
heid, die eenvoudig ontstellend is. Wie het rapport gelezen heeft, zal 
stellig niet in stille gemoedsrust blijven neerzitten, maar - in zijn rechts
gevoel gekwetst - met meer elan wellicht dan te voren, werken en 
ploeteren voor een liberale democratie. 
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CONJUNCTUURPOLITIEK 

Het strategische punt voor een liberaal beleid . 

Geschrift nr. 4 van de Prof. Mr . B. M. Teldersstichting. 
Uitgever Martinus Nijhoff, ·s-Gravenhage. 

Het in de titel vermelde geschrift nr. 4 van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting 
lost de belofte, die in het voorwoord wordt gedaan, volledig in. "Na in een in
leiding de centrale betekenis van de conjunctuurpolitiek voor een liberaal beleid 
in het licht te hebben gesteld, richt de nota zich onmiddellijk op het uitwerken 
van enkele concrete suggesties, die tot een betere toepassing der conjunctuur
politiek kunnen leiden." 

In de inleiding wordt duidelijk uiteengezet waarom actief ingrijpen van de 
overheid in het economische leven onvermijdelijk is. Gegeven deze noodzaak 
vereist liberale politiek, dat dit ingrijpen zoveel mogelijk een globaal karakter 
draagt. Dit betekent dat zodanige voorwaarden voor het handelen der individuen 
worden geschapen, dat het voor de volkshuishouding gewenste resultaat wordt 
bereikt bij volledige vrije keuze van de individuen. De mogelijkheid hiertoe 
bestaat door beïnvloeding van de totale vraag met behulp van globale instru
menten als de monetaire, fiscale en budgetaire politiek. 

Bij de praktische toepassing der conjunctuurpolitiek stelt de liberaal zich een 
evenwichtige economische ontwikkeling ten doel met 

a. handhaving van volledige werkgelegenheid , en 
b. verzekering van een stabiele waarde van het geld. 

Daartoe dient de totale koopkrachtige vraag zodanig te worden beïnvloed, dat 
deze zich evenwichtig ontwikkelt in overeenstemming met de groei van de 
beroepsbevolking en met de arbeidsproduktiviteit. Dit is mogelijk door het 
voeren van een anti-cyclische begrotingspolitiek die de overschotten op de rijks
begroting in de haussejaren op effectieve wijze aan de geldcirculatie onttrekt 
(geblokkeerde conjunctuurreserve, ook te vormen door gemeenten). Daarnaast 
zou het scheppen van de mogelijkheid tot het vormen van belastingvrije con
junctuurreserves door particuliere bedrijven aan de conjunctuurpolitiek kunnen 
meewerken . Wil men het voeren van een anti-cyclische begrotingspolitiek mogelijk 
maken, dan zal deze zoveel mogelijk losgemaakt dienen te worden van de 
politieke strijd om de inkomensverdeling. 

Aldus, sterk verkort, geschrift nr. 4 van de Teldersstichting. 

Een vergelijking van het voorgaande, wetenschappelijk volkomen verantwoorde 
betoog, met de oplossingen inzake werkgelegenheid en waardevastheid van het 
geld, die economen van andere politieke richtingen verdedigen, valt wel zeer ten 
voordele van de vertolkte liberale opvattingen uit. 

"De Weg naar Vrijheid", het rapport van de plancommissie van de Partij 
van de Arbeid, stelt in hoofdstuk X het vraagstuk van de werkloosheid aan de 
orde zonder zich veel te bekommeren om de waardevastheid van het geld. 

Dat inflatie sociaal onrecht voor grote delen van de bevolking betekent, wordt 
vergeten; dat men met " planmatige leiding" de vrijheid van de individuele mens 
meer beperkt dan strikt nodig is, deert de socialisten minder. Naast belasting
maatregelen , subsidies, vergoedingen en andere wijzen van bevordering van 
investeren en consumptie door particulieren wordt geconstateerd dat "enige 
dwang tot investeren of consumeren er niet in ligt opgesloten" . Even verder in het 
hier aangehaalde hoofdstuk X wordt evenwel socialisatie van energie-voorziening, 
mijnbouw, transportwezen en staalindustrie voorgestaan. Het zou binnen het bestek 
van dit artikel te ver voeren , hierop dieper in te gaan. 

Wel belangwekkend is, nog even te zien hoe prof. dr. J. Zijlstra problemen 
als de onderhavige denkt aan te vatten. Instructief zijn diens opmerkingen in 
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"Economische Orde en Economische Politiek". Op bladzijde 106 geeft Zijlstra 
als slotconclusie : "Christelijke economische politiek zij gebaseerd op - en hebbe 
tot enig en eeuwig beginsel - de christelijke naastenliefde. Zij ga haar weg, 
tussen voorzichtigheid en radicalisme, in waarlijk christelijke vrijheid". Deze 
conclusie biedt weinig houvast. In wezen is uit de economische betogen van 
Zij lstra niet veel meer op te maken dan dat de christelijke economische politiek 
zich beweeg t tussen de uitersten van collectivisme en 1ge eeuws economisch libe
ralisme, waarbij de feitelijke politiek voornamelijk afhangt van de opvattingen van 
de betrokken persoon en van de opportuniteit van het ogenblik. 

Het valt daarbij sterk op, dat het Neo-liberalisme op de bladzij<len 61- 77 door 
Zijlstra fel wordt bestreden, met name op bladzijde 75: 

1. "Theorie en werkelijkheid zijn hier op welhaast fatale wijze verward_ 
2. De realisering van dit program is zeer moeilijk denkbaar ; het daarvoor nodig 

overheidsingrijpen wordt zeer onderschat. 
3. Men staat aldus in wezen machteloos tegen crisis en werkloosheid"_ 

Op bladzijde 105 zegt dezelfde schrijver evenwel letterlijk: "Op het ogenblik 
b.v. is het Neo-liberalisme zeer sterk aan het opkomen. Veel goeds valt er in te 
waarderen, en het heeft recht op een niet goedkope critiek". Een wel heel sterke 
tegenstrijdigheid met het eerder vermelde citaat! 

Na bovenstaand uiteraard beknopte weergave van enerzijds socialistische en 
anderzijds christelijk economische opvattingen over economische politiek, valt 
zeker niet meer te twij felen aan het grote nut van de uitgave van het rapport 
" Conjunctuurpolitiek" door de Prof. Mr. B. M . Teldersstichting . 

Het curatorium verdient de dank van allen , maar van de V.V.D. in het bijzonder, 
voor zijn rechtlijnige uiteenzetting van de meest gewenste conjunctuurpolitiek. 

Waarschijnlijk ten ' overvloede zij er hier op gewezen, dat de Teldersstichting 
een van de V.V.D. onafhankelijke instelling is. 

Moge zij haar werk ook op andere terreinen van de liberale politiek intensief 
voortzetten! 

Dr_ J. ALERS 

44 



INHOUD 

F. Ä.: Na de 't'erkiezingen . 25 

Me J. de Wilde: Het huurbeleid . 27 

Mr E. Th. Hack; De Algemene Weduwen- en Wezenwet. 33 

De E. Nordlohne: Anti-revollltionaire partij filosofen over huma-
nistische geestelijke verzorging . 40 

Boekbespreking: 

Conjunctuurpolitiek - Het strategische punt voor een liberaal 
beleid - Teldersstichting door Dr J. A/ers 43 



"All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely" 

Lord Acton 

"The price of liberty is eternal vigilancc". 
Gladstone 

ANTONIO: 

De doge kan de loop van 't recht niet stuiten! Als hij de vrijdom die de 
vreemdelingen hier in Venetië hebben, zou beknotten, ware het recht 
van onze staat te laken. Want weet wel, dat de welvaart en de handel 
van onze stad van alle volkeren afhangt. 

Shakespeare, 
De koopman van Venetië. lIl, 3. 

"Er is geen individu die niet zou worden gehouden voor misdadig, indien 
hij zich veroorloofde, wat de Staat zich veroorlooft" 
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VIERDE JAARGANG Nr. 3 

ONDERWIJS 

V OOR HET EERST IN ZIJN BESTAAN verschijnt "Liberaal 
Reveil" met een aflevering gewijd aan één speciaal onderwerp. 

Deze bijzondere aandacht is zeker niet zonder redenen. In de eerste 
plaats de actuele reden, namelijk het aanhangige ontwerp van wet tot 
regeling van het voortgezet onderwijs. De redactie kan zich gelukkig 
prijzen twee bij uitstek deskundigen bereid te hebben gevonden hun 
mening voor "Liberaal Reveil" weer te geven. Ongetwijfeld wordt door 
hen een nieuwe bijdrage gegeven voor de openbare discussie over het 
onderwerp. 

In de volgende bijdragen wordt echter een grondtoon gevonden, die 
niet alleen het besproken ontwerp b~treft, doch in beginsel is terug te 
leiden op de liberale aspecten van een onderwijspolitiek. 

Onderwijs heeft steeds een bijzondere plaats ingenomen in doel en 
streven van een liberale beweging. Het vrijheidsstreven van afhankelijke 
volkeren heeft in vele gevallen een eerste uitlaat gevonden in de opbouw 
van een onderwijs als voorbereiding op de later komende vrijheid. De 
naam van de staatkundige hervormer van 1848 - Thorbecke - is 
tevens verbonden met de stoot tot ingrijpende hervormingen van ons 
onderwijs. In de eerste plaats alreeds het stellen van de vrijheid van 
onderwijs in de grondwet van 1848. De liberaal strijdt voor een vrije 
maatschappij, gevormd door vrije mensen. Onwetendheid en onverant
woordelijkheid zijn de grootste vijanden van een liberale samenleving. 
Uit beginsel kan de liberaal niet anders dan streven naar een onderwijs, 
dat voldoet aan de hoogste eisen. Dat zij n niet alleen eisen betreffende 
het weten, doch evenzeer met betrekking tot het opvoeden tot verant
woordelijkheidsgevoel en verdraagzaamheid jegens de naaste. In zijn 
narede noemt Thorbecke onderwijs, boven alle het middel om zelfstan
dig leven te wekken. Onderwijs is een belangrijke factor in de nood
zakelijke overdracht van "beschaving" aan een volgende generatie. Het 
bestaan van een cultuur is niet denkbaar zonder het bestaan van onder
wijs. Onderdrukkers van minderheden hebben dat maar al te goed 
begrepen. Het verbod van onderwijs is gehanteerd als een efficiënte 
methode voor het economisch en cultureel uitroeien van volksgroepen. 
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Kan een pnmltteve samenleving volstaan met "onderwijs" van de 
ouders aan hun kinderen, de moderne maatschappij met haar arbeids
verdeling stelt ook in dit opzicht haar eisen. 

Hoe verscheidener het beeld, dat onze samenleving vertoont, des te 
hoger zullen de eisen, die aan het onderwijs - met name aan het 
voortgezet onderwijs - worden gesteld, zijn . Het is duidelijk, dat dit 
moet leiden tot een steeds meer gedifferentieerd onderwijs. 

De industrialisatie en in het bijzonder de toenemende specialisatie 
heeft invloed op onderwijs en opleiding. Nederland kan zijn plaats in 
de wereld alleen dan behouden, indien het onderwijs een hoge prioriteit 
geniet. 'Deze factor is van des te meer belang nu Nederland zonder na
tuurlijke hulpbronnen van enige betekenis aan steeds grotere mensen-
massa's welvaart moet bieden. . 

Deze ontwikkeling naar een grotere verscheidenheid vindt thans onge
twijfeld in versterkte mate plaats. De toenemende kosten, het stijgende 
aantal leerlingen en niet in de laatste plaats het in dit nummer besproken 
ontwerp van wet zijn de sporen die dit gebeuren achterlaten. 

Als de kosten van het onderwijs mogen dan niet alleen de uitgaven 
worden beschouwd. De latere intrede in het produktieproces van de 
jongere generatie als gevolg van het langer volgen van onderwijs vergt 
evenzeer maatschappelijke offers. 

Ook op langere zicht rijzen problemen. In het bijzonder ook in het 
kader van de nagestreefde decentralisatie van de industrialisatie. De 
grotere mogelijkheden voor opleiding en onderwijs trekken velen naar 
de grote centra van economische activiteit. Anderzijds is een veelzijdig 
gedifferentieerd onderwijs het beste en meest efficiënt in de grote 
centra te verwezenlijken. Talloos zijn de vraagstukken op onderwijs
gebied: de uitbouw van het nijverheidsonderwijs, studiekosten, spreiding 
van universiteiten en hogescholen, promotie-kosten, openbaar en bijzon
der onderwijs, de vergoeding voor onderwijs, de opleiding van de onder
wijzers, afbakening van gemeentelijke, provinciale en nationale over
heidstaken, enz., enz. 

Het in dit nummer behandelde vraagstuk is een eerste stap. Moge 
deze door veel discussie en door vele andere artikelen worden gevolgd . 

1. D. O. 
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Dr. J. N. van den Ende 

DE H.B.S. EN DE MAMMOET.WET 

HET IN OKTOBER 1958 INGEDIENDE ONTWERP van de 
wet tot regeling van het voortgezet onderwijs geeft aanleiding 

tot tal van vragen. Hierbij zijn er verscheidene, waarvoor de politieke 
belangstelling zeer groot zal zijn, b.v.: is er strijdigheid met de grond
wet, aantasting van de vrijheid van het bijzonder onderwijs, aantasting 
van de autonomie der gemeenten, te veel regeling bij algemene maat
regel van bestuur of ministeriële beschikking? Ook allerlei vragen van 
financiële aard en over de planning, de stichting en de opheffing van 
scholen zullen tot politieke strij d kunnen voeren. Ik vrees, dat hierdoor 
het zuiver onderwijsorganisatorische deel van het ontwerp wel eens 
minder aandacht zou kunnen krijgen dan het verdient. Want ook hier 
liggen verscheidene problemen, die ten volle de belangstelling waard 
zijn. In de volgende bladzijden wil ik er twee bespreken, die speciaal 
betrekking hebben op de toekomst van de tegenwoordige h.b.s. met 
5-jarige cursus. Dit schooltype zal n.l. verdwijnen en vervangen worden 
door eensdeels een atheneum met 6-jarige cursus voor degenen, die later 
aan universiteit of hogeschool willen gaan studeren (v.w.o. = voorbe
reidend wetenschappelijk onderwijs) en anderdeels een havo-school met 
5-jarige cursus (h.a.v.o. = hoger algemeen voortgezet onderwijs), die 
geen toegang verleent tot universitaire studies, maar als basis kan 
dienen voor hogere beroepsopleidingen (H.T.S., H.Lb.S., 2e leerkring 
van Kweekschool, opleidingen voor middelbare acten e.d .). 

De principiële scheiding in het voortgezet onderwijs. 

De Memorie van Toelichting op het wetsontwerp spreekt hier van 
"een scheiding van de leerlingen, zoals die zich in feite voltrekt bij het 
verlaten van de hogere burgerschool" . Anderen spreken van een ophef
fing van het "tweeslachtig karakter van de h.b.s ." en betogen dan, dat 
de h.b.s. zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld in een richting, die 
Thorbecke in 1863 zeker niet bedoelde. 

Het lijkt dan wel wat stout van de middelbare school zich te ont
wikkelen in een andere zin, dan de Vader der Middelbare Onderwijs
wet beoogde. Maar op deze wijze de geschiedenis bekijken is wel erg 
naïef en geeft een verwrongen beeld èn van Thorbecke's visie èn van de 
groei en ontwikkeling van het Middelbaar Onderwijs. 

De naam middelbaar onderwijs wordt voor de eerste maal gebruikt in 
een rapport van 1809 aan Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, 
waarbij sprake is van het eerste onderwijs, dat wij thans het lagere 
school-onderwijs noemen en in de toekomst wellicht het basis-onderwijs, 
zullen noemen. Daarop zou volgen het tweede of middelbaar onderwijs, 
waarbij o.a. de naam gymnasium wordt voorgesteld en tenslotte het 
hoger onderwijs aan de academie. Ook in latere rapporten vindt men 
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deze indeling. In een rapport aan Koning Willem I van 1829 wordt 
tevens een andere indeling voor het eerst gesuggereerd, n.l. náást de 
middelbare scholen de gymnasia als "eerste trap van het hoogere onder
wijs" . Deze beide opvattingen zullen telkens naast elkaar voorkomen tot 
in Thorbecke's tijd en voortleven tot in de huidige. Het waren toen 
echter nog maar rapporten, papieren plannen, zonder verwezenlijking. 

In de schoolwet van 1806 waren alle soorten scholen gerekend tot de 
Lagere scholen; "Alleen de gewone Latijnsche scholen of zoogenaamde 
Gymnasiën zijn daarvan uitgezonderd" . Op 4 dec. 1813 neemt het 
Algemeen Bestuur een besluit inzake onderwijs en spreekt daarin over 
"het hooger en het lager onderwijs" . De grondwet van 29 maart 1814 
zegt in art. 140: 

"Ter bevordering van Godsdienst, als een vaste steun van den Staat en 
ter uitbreiding van kennis is het openbaar onderwijs op de hooge, middel
bare en lagere scholen een aanhoudend voorwerp van de zorg der Regering. 
De souvereine vorst doet van den staat dier scholen jaarlijks aan de 
Staten-Generaal een uitvoerig verslag". 

Hier doet het woord middelbaar onderwijs zijn intrede in de Neder
landse wetgeving. Maar waar de middelbare scholen waren wist nie
mand. In het regeringsverslag over het onderwijs in de jaren '45-'46 
wordt gezegd, dat er in wettelijke zin eigenlijk geen sprake kan zijn van 
middelbaar onderwijs en dat er in al de verslagen nà 1816 ook niet meer 
van middelbaar onderwijs is gesproken. 

Wij moeten ons de toen bestaande "Latijnse scholen of Gymnasiën" 
ook niet voorstellen als de huidige gymnasia. Zij zijn er nauwelijks mee 
te vergelijken. In de cursus 1837-'38 waren er 68 "Gymnasiën" met in 
totaal 1314 leerlingen, dus met een gemiddelde van 19,3 leerlingen per 
school. Het hoogste aantal bedroeg 103 (Amsterdam), het laagste 2 
(Hindelopen, IJlst en Kollum). In die laatste gevallen en in vele 
andere was er gewoonlijk een rector van de Latijnse school, die enkele 
leerlingen in de kost had. In het begin van de 1ge eeuw was dit eer 
regel dan uitzondering. 

Voorloper van de middelbare school. 

In 1838 kwam voor het eerst iets, dat als een echte voorloper van de 
latere middelbare scholen beschouwd kon worden. De diverse in die tijd 
bestaande kostscholen en zeker de zgn. Franse scholen tellen in dit 
opzicht niet mee, al hadden zij voor die tij d stellig een culturele bete
kenis. Het nieuwe kwam in de vorm van een tweede afdeling aan het 
Haagse Gymnasium, een afdeling zonder klassieke talen, maar waarin 
speciaal aandacht werd besteed aan de moedertaal, de moderne talen, de 
wiskunde en de natuurkunde. Reeds spoedig bleek deze nieuwe afdeling 
in een behoefte te voorzien en het Haagse voorbeeld werd in tal van 
plaatsen nagevolgd. Vijf-en-twintig jaar later (in 1863) waren er 30 van 
deze niet-klassieke afdelingen in den lande met in totaal 708 leerlingen 
(gemiddeld dus ongeveer 24 leerlingen over 4 leerjaren verdeeld) . 

Thorbecke stelde zich tot taak de algemene beschaving der midden
klasse op een behoorlijk peil te brengen. Op velerlei wijzen tracht hij 
zijn mede- en tegenstanders duidelijk te maken wat dit betekent. Wel-
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licht was het duidelijkst zijn beeld van "een grooten alomvattend en 
kring, in dien kring een tweeden, en in den tweeden een derden, zeer 
kleinen kring" . "De breede zoom, van den uitersten omtrek tot aan den 
tweeden kring, bevat de groote menigte, die vooreerst nog bij het 
lager onderwijs blijft staan; een aanzienlijk deel des volks, de kern der 
tegenwoordige maatschappij , vult den tweeden kring en daarvoor is 
hetgeen dit onderwerp regelt bestemd, de grondslagen namelijk van 
algemeene beschaving, in verband met de hedendaagse eischen der 
maatschappij, niet enkel uitloopende op vakscholen, niet enkel dienende 
als voorbereiding tot een polytechnische school, maar hoofdzakelijk en 
vooral tot algemene vorming en ontwikkeling, tot een hooge re vorming 
en ontwikkeling, dan bij het lager onderwijs verkrijgbaar is. Eindelijk 
de derde, kleinste, zeer kleine kring, die van hetgeen men, met een niet 
juist woord, hooger onderwijs noemt, onmiddellijk slechts aan een 
gering aantal dienstbaar, doch waarvan weldadige stralen naar de beide 
andere kringen uitgaan". 

De grote massa genoot nog niet eens algemeen de voordelen van het 
lager onderwijs. Bij stijgende volkswelvaart zou dit echter zeker komen 
en zelfs ziet Thorbecke, dat lager onderwijs als eindonderwijs voor 
zeer velen niet eeuwigdurende noodzakelijkheid is, maar hij zegt er van: 
"jammer, maar het zal nog lang zoo blijven" .l) 

Thorbecke zag het hoger onderwijs anders, dan wij nu doen. Voor 
hem was hoger onderwijs: "opleiding tot zelfstandige beoefening van 
de wetenschap als kennis of wetenschap, onafhankelijk daarvan, of men 
later zijn leven enkel daaraan wijde". Het ging dus om "wetenschap op 
en om haar zelve". Daarom rekende hij niet tot het hoger onderwijs 
vakscholen als de polytechnische school of de opleiding voor de Indische 
ambtenaren. Maar wèl behoorden er volgens Thorbecke de gymnasia 
toe, die enkel bestemd waren als opleiding en grondige voorbereiding 
tot universitaire studie. 

De mammoet-wet van Thorbecke. 

In de Memorie van Toelichting in 1863 heet het zo scherp: " dan om
vat het tusschen beiden inliggende gebied van het middelbaar onderwijs 
de vorming van die talrijke burgerij, welke het lager onderwijs te boven, 
naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onder
scheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht" . 

Het spreekt vanzelf, dat er ook andere opvattingen werden geuit 
vóór en tijdens de debatten over Thorbeeke's' middelbaar onderwijs-wet. 
Eén der duidelijkste wijdere omschrijvingen is van D. Buddingh in 1851 
in zijn plan ener hogere burgerschool (de eerste maal dat deze naam in 
Holland wordt voorgesteld): "De school zal zijn eene hoogere burger
school, waar de leerlingen kunnen worden opgeleid tot onderscheidene 
betrekkingen in het nijvere leven, waarop tevens zij, die zich meer 

1) Inderdaad is de grote verandering pas in deze eeuw gekomen: in 1900 de 
leerplichtwet; in 1940 nog geen 50 % naar het dagonderwijs voor v.h.m.o., u.l.o. 
of n.o. ; in 1957 ruim 80 %! Praktisch de hele Nederlandse jeugd gaat thans nà 
de lagere school naar een of andere vorm van voortgezet onderwijs! 
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opzettelijk aan de beoefening der wetenschappen denken te wijden, een 
voldoend, daartoe voorbereidend onderwijs ontvangen". 

Hoe het zij, Thorbecke zette door en zijn richtlijnen voor de Hogere 
Burgerschool kwamen in de M.O.-wet van 1863. Die wet bestreek tóén 
een veel ruimer terrein dan wat er nu na 96 jaren nog in is overgebleven. 
Zij omvatte eigenlijk buiten de gymnasia en de universiteiten het gehele 
voortgezet onderwijs, n.l. de burgerscholen, uitlopend in de ambachts
scholen en later afzonderlijk geregeld in de N.O.-wet; de hogere burger
~cholen; de landbouwscholen, later ondergebracht bij het ministerie van 
Landbouw en niet wettelijk geregeld; de polytechnische school, voort
gekomen uit de sinds 1842 bestaande "Koninklijke Akademie tot op
leiding van Burgerlijk Ingenieurs" en later als Technische Hogeschool 
in 1905 opgenomen in de H.O.-wet. Thorbecke gaf in deze wet een 
schets van mogelijkheden, want er bestond praktisch niets van dit al. 
Er waren geen dagscholen voor het ambachtsonderwijs, één landbouw
school, en geen hogere burgerscholen. De 12 zeevaartscholen, die wèl 
bestonden, werden in dit schema merkwaardigerwijs niet opgenomen . 
Thorbecke' s grote verdienste is het trekken van grote lij nen geweest, het 
ontwerpen en creëren, waar nog niets was. Een groot verschil tussen 
zijn werk en de nu ontworpen wet op het voortgezet onderwijs is, dat 
wat toen nog grotendeels toekomst-plannen waren, thans volgroeide en 
zelfs volgegroeide scholen zij n met een ontwikkeling van een kleine 
eeuw achter zich. 

In die eeuw is de ontwikkeling van de hogere burgerscholen van de 
aanvang af geweest in de richting van het voorbereidend hoger onder
wijs en in zekere zin werd hierdoor de ontwikkeling der gymnasia tot de 
huidige vorm gestimuleerd. Reeds in de H.O.-wet van 1876 bracht een 
amendement-Van Houten de mogelijkheid van een verlicht staatsexamen 
voor de bezitters van het einddiploma ener H.B.S. en in 1878 volgde de 
toelating van deze jongelui tot de staatsexamens voor arts. Pas in 1917 
bracht de wet-Limburg de toegang tot universitaire studie in de Wis- en 
Natuurkunde en in de Geneeskunde en spoedig daarna volgden Indisch 
Recht, Indologie, Natuurkundige en Sociale Aardrijkskunde, Economi
sche Wetenschappen, Psychologie en Sociale Wetenschappen. 

Uiteraard ging dit niet zonder strijd. De grote stroom naar de 
Universiteit kwam pas na 1920, maar dat de H.B.S. naast de "voorberei
ding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij", ook 
steeds voorbereiding tot hoger onderwijs bood, blijkt uit de volgende 
opsomming. Van 1866 tot 1921 gingen 23 % der leerlingen van H .B.S.
en studeren aan de universiteit, 29 % aan de T.H. en de andere jongere 
hogescholen en 20 % verwierf een betrekking in handel, bedrijf of 
administratie. 

De tweeslachtigheid van de H .B.S. 

Verscheidene malen is de vraag van de "tweeslachtigheid" en van de 
eventuele reorganisatie van de H.B.S. tot een echte school voor voor
bereidend hoger onderwijs aan de orde geweest, of juister, zoals de 
commissie-Bolkestein het in haar rapport van 1938 uitdrukt: "de hoofd
vraag, waarvan al het andere afhangt, of er al-dan-niet een volstrekte 
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scheiding moet zijn tussen zuiver voorbereidend hoger onderwijs ener
zijds, en anderzijds onderwijs, welks leerlingen na dit genoten te hebben 
onmiddellijk het maatschappelijk leven ingaan" . De commissie komt er 
niet uit! Deze commissie, die stellig representatief _ was, zowel voor het 
Hoger Onderwijs als voor het V.H.M.O., was "in haar geheel voor deze 
fundamentele quaestie in twee nagenoeg gelijke delen verdeeld". Ik laat 
hier de formulering uit het rapport volgen: 

"Voor een aantal leden der Commissie ligt in het stellen dezer vraag 
- en dan in haar beantwoording in de zin der wenselijkheid ener vol
strekte scheiding - de hoofdtaak der Commissie; moeten zij de bestaande 
toestand aanvaarden, dan volgt daaruit voor hen, dat ook de hogere burger
school, evenals het gymnasium, haar onderwijs uitsluitend als voorberei
dend hoger onderwijs moet inrichten. Voor een ander aantal leden der 
Commissie ligt de zaak anders: een onderwijs, dat tegelijk voorbereidend 
hoger en voorbereidend voor het maatschappelijk leven is, achten zij moge
lijk, zonder dat één der zijden van dit onderwijs wordt geschaad; zij aan
vaarden zelfs niet een verschil in doelstelling van die twee zijden. Ontleent 
de eerste groep van leden der Commissie haar argumenten vóór een vbl
strekte scheiding aan de naar haar mening gebleken bezwaren van de 
tweeslachtigheid der H.B .S., de tweede groep meent juist in het onderwijs 
der H.B.S. het bewijs te zien, dat het genoemde tweeërlei onderwijs kán 
samengaan". 

In het huidige wetsontwerp wordt de scheiding tussen v.w.o. en 
h.a.v.o. streng doorgevoerd. Het atheneum met 6-jarige cursus en met 
Latij n als verplicht vak voor alle leerlingen geeft wèl toegang tot studie 
aan universiteit en hogeschool; de havo-school met 5-jarige cursus en 
zonder Latijn geeft dat beslist niet. Ik heb het gevoel, dat hier een merk
waardige poging wordt gedaan de oude Thorbeckiaanse hogere burger
school opnieuw te stichten en het zou mij niet verbazen, dat, als die havo
school goed wordt ingericht, het verkrijgen van studierechten voor het 
h.a.v.o een nieuwe versie van de bijna een eeuw oude H.B.S.-film zou 
opleveren, maar dan een versnelde film. In het volgende geef ik voor 
deze verwachting nog enkele argumenten. 

Bezwaar tegen de nieuwe opzet: verlenging van opleidingen. 

Een bezwaar tegen de nieuwe opzet is, dat allerlei opleidingen langer 
zullen duren, dan in de huidige situatie. Bovendien geven verschillende 
opleidingen minder rechten dan tegenwoordig. Een voorbeeld van dit 
laatste is de ulo-mavo. Dat zal een 3- of 4-jarige school worden voor 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, en zij zal aansluiten op de 
middelbare beroepsopleidingen. Maar hier spelen de mooie nieuwe 
namen ons parten. De mavo-school zal aansluiten aan de Middelbare 
Landbouwschool (nieuwe stijl) dat is de Landbouwwinterschool, en 
er zal geen sprake van zijn, dat de jongens naar de vroegere Middelbare 
LB School kunnen gaan, want die heet nu Hogere Landbouwschool en 
zal pas na de havo-school te bereiken zijn. Hetzelfde geldt voor het 
technisch onderwijs, waar tot nu toe ulo-B aansluiting kon geven op de 
m.t.s., die niet lang geleden h.t.s. ging heten. In de toekomst zullen de 
mavo-jongens dat niet meer kunnen krijgen, maar naar de m.t.s. (nieuwe 
stijl) kunnen gaan, dat is de tegenwoordige U.t.s. Men kan dit opvoeren 
van de eisen van Landbouw- en Technisch onderwijs noemen, of degra-
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datie van de ulo-scholen en m.a.v.o., maar het feit ligt er, althans in dit 
ontwerp, en het zal zeer aandachtig moeten worden bekeken, alvorens 
het wordt geaccepteerd . 

Verlenging van de studieduur is het duidelijkst bij het Atheneum 
(6-jarig), dat in de plaats komt van de h.b.s. met 5-jarige cursus. Hier
over zijn de gemoederen zeer verdeeld. Allerlei argumenten van voór- en 
tegenstanders worden gehoord. Persoonlijk meen ik, dat hier dwingend 
voorschrijven nodeloze overdrijving is. 

Reeds lang bestaan er 6-jarige h.b.s.-en en stellig hebben paedagogi
sche overwegingen tot de stichting ervan geleid. De rustiger behandeling 
der leerstof, het in meer uren gelegenheid geven voor betere bezinking 
en verwerking van de zeer grote hoeveelheid kennis, de tijd voor andere 
vakken buiten het gewone programma, de rijping, de grotere culturele 
belangstelling bij een jaar oudere leerlingen, het zijn allemaal argumen
ten, die bekend zijn en geëerbiedigd worden. Maar dit alles heeft tot nu 
toe de meerderheid niet kunnen overtuigen van de noodzaak van ver
lenging der h.b.s.-opleiding met een jaar, anders was die meerderheid 
overstag gegaan en was de 6-jarige h.b.s. er al lang geweest, ondanks 
de wet. Sinds 1939 worden er echter ook verschillende andere argumen
ten gehoord en wordt het langzamerhand als vanzelfsprekend be
schouwd, dat de h.b.s . 6-jarig moet worden. Waarom is dat nu zo nodig? 
Ik wil een 5-tal argumenten met u bekijken : 

1. Om de overlading, op de h.b.s.-B vooral, op te heffen! 
Maar die overlading zal afzonderlijk bestreden worden, o.a. door be

perking van de leerstof, kern- en keuzevakken en differentiatie in diplo
ma's, waardoor betere aanpassing aan de gaven van de leerling wordt 
verkregen. Of geloven we daar eigenlijk niet in? 

2. Omdat er anders voor toelating tot dezelfde universitaire studie 
verschillende tijdsduur zou blijven bij de diverse opleidingen en dit is in 
het buitenland ook niet het geval! 

Deze argumenten uit de toelichting van minister Rutten missen naar 
mijn mening wel elke overtuigingskracht. 

3. Om na de afsplitsing der minder geschikten naar de 4-jarige 
a.m.s. (nu 5-jarige h.a.v.o) rustig tijd te hebben voor de verdieping, die 
de voorbereiding op het eindexamen vraagt! 

Maar als die afsplitsing na de 2e klas plaats vindt, zijn er toch niet 
beslist nog 4 jaren nodig? 

4. Omdat voor de meesten de h.b.s. toch al 6 jaar duurt, want slechts 
20 % haalt in 5 jaar het einddiploma! 

Dit argument is, onbedoeld natuurlijk, misleidend. Gemiddeld duurt 
de h.b.s. 4Y2 jaar, d.w.Z. gemiddeld bezoeken de tot de Ie klas toe
gelaten leerlingen gedurende 4Vz jaar deze school. Het blijkt n.l., dat 
ongeveer 1/ 3 der leerlingen verdwij nt uit de laagste 3 klassen zonder 
diploma 3-j. c. te bereiken. Mèt diploma 3-j . c. vertrekken ongeveer 
13 % naar andere opleidingen, zodat ongeveer 55 % in de 4e klasse 
komen en, na verlies van een kleine groep, ongeveer 50 % het eind
examen halen. Deze einddiploma-bezitters moeten wij nu bekijken: van 
deze geslaagden kwamen 60 % op tijd in de 5e klasse en kwamen 40 à 
45 % op tijd door het eindexamen. Dat zijn de besten, waar juist de toe-
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komstige studenten bij horen. Als wij nu enerzijds naast de h.b.s. een 
h.a.v.o-school zullen geven als uitwijkmogelijkheid voor de zwakkeren 
en als wij anderzijds de leerstofbeperking, kern- en keuzevakken en dif
ferentiatie in diploma's invoeren, dan is voor de "echte" h.b.s.-ers een 
jaar langer alleen maar schadelijke vertraging. Zij konden het onder 
ongunstiger omstandigheden immers ook al klaarspelen in 5 jaren. En 
zelfs als die verbeterde a.m.s. er niet mocht komen en van alle andere 
plannen ook nog niet veel verwezenlijkt werd, dus als alles zo zou 
blijven als nu, zou de maatregel van verlenging tot 6 jaar een ernstige 
schade betekenen voor de beste 40 % van onze geslaagden. 

5. Het laatste argument voor de verlenging was, dat door het uit
smeren van dezelfde uren over meer jaren er voorlopig minder leraren 
nodig zullen zijn en we daardoor tijdelijk het lerarentekort wat helpen 
opvangen. 

Het was niet onaardig gevonden. Toch moet er op gewezen worden, 
dat het maar even verlichting zou brengen en op den duur zeker ver
meerdering van leraren zou nodig maken. Niemll.nd gelooft immers ·in 
het precies gelijk blijven van het aantal lesuren in die 6-jarige school. 
Er kon zelfs al volgens het plan van minister Rutten Latijn bij , en in het 
huidige wetsontwerp is dit overgenomen. 2) 

Hierboven werd er reeds op gewezen, dat van degenen, die het eind
examen H.B.S. halen, ruim 40 % dat in 5 jaren presteert. Dit is sinds 
omstreeks 1900 zo geweest. Het is een constant percentage, dat met de 
toename van het aantal leerlingen zeker niet is afgenomen, integendeel 
zelfs in de laatste jaren iets schijnt te stijgen. Dit deel nu, deze 40 % 
van de eindexamenkandidaten, zijn degenen, die waarschijnlijk gaan 
doorstuderen met succes. Het is onze beste groep, waaruit later de leiders 
in wetenschap en maatschappij tevoorschijn komen. Zij hebben nog een 
lange studie voor de boeg. Door 6-jarig L.O. plus 6-jarig v.w.o. plus 
ongeveer 8 jaar hoger onderwijs en 2 jaar militaire dienst moeten velen 
van hen het maar uit hun hoofd zetten vóór hun 30ste jaar een zelf
standige werkkring te krijgen, een gezin te kunnen stichten. Hierom 
moet het Hoger Onderwijs oppassen voor steeds verdere specialisatie en 
verlenging van de studieduur, maar ook bij de h.b.s. moeten wij niet te 
gemakkelijk uitbreiden. Een verlenging die niet beslist noodzakelijk is, 
is bepaald onverantwoord. 

Naar mijn mening is daarom de tegenwoordige wettelijke regeling van 
de h.b.s. zonder bezwaar ook te handhaven voor het atheneum, t.w. een 
cursus van vijf jaren, terwijl met machtiging van de minister de cursus
duur met een jaar kan worden verlengd (art. 15 M.O.-wet). De praktijk 
zal dan wel leren of de zes-jarige cursus voor het atheneum algemeen 
gewenst blijkt en regel zal worden. 

Bezwaar tegen de nieuwe opzet: latijn als verplicht vak. 

De invoering van het Latijn als verplicht vak voor het atheneum en 
daarmee voor alle v.w.o.-scholen wordt weinig overtuigend verdedigd in 

2) Ik laat hier overigens buiten beschouwing dat de verlenging van de 
opleidingen ook ontzaggelijke bedragen zal gaan kosten. 
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de Memorie van Toelichting. Enige kennis van (eenvoudig) Latijn kan 
een persoonlijke verrijking van de leerlingen betekenen en kan leiden 
tot beter begrip van gebruikelijke namen, termen en uitdrukkingen in 
het intellectuele verkeer, hetgeen vooral bij academische studie van be
lang is. Voorts wijst de minister erop, dat in verschillende Westeuropese 
landen voor de leerlingen van scholen voor pre-universitair onderwijs, 
die een diploma willen verwerven, dat volledige universitaire studie
rechten geeft, het Latij n een verplicht vak is. Tot slot merkt de minister 
op, dat de invoering van het Latijn op het atheneum het karakter van 
pre-universitair onderwijs voor dit schooltype zal versterken. 

Het is naar mijn mening niet bijzonder overtuigend en lijkt te veel op 
een zoeken van een duidelijk verschillend kenmerk voor v.w.o. en 
h.a.v.o. De zesjarigheid van het atheneum wordt bovendien extra nodig 
door de eis van het verplicht Latijn. 

Het is echter zeer de vraag of deze eis in alle redelijkheid wel gesteld 
mag worden. Sinds de wet-Limburg van 1917 hebben talloze oud-h.b.s.
ers zonder Latijn universitaire opleidingen gevolgd in Medische, Wis
en Natuurkundige en andere richtingen en hebben zij getoond, uit
stekende wetenschappelijke arbeid te kunnen verrichten. Zou werkelijk 
Latijn nu plotseling nodig zijn voor hen allen en bovendien voor alle 
studenten aan de Technische Hogescholen? Deze eis is niet te hand
haven. Als nu opnieuw voor het volgen van hoger onderwijs de eis van 
kennis van Latijn gesteld wordt, ontstaat een zeer geforceerde toestand . 
Niet ondenkbaar is, dat er dan zeer spoedig een felle strijd zal beginnen 
voor studierechten voor havo-abituriënten. Na enige jaren, maar niet na 
vele jaren, zal er dan weer een "Wet-Limburg" voor het havo komen. 
Als men de mogelijkheid van eenvoudig Latijn voor het atheneum wil 
houden, dan voere men Latijn in als extra- of facultatief vak. 

De behandeling van dit wetsontwerp moet nog beginnen. Ik hoop, dat 
zij met grote aandacht door allen zal worden gevolgd. Het voortgezet 
onderwijs voor onze Nederlandse jeugd verdient de volle belangstelling. 
De veranderingen in de structuur en organisatie van ons onderwijs raken 
direct het werkelijke onderwijs en zullen in sterke mate het karakter 
ervan in de toekomst gaan bepalen. Deze kant van het omwerp moge 
daarom wel extra aandacht krijgen in en buiten het Parlement. 
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Mr. A . G. Lissauer 

LIBERALE ZIENSWIJZE OVER HET 
MAMMOET -ONTWERP 

Het is voor iemand, die de liberale beginselen is toege
daan, niet eenvoudig een antwoord te geven op de vraag of 
het ontwerp van wet tot regeling van het voortgezet onder
wijs in overeenstemming is met het Beginselprogramma van 
de V.V.D . Er is over dit wetsontwerp reeds een felle strijd 
ontbrand en het merkwaardige is, dat zowel van de zijde van 
de voorstanders van het openbaar onderwijs als van de zijde 
van de voorstanders van het bijzonder onderwijs op het 
onderhavige ontwerp ernstige kritiek is uitgeoefend. Beiden 
menen n.1. dat de door hen voorgestane richting van onder
wijs ernstig zal worden bedreigd, wanneer het ontwerp tot 
wet zou worden verheven. 

O NLANGS BRACHT DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 
een rapport uit, waarin over dit wetsontwerp alarm werd gesla

gen. In deze kringen vreest men een gelijkschakeling van openbaar en 
bijzonder onderwijs, welke juist datgene wat in de schoolstrijd ten slotte 
werd verworven - de vrijheid van het onderwijs in de eigen school -
feitelijk ongedaan zou maken. 

D e vereniging "Volksonderwijs" heeft op haar algemene jaarver
gadering te Zwolle haar ernstige verontrusting uitgesproken over de 
bevoordeling van het bijzonder onderwijs in het wetsontwerp op het 
Voortgezet Onderwijs. Het Hoofdbestuur is voornemens er bij de 
Kamerleden, die het openbaar onderwijs voorstaan, op aan te dringen 
het wetsontwerp niet te aanvaarden, voordat dit bezwaar is weggeno
men. Het besluit van "Volksonderwijs" viel na een voorstel van deze 
strekking van de afdeling Assendelft-Noord en na een referaat van dr. 
J. N. v. d. Ende, rector van het Thorbecke Lyceum te 's-Gravenhage, 
over het wetsontwerp. 

Ten einde de lezers van dit blad in staat te stellen zelf een oo.rdeel te 
vormen over de onderhavige blijkbaar nogal netelige materie, zullen in 
dit artikel in de eerste plaats de grondslagen van het wetsontwerp in 
het kort worden behandeld, om deze daarna te toetsen aan art. 11 van 
het Beginselprogram van de V.V.D . (de onderwijsparagraaf) en aan 
punt 5 van het Urgentieprogram, opgenomen in het laatste Verkiezings
manifest van de V.V.D . 

Vooraf zij nog opgemerkt, dat de in het wetsontwerp behandelde 
materie kan worden onderscheiden in een onderwijskundig en een finan
cieel gedeelte, welke delen hier successievelijk in grote lijnen zullen 
worden besproken. 

Grondslag.en van het wetsontwerp_ 

Wat de grondslag van het nieuw.e wetsontwerp op het voortgezet 
onderwijs betreft, gaat de minister uit van het principe, dat de opvoeding 
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der kinderen van nature in eerste instantie een recht en een plicht van 
de ouders is en dat daarom bij een juiste wettelijke vormgeving de 
vrijheid van het onderwijs in de door de ouders gewenste zin, welke 
vrijheid in de Grondwet expressis verbis wordt erkend, voorop behoort 
te staan. Deze vrijheid veronderstelt echter ook verantwoordelijkheid en 
daarom zijn er waarborgen nodig. Deze waarborgen moeten in de aller
eerste plaats worden gezocht bij degenen, die de verantwoordelijkheid 
in deze dragen, zoals onderwijs- en schoolorganisaties, ouders en onder
wijsdeskundigen. Dit betekent echter niet, dat de overheid nu allen de 
vrije hand zou kunnen en mogen laten. Zulks zou in strijd zijn met het 
algemeen welzijn en met de positieve bepalingen van de Grondwet, die 
niet alleen bepaald onderwijs van overheidswege voorschrijft, maar ook 
eisen van deugdelijkheid van het onderwijs en van bekwaamheid en 
zedelijkheid van de onderwijzers vastlegt. De Staat heeft daarnaast ook 
nog een meer positieve taak. Hij dient n.l. te bevorderen, dat met behoud 
van de vrijheid van onderwijs, in het gehele complex van de onderwijs
voorzieningen, onderlinge samenhang wordt gebracht. Hij moet een 
conceptie geven omtrent de grote lij nen, waarlangs de ontwikkeling van 
het onderwijs zich zal dienen te voltrekken. 

Structuur van het ontwerp. 

De structuur van het huidige wetsontwerp is · bepaald door de hier
vorengeschetste grondslagen en uiteraard ook door de Grondwet. 

Op het eerste gezicht lijkt de veelvormigheid van het voortgezet 
onderwijs aan de opzet van de regeling daarvan in één wet in de weg te 
staan. Uitdrukkelijk wijst de minister er op, dat er, ondanks de verschil
len in studierichtingen hij het voortgezet onderwijs, een fundamentele 
eenheid in het voortgezet onderwijs aanwezig is, welke ook in de leer
plannen tot uitdrukking hehoort te komen en welke van meer betekenis 
is dan de verschillen. 

Het streven naar meer uniformiteit op dit gebied komt wel in het 
bijzonder tot uitdrukking in de "plangedachte" die reeds in de Tweede 
Onderwijsnota is aangeduid en die in dit wetsontwerp nader is uitge
werkt. Een sluitend geheel veronderstelt n.l. een plan, waarin alle delen 
zijn betrokken, want alleen dan is het mogelijk de nodige onderwijs
voorzieningen in onderling verband te zien en te waarderen. Dit 
spreekt nog meer, wanneer men bedenkt, dat ter bereiking van een 
organisch geheel niet alleen de plaats in het geheel, maar ook het op el
kaar afgestemd zijn van de delen van essentieel belang is. In het bij
zonder geldt dit voor de zo noodzakelijke horizontale en verticale bin
dingen, die tussen de daarvoor in aanmerking komende vormen van 
voortgezet onderwijs dienen te bestaan, opdat aan alle jeugdigen die 
vorming kan worden geboden, welke in overeenstemming is met hun 
aanleg en capaciteiten. Op deze bindingen zal later nog uitvoeriger 
worden ingegaan. 

Structuurplan voor gehele voortgezet onderwijs. 

De regeling in één wetsontwerp maakt het mogelijk om de wetgeving 
direct aan te sluiten bij een structuurplan voor het gehele voortgezet 
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onderwijs. Dit structuurplan is gebaseerd op de volgende beginselen : 

a. bij het voortgezet onderwijs dient de basis van ontwikkeling in de 
school voor basisonderwijs (het tegenwoordige gewoon lager onder
wijs) verkregen, in overeenstemming met de aanleg der leerlingen te 
worden verbreed en verdiept en te worden gericht in verband met 
hun vermoedelijke latere bestemming; 

b. elke leerling dient de mogelijkheid te hebben na het verlaten van 
de school voor basisonderwijs, zowel een algemene als ook een be
roepsopleiding te ontvangen, die naar inhoud en omvang zo goed 
mogelijk zijn aangepast aan zijn aanleg en capaciteiten; 

c. elke beroepsopleiding dient vooraf te worden gegaan door een fase 
van algemeen niet rechtstreeks op beroepen gericht onderwijs; 

d. het tijdstip, waarop bij het voortgezet onderwijs de beroepsopleiding 
gaat overwegen, hangt samen met de aanleg van de leerlingen en zal 
in het algemeen later vallen naarmate de intellectuele begaafdheid 
van de leerlingen groter is ; 

e. het structuurplan voor het voortgezet onderwijs dient horizontale 
en verticale doorstromingsmogelijkheden te bevorderen. 

Op grond van de hiervorenvermelde uitgangspunten onderscheidt het 
wetsontwerp het voortgezet onderwijs in: 

a. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; 
b. algemeen voortgezet onderwijs; 
c. beroepsonderwijs ; 
d. andere vormen van voortgezet onderwijs. 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (doel: voorbereiding voor 
het onderwijs aan universiteit en hogeschool) kent drie 6-jarige school
typen, t.w.: 

het Gymnasium 
het Atheneum 
het Lyceum. 

Het Atheneum dient ter vervanging van de huidige H.B.S., in zoverre 
deze een voorbereiding geeft voor het onderwijs aan universiteit en 
hogeschool (splitsing A en B) . In de eerste klas zal eenvoudig Latijn 
als verplicht leervak worden ingevoerd. 

Het algemeen voortgezet onderwijs wordt onderscheiden in: 
1. het hoger algemeen voortgezet onderwijs (h .a.v.o. ) ; deze school heeft 

dezelfde doelstelling als de huidige algemene middelbare school (5 
jaar) , t.w. de bevordering van een brede algemene ontwikkeling en 
een voorbereiding voor functies, waarvoor geen opleiding aan de 
universiteit of hogeschool is vereist; 

2. het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.) (in plaats 
van de Ulo-school); 

3. lager algemeen voortgezet onderwijs (l.a.v.o) (ter vervanging van 
de huidige v.g.l.o.-scholen). Het kan worden gegeven in het eerste 
of in het eerste en tweede leerjaar van scholen voor lager beroeps
onderwijs of in afzonderlijke l.a.v.o-scholen. 
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Beroepsonderwijs. 

Het wetsontwerp kent : 

1. scholen voor technisch onderwijs (huidige h .t.s. en u.t.s.) en de 
lagere technische school (l.t.s.); 

2. scholen voor huishoud- en landbouwhuishoudonderwijs (de tegen
woordige primaire huishoudschool en landbouwhuishoudschool en 
de l.n.o. en u.l.n .o voor meisjes); 

3. scholen voor landbouwonderwijs (voorbereiding voor agrarische 
beroepen, omvattend de huidige hogere landbouwschool, de middel
bare l.b.s. en de 1.1.s.) ; 

4. scholen voor middenstandsonderwijs (voorbereiding voor onderne
mersfuncties in ambacht, de detailhandel enz.); 

5. scholen voor economisch en administratief onderwijs (voorbereiding 
voor economische en administratieve functies) ; 

6. scholen voor opleiding voor onderwij zend personeel (opleidings
scholen voor kleuterleidster, onderwijzers, nijverheidsakten en op
leidingen voor de zgn. middelbare akten, voorzover deze niet in 
universitair verband worden gegeven); 

7. scholen voor sociaal-pedagogisch onderwijs (voorbereiding voor be
roepen op het terrein van de jeugdvorming, de volksontwikkeling, 
het maatschappelijk werk en de volksgezondheid); 

8. scholen voor kunstonderwijs (muziek, toneel, dans, vrije en toege
paste kunsten en de industriële vormgeving). 

Andere vormen van voortgezet onderwijs. 

Hieronder vallen o.m. de Avondscholen en de zgn. scholengemeen
schappen (comprehensive schools) . 

Onderwijskundige bijzonderheden van het wetsontwerp. 

Hoewel in het kader van ait artikel hierop niet uitvoerig kan worden 
ingegaan, zij vermeld, dat het wetsontwerp een brugjaar invoert voor 
alle leerlingen van het eerste leerjaar van de scholen voor V.W.o., h.a .v.o. 
en m.a.v.o. 

Het doel van deze brugklasse is: 

Ie. de leerlingen te helpen bij de keuze van het verder te volgen 
onderwijs en 

2e. de aanpassing van de leerlingen aan de nieuwe school te verge
makkelijken. 

Voor de beoordeling van de toelating van nieuwe leerlingen voor het 
eerste leerjaar zal een keuze kunnen worden gedaan uit één of meer 
selectiemiddelen. 

Voorts wordt voor de scholen voor V.W.O. en h .a.v.o. en deels ook 
voor de scholen voor n.a.v.o een systeem voorgesteld van kern- en 
keuzevakken. 

Een van de meest revolutionaire bepalingen van het wetsontwerp is, 
dat het einddiploma gymnasium, atheneum en lyceum of van het over
eenkomstige staatsexamen, de mogelijkheid opent tot het afleggen van 
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examens in alle faculteiten van de universiteit. De minister stelt zich 
n.l. op het standpunt, dat het V.w.O. aan zijn leerlingen een zodanige 
geestesgesteldheid dient te verschaffen, dat deze in staat geacht kunnen 
worden en bereid zullen zijn eventuele lacunes in hun kennis in verband 
met de door hen gekozen studierichting zelfstandig aan te vullen. Het 
is volgens de minister bepaaldelijk niet de bedoeling, dat de universi
teiten eventuele lacunes in de kennis van deze kandidaten aanvullen. 

Ter afsluiting van dit onderwijskundig gedetlte moge hier nog wor
den medegedeeld, dat onder horizontale binding wordt verstaan het op 
elkaar afstemmen van leerplannen bij de verschillende onderwijsvormen 
voor leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep, zodat in beginsel zonder 
enig tijdverlies overgang van de ene naar de anqere vorm en dan naar 
een overeenkomstig leerjaar mogelijk is. 

De verticale binding heeft betrekking op de aansluiting, die er 
tussen de diverse onderwijsvormen moet bestaan. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat de eisen gesteld aan de 
bevoegdheden der docenten in het wetsontwerp zijn aangepast aan de 
verschillende hiervorengeschetste schooltypen. Ten aanzien hiervan kan 
worden medegedeeld, dat voor het V.w.O. dezelfde bevoegdheden worden 
geëist als thans voor het gymnasium en de Hogere Burgerschool met 
5-jarige cursus gelden en dat t.a.v. het algemeen voortgezet onderwijs 
het huidige aktenstelsel wordt aangepast aan de indeling in lager-, mid
delbaar- en hoger algemeen voortgezet onderwijs. 

FINANCIëLE FACETTEN VAN HET WETSON1WERP. 

De oprichting van openbare scholen en het in subsidieverband 
opnemen van bijzondere scholen. 

Op grond van de huidige wetgeving ontstaat voor het gewoon lager 
onderwijs, het voortgezet gewoon lager onderwijs en het uitgebreid lager 
onderwijs alsmede voor het kleuteronderwijs aanspraak op subsidie indien 
aan bepaalde objectieve normen in de wet genoemd wordt voldaan. 
Voor de overige takken van onderwijs geldt deze regeling niet, alhoewel 
kan worden gesteld, dat met uitzondering van het hoger onderwijs, de 
kosten van alle takken van onderwijs, voor zover dit aan gesubsidieerde 
dagscholen wordt gegeven, van overheidswege volledig worden vergoed. 
Naar de mening van de minister kan een regeling, zoals deze bij het 
lager onderwijs bestaat, in verband met de grote differentiaties binnen 
het voortgezet onderwijs, tot deze tak van onderwijs niet zonder meer 
worden uitgebreid. Er wordt nu voor de oprichting en het in subsidie
verband opnemen van scholen een procedure voorgesteld, die een com
binatie inhoudt van het opstellen van een scholenplan en het hanteren 
van een stelsel van wettelijke getalsnormen. 

Het is vooral deze zgn. planprocedure, waartegen van vele zijden 
verzet is gerezen. Aangezien deze planprocedure een van de voornaam
ste kernpunten van het nieuwe wetsontwerp is, verdient het aanbeveling 
hier wat dieper op in te gaan. 

Als voorwaarde voor de oprichting van openbare scholen en het in 
subsidieverband opnemen van bijzondere scholen wordt gesteld, dat die 

59 



scholen voorkomen in een door de minister van 0., K. en W. jaarlijks 
vast te stellen plan van scholen voor voortgezet onderwijs, die in de 
eerstkomende 3 kalenderjaren voor bekostiging uit 's Rijks kas in aan
merking zullen worden gebracht. Bij de samenstelling van het plan gaat 
de minister uit van ingezonden deelplannen, afkomstig van organen, die 
zich de bevordering van het voortgezet onderwijs ten doel stellen, als
mede van verzoeken van individuele gemeenten en schoolbesturen en van 
de door hem noodzakeliik geachte Rijksscholen. De individuele verzoe
ken van gemeenten en schoolbesturen, die niet zijn opgenomen in een 
deelplan, worden op dezelfde voet behandeld. 

De in te dienen deelplannen en verzoeken vermelden de aard en de 
plaats van vestiging van gewenste scholen en gaan vergezeld van een 
prognose omtrent de te verwachten omvang daarvan. Hoewel niet direct 
voorgeschreven, acht de minister het van belang de prognose door 
sociografische research instituten te laten opstellen. Een school wordt in 
elk geval in het plan van de minister opgenomen indien het resultaat 
van de prognose betreffende het te verwachten aantal leerlingen voldoet 
aan een bepaalde getalsnorm, die voor de meest voorkomende school
typen in de wet is opgenomen. 

Naast de scholen, die aan de getalsnorm voldoen, kan de minister nog 
andere scholen, waaraan behoefte bestaat, in het plan opnemen. Dit 
kunnen scholen zijn, waarvoor geen getalsnormen in de wet zijn vast
gelegd, maar ook scholen die, hoewel zij niet aan de gestelde getals 
norm voldoen, toch in een reële behoefte voorzien. 

Uit de deelplannen en verzoeken stelt de minister het centrale plan 
samen. Hij geeft daarin tevens aan van welke scholen hij voornemens is 
te bevorderen, dat zij in het eerste jaar na de vaststelling van het plan 
zullen worden opgericht of aanspraak op subsidie zullen krijgen. 

De scholen, die in het plan voor de overige twee jaren zijn opgeno
men, zullen in beginsel in één van die jaren voor bekostiging in aan
merking worden gebracht. In de volgende plannen zullen dus telkens 
voorkomen de scholen, waarvan de oprichting in de laatste 2 jaren van 
het vorige plan was voorzien, voorts de scholen waarvoor nieuwe ver · 
zoeken zijn binnengekomen alsmede noodzakelijk geachte Rijksscholen. 

Tegen de beslissing van de minister betreffende het niet opnemen 
van een schoill in het plan of het doen vervallen daarvan uit het plan, 
staat beroep op de Kroon open. 

Voorts zij nog opgemerkt, dat indien een school 5 jaar achtereenvol
gens in het plan is opgenomen, zij in elk geval voor bekostiging in aan
merking zal worden gebracht. 

De objectieve normen, welke mede bepalend zijn voor het opnemen 
van ' een school in het centrale plan, worden, voor wat betreft de meest 
voorkomende schooltypen, vastgekoppeld aan de bezetting van het 
hoogste leerjaar. Zonder op deze normen hier verder in te gaan, moet 
worden geconstateerd, dat deze zo hoog zij n gesteld, dat hierdoor althans 
theoretisch een zeer groot aantal van de thans bestaande scholen voor 
voortgezet onderwijs zou moeten worden opgeheven. Hoewel verwacht 
mag worden, dat in de Overgangswet te dien aanzien mitigerende 
bepalingen zullen worden opgenomen, bestaat toch alom in den lande 
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grote ongerustheid over het voortbestaan van vele kleinere gymnasia, 
lycea, enz. 

De wijze van bekostiging. 

De minister stelt hierbij voorop, dat de wijze van vergoeding der 
kosten van de verschillende schooltypen zoveel mogelijk gelijk behoort 
te zijn en dat voorts gestreefd dient te worden naar een zo eenvoudig 
mogelijk systeem en naar een gelijke financiële behandeling van het 
rijks-, gemeentelijk- en bijzonder onderwijs. Een systeem van vergoeding, 
dat in alle onderdelen berust op normbedragen, afgeleid uit de werke
lijke kosten van de Rijksscholen, zou om zijn eenvoud aantrekkelijk zijn 
geweest, maar is niet voor alle soorten van voortgezet onderwijs uit
voerbaar. De minister denkt hierbij met name aan de uiteenlopende 
eisen van scholen voor beroepsonderwijs. Deze en andere overwegingen 
hebben geleid het systeem van de vergoeding volgens normbedragen 
slechts toe te passen, waar dit zonder bezwaar mogelijk is. 

Het door de minister ontworpen systeem komt in grote trekken neer 
op het volgende: 

Het Rijk draagt de kosten van het voortgezet onderwijs in die zin, 
dat behalve de kosten der Rijksscholen, ook de kosten der gemeente
lijke en bijzondere scholen door het Rijk worden vergoed. 

Onder "kosten" wordt in het wetsontwerp verstaan: de salarissen, de 
stichtingskosten, de huren, de inrichtingskosten, de exploitatiekosten en 
de vervoerskosten. In het ontwerp wordt voor de verschillende vormen 
van voortgezet onderwijs nader uitgewerkt volgens welke maatstaven de 
vergoeding voor de onderscheidene onderdelen wordt berekend. 

Het zou in het kader van dit artikel te ver voeren, om dieper op deze 
materie in te gaan. 

Alleen zij er nog op gewezen, dat het systeem vandeze wet om alle 
kosten van het voortgezet onderwijs door het Rijk te laten betalen, heeft 
geleid tot het voorschrift, dat buiten de wet om geen scholen met gelden 
uit de openbare kas mogen worden opgericht en instandgehouden. 

Wel zullen de exploitatiekosten der gemeentelijke scholen boven de 
in de wet genoemde normbedragen mogen uitgaan, maar in dit geval 
zullen de overeenkomstige bijzondere scholen ten laste van de ge
meente nog een bedrag per leerling moeten ontvangen, dat gelijk is aan 
het overschrijdingsbedrag per leerling van de gemeentelijke scholen. 

Conclusies. 

Het is thans tijd de hiervorenvermelde grondslagen te toetsen aan de 
onderwijsparagraaf van het Beginselprogram van de V.V.D. en aan 
punt 5 van het Urgentieprogram, opgenomen in het laatste Verkiezings
manifest van de V.V.D . 

Zowel het Beginsel- als het Urgentieprogram gaan uit van de grote 
betekenis welke aan de openbare school moet worden gehecht. Er wordt 
zeer nadrukkelijk een beleid verlangd, dat aan de openbare school vol
ledig recht doet wedervaren. De eerste zinsnede van punt 5 van het 
Urgentieprogram: "Versterking van de positie der openbare school met 
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handhaving van het beginsel der financiële gelijkstelling tussen open
baar en bijzonder onderwijs" , spreekt ten deze een duidelijke taal. 

Voorts dient hier nog op art. 13 van het Beginselprogram te worden 
gewezen, waarin staat vermeld, dat de Partij in het besef, dat in elke 
machtsconcentratie op welk gebied ook, gevaren liggen besloten voor 
de vrijheid, op het terrein van staatkundige en maatschappelijke werk
zaamheid daarom streeft naar decentralisatie. 

1. Wanneer men deze hoofdbeginselen als richtsnoer neemt, dan 
moet worden geconstateerd, dat het huidige wetsontwerp geen enkele 
waarborg biedt, dat in elke gemeente van overheidswege voldoende 
openbaar voortgezet onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen. Een bepaling, zoals in lid 4 van art. 208 van de Grondwet ten 
aanzien van het openbaar algemeen vormend lager onderwijs is opge
nomen, ontbreekt geheel en voorstellen in ·die richting kunnen van deze 
bewindsman ook moeilijk worden verwacht. Minister Cals beschouwt het 
onderwijs als een geïntegreerd deel van de opvoeding, welke volgens 
deze zienswijze in eerste instantie een recht en een plicht is van de 
ouders. Bij een juiste wettelijke vormgeving dient daarom de vrijheid 
van het onderwijs in de do.or de oud~rs gewenste zin voorop te staan, 
welke vrijheid - aldus de minister - in de Grondwet expressis verbis 
wordt erkend. Dit uitgangspunt leidt volgens de minister tot de con
clusie, dat aan de bemoeienis van de overheid met het onderwijs uit 
hoofde van het algemeen welzijn grote beperkingen zijn opgelegd. Ge
zien de verwevenheid van onderwijs en opvoeding moet immers zowel 
bij de opzet als bij het functioneren van een wettelijke regeling de ver
houding ouders - kinderen en dus van het gezin, een centrale plaats 
innemen. De taak van de overheid moet zich in deze gedachtengang 
beperken tot het scheppen van de mogelijkheden voor de burgers om 
hun persoonlijke taak te volbrengen. 

Het is duidelijk, dat er in dit stelsel in wezen slechts plaats is voor 
één school, t.w. de bijzondere en het is juist hierover, dat de voor
standers van het openbaar onderwijs alarm hebben geslagen. 

De minister heeft de financiële gelijkstelling, zoals deze in het 7e lid 
van art. 208 van de Grondwet t.a.v. het algemeen vormend lager onder
wijs is opgenomen, doorgetrokken tot het voortgezet onderwijs, maar 
men zal tevergeefs zoeken naar een bepaling, dat voldoende openbaar 
voortgezet onderwijs in elke gemeente moet worden gegeven in een 
genoegzaam aantal scholen, zoals dit wel in het 4e lid van art. 208 van 
de Grondwet ten aanzien van het openbaar algemeen vormend lager 
onderwijs is voorgeschreven. 

De grote positive betekenis van het openbaar onderwijs, welke in het 
Beginselprogram en het Urgentieprogram van de V .V.D. wordt be
klemtoond, wordt in het wetsontwerp volkomen genegeerd en het is 
geen wonder, dat hierover in de kringen van voorstanders van het 
openbaar onderwijs grote ongerustheid bestaat. Het is voorts de vraag 
of de doortrekking van de financiële gelijkstelling tot andere takken van 
onderwijs niet eveneens in strijd is met de beginselen van de V.V.D., 
aangezien in de genoemde programs wel wordt gesproken van hand-
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having van het beginsel der financiële gelijkstelling, maar niet van uit
breiding. 

2. Een punt van ernstige kritiek vormt ook de grote machtspositie, 
welke de minister zal krijgen in het kader van de planprocedure. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft reeds in een adres 
op de beperking, c.q. negatie van de gemeentelijke taak met betrekking 
tot het voortgezet onderwijs gewezen. 

In feite dreigt hier met betrekking tot de stichting van scholen 
(voor voortgezet onderwijs) waaronder nu ook de scholen voor v.g.l.o. 
en u.l.o. , die tot dusver onder de L.O.-wet 1920 vielen , zijn gerang
schikt, een machtsconcentratie te ontstaan, die in lijnrechte strijd is met 
het streven van de V.V.D. naar decentralisatie op het terrein van staat
kundige en maatschappelijke werkzaamheid. Daarbij komt nog, dat 
gevreesd moet worden, dat de planprocedure de scholenbouw aanmer
kelijk zal vertragen, gezien de vele en ingewikkelde handelingen die 
nodig zijn om in het centrale plan van de minister te worden opgeno
men. Beoordeling van de talloze deelplannen en individuele verzoeken 
van gemeenten en schoolbesturen al dan niet vergezeld gaande van 
rapporten van sociografische researchinstituten, is niet alleen tijdrovend, 
maar ook bedenkelijk, omdat tussen de beoordelende instantie en de 
aanvráger elk persoonlijk contact ontbreekt. 

De machtspositie van de minister beperkt zich echter niet alleen tot 
de planprocedure. Talloze onderwerpen van de nieuwe wet moeten bij 
Algemene Maatregel van Bestuur nog geregeld worden en zullen zich 
op deze wijze aan de invloed van het parlement onttrekken. 

3. Er zijn nog tal van andere aspecten van het wetsontwerp waarop 
• kritiek is uitgeoefend, bv. de nivellerende werking van de brugklasse, 

welke een rem zou vormen voor een vroegtijdige ontplooiing van be
gaafde leerlingen en de hiermee samenhangende vrees voor denaturering 
van het gymnasium, de h.a. v.o.-school, welker levensvatbaarheid door 
velen in twijfel wordt getrokken, de toekenning van het recht om 
examens af te leggen aan alle faculteiten van de universiteit op grond 
van een einddiploma van een school voor v.w.o. enz., maar al deze 
punten liggen, hoe belangrijk ook, meer op het onderwijskundige dan 
op het politieke vlak. Het heeft derhalve binnen het kader van dit 
artikel weinig zin hier nader op in te gaan. 

Ten slotte dient de vraag nog te worden beantwoord, of de V.V.D., 
ondanks de hiervoren opgesomde bezwaren, haar medewerking aan het 
nieuwe wetsontwerp mag verlenen. 

Niet kan worden ontkend, dat het wetsontwerp vele positieve kanten 
heeft en dat er in het algemeen grote waardering bestaat voor de grootse 
poging om het geheel van het voortgezet onderwijs in één wet, be
staande uit slechts 117 artikelen, onder te brengen. 

De minister verwacht zelf een groot aantal amendementen op zijn 
wetsontwerp. Het is de plicht van de V.V.D. er nauwlettend op toe te 
zien, dat hetgeen in het 4e lid van art. 208 van de Grondwet omtrent de 
positieve taak van de Overheid met betrekking tot het openbaar alge
meen vormend lager onderwijs is bepaald, ook van toepassing wordt 
verklaard op het openbaar voortgezet onderwijs, want alleen dán zal 
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het openbaar onderwijs zijn historische taak kunnen blijven vervullen. 
Dit onderwijs mag onder geen voorwaarde worden opgeofferd aan de 
conceptie welke de minister heeft omtrent de taak van de overheid met 
betrekking tot de opvoeding. Voorts zal de V.V.D. uiterst waakzaam 
moeten zijn, dat de gemeentelijke taak op dit gebied, welke ernstig 
wordt bedreigd door de ontworpen planprocedure, behouden blijft en 
ten slotte zal de medewerking van de V .V .D. aan de totstandkoming 
van de nieuwe wet afhankelijk moeten worden gesteld van de wijze, 
waarop het overgangsrecht in de Overgangswet geregeld zal worden. 

Naschrift. 

Na het schrijven van dit artikel is nog het volgende bekend geworden . 
De van verschillende zijden uitgeoefende kritiek, dat de structuur van 

het onderhavige wetsontwerp het fundamentele onderscheid tussen open 
baar en bijzonder niet of althans niet voldoende tot uitdrukking doet 
komen, is voor de minister van Onderwijs, Kunsten ep Wetenschappen, 
na een bespreking met de voorzitters van een drietal fracties uit de 
Tweede Kamer, aanleiding ' geweest in een Nota van Wijziging, inge
diend in een brief van 22 juni j .1. , enkele veranderingen in het wets
ontwerp te brengen. De minister heeft door een wijziging in de bena
ming van de opschriften van de hoofdstukken I, II en III van afdeling I 
van titel 1I thans duidelijk tot uitdrukking willen brengen, dat er wel 
eisen van deugdelijkheid zijn, waaraan het uit de openbare kas behartigd . 
bijzonder onderwijs evenzeer moet voldoen als het openbare onderwijs, 
maar dat overigens de taak van de overheid ten opzichte van het open
baar onderwijs enerzijds en ten opzichte van het uit de openbare kas 
bekostigd bijzonder onderwijs anderzijds principieel verschillend is, met 
name aan de ene kant van een regelende taak betreft en aan de andere 
kant een taak van het stellen van voorwaarden, waaraan het bijzonder 
onderwijs moet voldoen, wil het op bekostiging van overheidswege recht 
kunnen doen gelden. 

Formeel wordt hiermede wel tegemoetgekomen aan de onder punt 1 
van de conclusies op het wetsontwerp uitgeoefende kritiek ten aanzien 
van de positie van het openbaar onderwijs, maar in hoeverre dit ook 
materieel het geval zal zij n, zal eerst in de praktij k kunnen blij ken. 

A. G. L. 
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Good government is no substitute for self.government. 
Campbell.Bannerman 

The first article in the liberal creed to which I adhere is the uniquen. 
ess of every undividual and the more we develop our faculties the more 
differentiated we become. 

G. P. Gooch, Under six reigns 

Truth is the first war casualty. 
Arthur Ponsonbye 

Worthwhile democracy means very much more than "counting heads 
instead of breaking them": it means above all the sharing of responsi. 
bility. 

G. P. Gooch, Under six reigns 

We are all worms, but I think I am a glowworm. 
Winston ChurchilJ 
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VIERDE JAARGANG Nr. 4 

Prof. dr. C. Goedhart 

DE }'IN ANClERI N G VAN GEM EEN TE LIJK E 
INVESTERINGEN, GEMEENTELIJKE AUTONOMIE 

EN DE LIBER ALE BEGINSELEN. 

Naar aanleiding van een voordracht, in het najaar van 
1958 door prof. Goedhart gehouden over het vraagstuk van 
de financiering van gemeentelijke investeringen 1) en de daar
in uit conjunctuurpolitiek oogpunt bepleite overhevelil1g van 
de financieringsverantwoordelijkheid voor een aantal ge
meentelijke investeringen naar het Rijk, heeft de redactie 
prof. Goedhart verzocht, in dit blad een korte beschouwing 
te wijden aan de vraag, of hier wellicht een tweetal liberale 
beginselen met elkaar in strijd dreigen te komen: enerzijds 
het streven naar gemeentelijke autonomie, anderzijds de wen
selijkheid van het voeren van een conjunctuurpolitiek. De 
redactie stelt het zeer op prijs u hiermede een reactie van 
prof. Goedhart te mogen aanbieden. 

Van de mij door de redactie geboden gelegenheid maak ik gaarne 
gebruik om te trachten te verduidelijken, dat mijn opvattingen omtrent 
het uit conjunctuurpolitiek oogpunt meest wenselijke stelsel van finan
ciering der gemeentelijke investeringen geenszins in botsing komen met 
enig liberaal beginsel, doch in tegendeel de meest liberale oplossing in
houden van het betrokken vraagstuk, een oplossing die juist beoogt de 
gemeentelijke autonomie te versterken. 

Concentratie inflatoire financiering in gemeentefinanciën. 

Reeds in de eerste jaren na de eerste wereldoorlog, maar in versterkte 
mate in de twee perioden van nationale overbesteding na de tweede 
wereldoorlog (de perioden 1950-'51 en 1956-'57) is het opmerkelijke 

1) Voordracht, gehouden op de 12e Amsterdamse Universiteitsdag (18 oktober 
1958) en voor de Kring van Amsterdamse Economen (17 december 1958). Een 
uitvoerig verslag van de voordracht werd opgenomen in het mededelingenblad 
van de Kring van Amsterdamse Economen van januari 1959, terwijl een bewer
king van de voordracht in de vorm van een tijdschriftartikel onder de titel "D e 
financiering van gemeentelijke investeringen" werd gepub liceerd in het Maand
schrift Economie van februari 1959, blz. 228-240. 
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feit aan de dag getreden, dat telkenmale in een tijd van binnenlandse 
inflatoire spanningen de inflatoire financiering zich in hoofdzaak pleegt 
te concentreren in de sfeer van de gemeentefinanciën; namelijk in de 
vorm van een sterk oplopen van de gemeentelijke vlottende schuld, aan
gegaan ter financiering van langlopende investeringsbehoeften, met alle 
actuele en potentiële inflatoire gevaren van dien. De oorzaak van dit 
opmerkelijke verschijnsel is, naar ik meen, te vinden in het samentreffen 
van een tweetal omstandigheden: enerzijds de aan de gemeenten opge
legde specifieke overheidsverantwoordelijkheid voor het tot stand bren
gen van omvangrijke investeringen, die voor een deel van zodanig be
lang worden geacht, dat zij in het kader worden gevat van centrale, van 
regering5wege opgestelde investeringsplannen, aan de uitvoering waar
van de gemeenten zich krachtens hun publieke verantwoordelijkheid 
niet kunnen onttrekken; anderzijds het ontbreken van een noemens
waardige gemeentelijke fiscale autonomie, waardoor de gemeenten voor 
de financiering van hun investeringen vrijwel geheel afhankelijk zijn 
van het aanbod op de kapitaalmarkt, aangezien zij niet, zoals het Rijk, 
bij het ontbreken van voldoende aanbod op de kapitaalmarkt een uit
weg kunnen vinden door verzwaring van belastingtarieven, waardoor 
besparingen worden afgedwongen en overschotten op de Gewone Dienst 
voor financiering van investeringen beschikbaar komen. De moeilijk
heden, die zich t.a.v. de gemeentefinanciën in een periode van sterke 
bestedingsexpansie en daarmede gepaard gaande verkrapping van het 
aanbod op de kapitaalmarkt voordoen en telkens weer blijken te leiden 
tot een uitwijken van de gemeenten naar inflatoire, conjunctureel hoogst 
ongewenste financieringsmethoden, vloeien derhalve voort uit een ern
stig conflict tussen de aan de gemeenten opgelegde investeringsverant
woordelijkheden enerzijds en de beperking van de gemeentelijke macht 
tot het vergen van gemeenschapsoffers, de beperking van de gemeente
lijke fiscale autonomie derhalve, anderzijds. 

Ongewenste oplossing: 
een groter gemeentelijk belastinggebied_ 

Nu zou men zich in beginsel de oplossing kunnen denken door 
middel van een vergroting van het eigen belastinggebied van de ge
meenten, ware het niet, dat zeer belangrijke overwegingen van econo
mische en sociale aard zich tegen een belangrijke uitbreiding van het 
gemeentelijke belastinggebied verzetten. Hierover bestaat thans in ons 
land geen verschil van mening. Het is een communis opinio, dat er in 
onze huidige maatschappelijke verhoudingen geen plaats is voor een 
omvangrijk eigen belastinggebied van de gemeenten. Dit werd ook met 
volkomen eenstemmigheid aanvaard door de Staatscommissie-Oud blij
kens haar rapport van 1956 "betreffende een regeling van de financiële 
verhouding tussen het Rijk en de gemeenten voor 1958 en volgende 
jaren" 1), een commissie die onder haar leden enkele van de meest 
vooraanstaande liberalen in ons land telde. Binnen een economisch en 
~ociaal sterk geïntegreerde nationale gemeenschap zijn enigszins be
langrijke verschillen in plaatselijke belastingdruk, zoals die bij ongelijke 

1) Zie in het bijzonder blz. 24 en 25 van dit rapport. 
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draagkracht onvermijdelijk ontstaan in geval van een ruime fiscale 
autonomie der gemeenten, uit economisch en sociaal oogpunt onhoud
baar, daar zij - zoals de ervaringen in het verleden duidelijk hebben 
geleerd - leiden tot een belastingvlucht, die de draagkrachtverschillen 
tussen de gemeenten vergroot en daardoor tevens het ontstaan van 
sociaal onhoudbare versch illen in gemeentelij ke voorzieningsniveaus be
vordert. Verschil van mening is er alleen over de precieze begrenzing 
van het - in ieder geval zeer beperkte - eigen belastinggebied der 
gemeenten. Het ontbreken van een noemenswaardige mate van ge
meentelijke fiscale autonomie moet evenwel als onomstotelijk gegeven 
worden aanvaard. 

Voorwaarden scheppen voor monetair 
verantwoorde gemeentelijke investeringen. 

Hiervan uitgaande, kan de oplossing van het vraagstuk der conjunc
tureel verantwoorde financiering van gemeentelijke investeringen alleen 
worden gevonden in voorzieningen, die ten doel hebben, de voorwaar
den te scheppen voor zodanige financieringsvormen, dat onder alle om
standigheden de financiering van de uit nationaal-economisch oogpunt 
noodzakelijke investeringen op monetair verantwoorde wijze is gewaar
borgd. 

Hier zijn zowel centralistische als liberale oplossingen denkbaar. Op 
het in mei 1958 te Groningen gehouden congres van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, waar deze problematiek aan de orde was, heeft 
mr. G. E. van Walsum, burgemeester van Rotterdam, een centralistische 
oplossing gesuggereerd, hierin bestaande dat jaarlijks van Rijkswege 
contingenten zouden worden vastgesteld voor alle gemeentelijke inves
teringen, op grond van ramingen aangaande het te verwachten aanbod 
op de kapitaalmarkt, met mogelijkheid van nadere verdeling van de 
globale contingenten over de gemeenten door de provinciale besturen; 
met dan nog bijzondere regelingen voor de grootste gemeenten. Ik heb 
mij onmiddellijk verzet tegen deze oplossing, die de gemeentelijke 
autonomie op het terrein der investeringspolitiek volkomen teniet zou 
doen en zou leiden tot een systeem van verdeling van besparingen over 
de gemeenten, dat volkomen de soepelheid zou missen die èn door de 
eigen vrijheidssfeer van de gemeenten èn door de onzekerheid omtrent 
de wisselingen in de verhoudingen op de kapitaalmarkt wordt vereist. 
Zulk een contingenteringssysteem voor de gemeentelijke investeringen 
zou bovendien stuiten op het ernstige bezwaar, dat eigen is aan elk 
rantsoeneringssysteem: het gevaar van averechtse uitwerking, doordat 
rantsoenering prikkelt tot uitputting van het rantsoen onder alle om
standigheden. 

Een liberale oplossing. 

Een liberale oplossing van het vraagstuk is door mij bepleit op het 
genoemde congres en daarna nader toegelicht in de bovengenoemde 
voordracht. Zij is daarom liberaler, omdat zij leidt tot een financierings
stelsel, waarbij er voor de gemeenten een belangrijke vrije marge voor 
investeringsbeslissingen blijft. Uitgangspunt voor de door mij voor-



gestane oplossing is, dat voor een deel van de gemeentelijke investerin
gen de verantwoordelijkheid voor het vinden van de financieringsmid
delen van de gemeenten moet worden afgenomen en worden overge
bracht naar het Rijk. Het genoemde conflict tussen overheidsverantwoor
delijkheid en overheidsmacht doet zich bij de gemeentelijke investerings
en financieringspolitiek immers gevoelen ten aanzien van die investe
ringsactiviteiten, waarbij de gemeenten inzake de investeringsbeslissin
gen in feite niet autonoom zijn, omdat met de betrokken investeringen 
nationale belangen zij n gemoeid. 

Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de door de gemeenten 
gefinancierde woningwetbouw. Men kan van mening verschillen over 
de vraag, of het aanvaardbaar is, een zo groot deel van de woningbouw 
als thans te effectueren in de vorm van woningwetbouw, gegrond op 
bouw-contingenten, vastgesteld door het Rijk. Uit liberaal gezichtspunt 
moet deze vraag m.i. ontkennend worden beantwoord en verdient het 
stellig de voorkeur, meer ruimte te laten voor de zuiver particuliere 
woningbouw. Maar zo lang de woningwetbouw volgens centrale contin
genteringsregels een belangrijke omvang behoudt, dient ook in de libe
rale gedachtengang te worden erkend, dat de verantwoordelijkheid voor 
het vinden van de benodigde financieringsmiddelen dient te worden 
gelegd bij het Rijk; en wel omdat de gemeenten zich krachtens hun 
publieke verantwoordelijkheid niet kunnen veroorloven, hun woning
bouwcontingenten niet geheel uit te putten, maar anderzij ds alleen het 
Rijk krachtens zijn fiscale autonomie in staat is, in tijden van ernstige 
kapitaalschaarste de financiering van de woningwetbouw veilig te stel
len en ten overstaan van parlement en publieke opinie een bewuste 
keuze te doen tussen beperking van de woningbouw dan wel verzwaring 
van de belastingdruk of beperking van andere overheidsvoorzieningen. 
Het is in deze gedachtengang volkomen juist, dat met ingang van 1958 
wederom het oude, van vóór 1948 daterende stelsel van financiering van 
de woningwetbouw is gekozen, waarbij de verantwoordelijkheid voor 
het aantrekken van de financieringsmiddelen op het Rijk is gelegd -
dat een belangrijk deel van zijn kapitaalsuitgaven uit overschotten op de 
Gewone Dienst blijkt te kunnen financieren - en wel met behulp van 
het verstrekken van Rijksvoorschotten voor de woningwetbouw aan de 
gemeenten. Ware dit systeem ook in de jaren 1948-1958 toegepast, dan 
zouden ongetwijfeld de financiële moeilijkheden voor de gemeenten in 
de perioden van overbesteding aanmerkelijk geringer zijn geweest, daar 
dan zeer spoedig de minister van Financiën bij het opstellen van de 
Rijksbegroting in alle duidelijkheid met het bedoelde keuzeprobleem 
zou zijn geconfronteerd. 

Geen aantasting der autonomie. 

Deze verschuiving van de financierings-verantwoordelijkheid over een 
deel van de gemeentelijke investeringen naar het Rijk kan er toe leiden, 
dat het financieringsprobleem voor de gemeenten tot meer draaglijke 
proporties wordt terug gebracht, zonder dat de autonomie der gemeen
ten wordt aangetast. Immers, het gaat hier om investeringscategorieën, 
ten aanzien waarvan de feitelijke beslissingsbevoegdheid reeds bij de 
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centrale overheid en niet bij de gemeenten ligt. Deze investeringscate
gorieën beperken zich niet tot de woningwetbouw. Men kan b.v. ook 
denken aan de scholenbouw. Indien en voor zover de scholenbouw ge
schiedt in het kader van centrale, door de minister van 0. , K. en W. 
opgestelde, bouwplannen, is er alle reden, de financieringsverantwoor
delijkheid door het Rijk te doen drag'en, ter vermindering van het ge
vaar van het bovenbedoelde conflict, in de gemeentelij ke sfeer, tussen 
overheidsverantwoordelijkheid en overheidsmacht. Neemt de regering 
de stichtingskosten van scholen voor haar rekening,' dan is de aange
wezen oplossing d~ze, dat het Rijk kapitaaluitkeringen à fonds perdu 
verstrekt en niet volstaat met jaarlijkse Rijksuitkeringen ter dekking van 
de kapitaalslasten. Wellicht zij n er meer investeringsactiviteiten te vin
den, waarvoor de financiering via het Rijksbudget op gelijksoortige 
gronden de voorkeur verdient. Men zou b.v. kunnen denken aan de 
wegenbouwfinanciering, vooral in kleine gemeenten en voorts meer in 
het algemeen aan al die gemeentelijke investeringen, waarvan het be
lang ver boven het gemeentelijke belang en de financieringslast ver 
boven de gemeentelijke draagkracht uitgaat. 

Overblijvende gemeentelijke investeringssector. 

Wordt op deze wijze het financieringsvraagstuk voor de gemeenten 
kwantitatief niet onaanzienlijk beperkt, dan blijft er toch een belangrijke 
vrije gemeentelijke investeringssector over, waarvoor de gemeenten zelf 
de financieringsmiddelen op de kapitaalmarkt moeten vinden. Daarbij 
zijn ongetwijfeld investeringen, die zich niet lenen voor een conjunc
turele temporisering, bijv. omdat zij complementair zijn aan de woning
bouw, maar anderzijds zijn er toch tal van gemeentelijke investeringen, 
die wel degelijk tijdelijk uitstel baar zijn, indien een verkrapping van de 
kapitaalmarkt tot temporisering noopt. Juist indien de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor de investeringen wordt beperkt tot die cate
gorieën, waarvoor die verantwoordelijkheid daadwerkelijk kan worden 
gedragen, komt de gemeentelijke autonomie beter tot . haar recht; er is 
dan een duidelijk afgegrensde vrijheidssfeer voor de gemeentelijke in
vesteringsbeslissingen . 

Intussen kan met het oog op het verzekeren van monetair verant
woorde financieringsmethoden een voortzetting van het bestaande 
hogere toezicht op het leningsbeleid van de gemeenten - i.c. het toe
zicht van de colleges van Gedeputeerde Staten - niet worden gemist. 
Anders dan het bedrijfsleven, dat uit hoofde van het eigen belang bij 
voorkoming van liquiditeitsmoeilijkheden een sterke prikkel heeft om 
voorzichtig te financieren en met name de aantrekking van kort krediet 
zo veel mogelijk te beperken tot het financieren van tijdelijke spitsen in 
de vermogensbehoefte, ontbreekt bij de gemeenten een belangrijke 
prikkel tot het beperken van de omvang van de vlottende schuld ; liqui
diteitsmoeilijkheden, zo vertrouwt men, worden wel via het Rijk opge
lost. In deze omstandigheden vindt het hogere toezicht op de lenings
politiek van de gemeenten haar rechtvaardiging. In dit kader past een 
"kasgeldnorm", d.w.z. een maximum voor de relatieve omvang van de 
vlottende schuld per gemeente; zulk een maximum kan alleen zonder 
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bezwaar in alle omstandigheden worden gehandhaafd, indien de omvang 
van de kapitaalvraag van de gemeenten op de boven aangeduide wijze 
tot een draaglijke omvang is teruggebracht. Uit specifiek liberaal ge
zichtspunt kan tegen dit hogere toezicht geen bezwaar worden gemaakt. 
Handhavin--g van gezonde monetaire verhoudingen vergt nu eenmaal 
maatregelen ter voorkoming van · inflatoire financiering, zoals reeds in 
de vorige eeuw door de meest extreem liberalen is erkend, toen het 
ging om begrenzing van de bankbiljettencirculatie. 

De plaats van het rentegamma. 

In het door mij voorgestane financieringsstelsel past een rentegamma 
voor de leningen van de lagere overheid, maar alleen ter versterking 
van de positie van gemeenten en provinciën op de kapitaalmarkt, als 
tegenwicht tegen machtsvorming aan de aanbodzijde. Geregelde aan
passing van het rentegamma aan de marktcondities is daarvoor nodig. 
Wel verdient het overweging, het rentegamma te binden aan een abso
luut, vrij hoog maximum, waarvan alleen de Bank voor Nederlandse 
Gemeenten wordt gedispenseerd. Alsdan treedt immers bij extreme 
schaarste op de kapitaalmarkt automatisch een centralisatie van de ge
meentelijke leningsactiviteit via genoemde bank op, hetgeen in abnor
male omstandigheden in het belang van de gemeenten moet worden 
geacht. 

Conclusie. 

Ik meen, dat een financieringsstelsel, zoals ik dat heb bepleit en in het 
bovenstaande nog eens kort heb toegelicht, de beste kansen biedt voor 
een zo veel mogelijk versterken van de gemeentelijke autonomie. Uit
gaande van twee onwrikbare realiteiten: het kleine gemeentelijke belas
tinggebied enerzijds en de specifieke overheidsverantwoordelijkheid van 
de gemeenten voor investeringen van meer dan locaal belang ander
zijds, moet men m.i. tot de slotsom komen, dat de enige mogelijkheid 
om de bewegingsvrijheid van de gemeenten te vergroten en tevens de 
voorwaarden te scheppen voor conjunctureel verantwoorde financie
ringsmethoden, is gelegen in het verlichten van de last der gemeentelijke 
financieringsverantwoordelijkheid, door concentratie van de financiering 
van een deel van de gemeentelijke kapitaalsuitgaven in het Rijksbudget. 
Het is de meest liberale oplossing, die denkbaar is, omdat zij betere voor
waarden schept voor het dragen van de eigen verantwoordelijkheid voor 
het tot stand brengen en financieren van investeringen in de zuiver 
locale sfeer. Kiest men deze oplossing niet, dan dreigt wellicht in de 
toekomst onder de druk van de omstandigheden het gevaar van een 
blijvende, ver gaande aantasting van de gemeentelijke investeripgsvrij
heid. De door mij voorgestane oplossing tast de gemeentelijke autono
mie niet aan; integendeel, zij leidt tot een duidelijker afbakening van 
de verantwoordelijkheden van centrale en lagere overheid, een aan
passing van de gemeentelijke verantwoordelijkheid aan de gemeente
lijke overheidsmacht en daardoor ook tot een hechter fundering van de 
zelf-verantwoordelijkheid der gemeentebesturen, in volkomen overeen
stemming met de liberale beginselen. 
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Mr F. Doeleman 

HET WETTELIJK RECHT OP SUBSIDIE VOOR DE 
INSTELLINGEN VAN MAATSCHAPPELIJK WERK 

De Commissie "Vraagstukken Subsidiëring Maatschap
pelijk Werk" , welke in maart 1956 door de minister van 
Maatschappelijk Werk werd ingesteld, heeft in oktober 1958 
een Eerste Rapport doen verschijnen, dat onlangs is gevolgd 
door een Tweede Rapport. Terwijl het Eerste Rapport al
gemene beschouwingen bevatte, is de Commissie in het 
Tweede Rapport gekomen tot een bevestigende beantwoor
ding van de vraag, of de subsidiëring van het maatschappe
lijk werk wettelijk geregeld diende te worden , en zelfs tot 
een "Voorontwerp van een Subsidiewet Maatschappelijk 
Werk" met inleiding en toelichting. 

Motieven voor een wettelijke regeling. 

De Commissie ziet blijkbaar twee motieven voor een wettelijke rege
ling van deze subsidiëring: ten eerste de plicht van de Overheid om de 
deugdelijke uitvoering van en het overleg aangaande het Maatschappe
lijk Werk te bevorderen en ten tweede de behoefte van de instellingen 
aan rechtzekerheid. Aan de voormelde plicht voldoet de Overheid door 
subsidiëring en zulks onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van de 
deugdelijkheid der uitvoering, doch naar de mening der Commissie 
dient hierin door een wettelijke regeling meer eenheid te worden ge
bracht. Dat de overigens erkende eis van rechtzekerheid een regeling bij 
de wet vordert, wordt niet uitdrukkelijk in de rapporten tot uiting ge
bracht. Wij menen echter, dat het niet voor bestrij ding vatbaar kan zij n, 
dat alleen de wet de verlangde rechtzekerheid kan waarborgen. 

Naar onze overtuiging is dan ook de eis van rechtzekerheid ten 
behoeve van de instellingen het voornaamste motief voor een regeling 
bij de wet. D it neemt uiteraard niet weg, dat de keuze van een wette
lijke vorm medebrengt, dat ook bepalingen omtrent de aan de instellin
gen te stellen voorwaarden en omtrent de controle van de Overheid in 
die wet een p laats moeten vinden. 

De door de Commissie ontworpen regeling is echter niet vervat in 
een gewone wet, die alle onderdelen der materie inhoudt, doch in een 
z.g. "raamwet". Deze bevat slechts het meest essentiële en draagt aan de 
uitvoerende macht de verdere regeling van het onderwerp bij Algemene 
Maatregelen van Bestuur op. Hoewel met het oog op de rechtzekerheid 
een volledige wettelijke regeling de voorkeur zou verdienen, dient men 
begrip te hebben voor de redenen, die de Commissie een "raamwet" 
deden adviseren. Het maatschappelijk werk is een vrij recent verschijnsel 
in het openbare leven en verkeert nog in ontwikkeling, zodat nog moei
lijk te overzien is welk beeld deze activiteit in de toekomst zal te zien 
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geven; de subsidiëringspolitiek ten aanzien van het maatschappelijk werk 
is van nog veel jongere datum; het is dus begrij pelijk, dat de Regering 
zo veel mogelijk de handen vrij wil houden om haar beleid aan het 
ontwikkelingspeil aan te passen. De vorm van een "raamwet" kan dus 
worden beschouwd als het resultaat van een compromis tussen de eis 
van rechtzekerheid voor de instellingen en het verlangen naar een vrije 
beleidvoering van de Overheid. 

De ontwerpers hebben zich wijselijk niet gewaagd aan een juridische 
omschrijving van het begrip "maatschappelijk werk" . Zij hebben vol
staan met de wet toepasselijk te verklaren op de tak e n van maatschap
pelijk werk, die zullen worden aangewezen bij algemene maatregel van 
bestuur. Dit houdt dus al een sterke vermindering van de rechtzeker
heid in, doch wij nemen aan, dat de uitvoerende macht n iet de be
voegdheid heeft een eenmaal gedane aanwijzing weer te niet te doen. 
Ten aanzien van deze taken voorziet het voorontwerp in de subsidiëring 
van de u i tv 0 e rin g en van de b e v 0 r der ing. 

Systeem van subsidiëring. 

Het voorgestelde systeem van subsidiëring van de enkelvoudige uit
voering is het volgende: De gewone instantie voor het aanvragen van 
het subsidie is de Gemeenteraad, die de subsidie-grondslag vaststelt en 
bij toekenning een subsidie verleent van 

ten hoogste het verschil tussen de subsidie-grondslag en de vereiste 
eigen bij dra ge, en 

ten minste de helft van dit verschil. 

Indien het subsidie wordt aangevraagd voor gecoördineerde uitvoe
ring, worden zowel het minimum als het maximum verhoogd met 5 % 
van de samengestelde grondslag. 

In geval van financiële onmacht kan bovendien een verhoogd subsidie 
worden aangevraagd aan de Gemeenteraad, die niet tot inwilliging ver
plicht is, doch het met goedkeuring van Gedeputeerde Staten kan toe
kennen. Indien het gewoon subsidie niet tot het maximum is verleend 
of indien toekenning van het verhoogd subsidie is geweigerd, kan aan 
Provinciale Staten een aanvullend subsidie worden aangevraagd . Indien 
het door de Gemeenteraad verleende gewone en het door Provinciale 
Staten verleende aanvullende subsidie tezamen een lager bedrag vormen 
dan het wettelijk maximum, of indien het verhoogd subsidie is gewei
gerd, kan nog aan de minister van Maatschappelijk Werk een aanvul
lend subsidie worden aangevraagd. 

Het subsidie voor het overleg ter bevordering van maatschappelijk 
werk wordt aangevraagd door landelijke instellingen aan de minister, 
die de subsidie-grondslag vaststelt en het subsidie bepaalt op een percen
tage van de grondslag; het wordt door gewestelijke instellingen aan 
Provinciale Staten en door plaatselijke en regionale instellingen aan de 
Gemeenteraad aangevraagd. Deze laatste twee instanties verlenen, na 
vaststelling van de subsidie-grondslag, een subsidie van ten hoogste een 
bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage van de grond-
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slag en ten minste de helft van het verschil tussen de grondslag en de 
vereiste eigen bij drage. 

Het gewichtigste van de voorgestelde regeling is uiteraard het wette
lijk minimum, want dit bepaalt het ree h top sub s i die voor de 
instellingen; immers dit minimum kan aan de instellingen niet worden 
geweigerd, mits zij voldoen aan de voorwaarden, die door de wet en de 
daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur worden gesteld. 

Bij alle lof, die de Commissie toekomt voor haar bijdrage tot een ver
heldering van het inzicht door de publicatie van de beide rapporten, 
past echter ook een ernstige kritiek, waarbij evenwel de moeilijkheid 
van haar taak niet uit het oog mag worden verloren. 

Bedenkingen. 

Onze bedenkingen tegen de inhoud van het voorontwerp kunnen 
worden onderscheiden in de volgende rubrieken: 

I. De Commissie heeft in haar terminologie te weinig aansluiting 
gezocht bij het geijkte juridische woordgebruik en daardoor verkeerde 
termen gebezigd en verwarring gesticht. 

11. Zij heeft het zich nodeloos moeilijk gemaakt door in het voor
ontwerp enige onderscheidingen te willen formuleren, die . wel voor de 
feitelijke ontwikkeling van het maatschappelijk werk van overwegend 
praktisch belang waren, doch die voor de wettelijke regeling van de sub
sidiëring volmaakt irrelevant zijn en dus gevoeglijk kunnen vervallen. 

lIl. Zij heeft wel in deze "raamwet" het f ° r mei ere c h t vrij 
uitvoerig vastgelegd, doch daarbij verzuimd om het meest essentiële, 
immers het mat e r i ë Ier e c h t, voldoende te regelen, waardoor een 
overeenkomstig dit voorontwerp gegeven wet zou te kort schieten in 
het verschaffen van rechtzekerheid aan de instellingen. 

Onjuist woordgebruik (ad I). 

1. Storend is het onjuiste gebruik van het woord "orgaan", dat her
haaldelijk wordt gebezigd waar kennelijk " organisatie" of " instelling" 
is bedoeld. Met "orgaan" pleegt men immers aan te duiden een na
tuurlijk persoon of - meestal - een groep van natuurlijke personen, 
die een bepaalde functie vervult bij de vorming of uitvoering van 
besluiten van een "organisatie". Terstond in artikel 1 wordt gesproken 
van "organen voor. ..... uitvoering", welke dan worden gedefinieerd als 
"instellingen ... . .. voor uitvoering van een bepaalde taak van maatschap-
pelijk werk". Een "orgaan" echter is ni eteen "instelling" , maar een 
"instelling" h e e ft "organen". Dat het voorontwerp daarnaast, be
halve van "instellingen" , ook nog spreekt van "lichamen" (art. 8) en 
van "organisatie" (art. 23), maakt de verwarring nog groter. Deze ver
mindert niet, als men in de toelichting leest, dat men bij het woord 
"lichamen" heeft gedacht aan "gevallen" (sic!), waarin zich geen 
,. organen" voor maatschappelijk werk hebben gevormd, en dat over
wogen werd, de "organisatie" van art. 23, lid 5, te creëren door de 
Nationale Raad aan te wijzen als "orgaan" van overleg. Bovendien treft 

73 



men in het voorontwerp de term "overheidsorgaan" aan, welke zonder 
onderscheiding nu eens in de zin van "publiekrechtelijk lichaam" en dan 
weer in de zin van "orgaan" van een publiekrechtelijk lichaam wordt 
aangewend. In deze beschouwing spreken wij van "instelling" als een 
privaatrechtelijke organisatie is bedoeld en van "lichaam" waar wij een 
publiekrechtelijke organisatie op het oog hebben. 

2. Het woord " overheidsorgaan" maakt overigens deel uit van de 
zeer zonderlinge redactie van art. 2. Nadat het eerste lid heeft bepaald, 
dat "het bevoegd gezag" subsidieert, verklaart het tweede lid, dat "het 
bevoegd gezag is het overheidsorgaan, dat. ... . . omtrent de aanvrage 
beslist" . Deze terminologie is onhoudbaar. Het "bevoegd gezag" subsi
dieert niet en is geen overheidsorgaan. Het publiekrechtelijk lichaam 
(i.c. Gemeente, Provincie of Rijk) subsidieert; het orgaan van zo'n 
lichaam (i.c. de Raad, de Provinciale Staten of de Minister) beslist op 
de aanvrage; en als het orgaan dit overeenkomstig het geldende recht 
doet, dan oefent het bevoegdelijk zijn gezag uit. 

3. De ijver van de Commissie om een bruikbare wetsterm te vinden 
voor wat in de praktijk heet "het particulier initiatief" of - hetgeen 
blijkbaar nog verschil maakt - "het particulier en kerkelijk initiatief" 
heeft het aanzij n gegeven aan de uitdrukking "instellingen niet van de 
overheid uitgaande" . Daar een instelling wel kan uitgaan van een be
ginsel, een doel, een streven, een taak, een verplichting of een voor
stelling, maar nooit van " de overheid" of iets dergelijks, is deze formu
lering om taalkundige redenen al verwerpelijk en tevens onbegrijpelijk. 
Maar ook als men met veel goede wil zou kunnen aanvoelen wat aan de 
Commissie bij het bezigen va~ het woord "uitgaan van" voor ogen moet 
hebben gestaan, dan blijft het niettemin in het duister wanneer een "in
stelling" wel of niet "van de overheid uitgaat" . Daar de ontwerpers 
het recht op subsidie uitsluitend aan de aldus aangeduide instellingen 
wensen toe te kennen, zou derhalve nauwkeurig moeten zijn bepaald 
wat voor relatie met de overheid voor de instellingen fataal kan zijn . 
Overigens achten wij deze negatieve beperking geheel overbodig, op de 
onder II aangevoerde gronden. 

Irrelevante onderscheidingen (ad II). 

1. Door omstandigheden is in de ontwikkeling van het maat
schappelijk werk in ons land de onderscheiding tussen enerzij ds "het 
particulier initiatief" (waaronder wij kortheidshalve het kerkelijk initia
tief mede begrijpen) en anderzijds wat wij willen noemen "het gouver
nementeel initiatief" van · groot praktisch belang geweest. Deze onder
scheiding was nodig voor een tactische begripsbepaling in de strijd, die 
enige gelijkenis ' vertoont met de befaamde schoolstrijd. Een wettelijke 
erkenning van het recht om uit particulier initiatief maatschappelijk 
werk te verrichten is overbodig, daar geen voorschrift die activiteit ver
biedt of bij uitsluiting aan de overheid opdraagt. 

Er bestaat echter geen enkele noodzaak om in een subsidiewet als 
de onderhavige een dergelijk onderscheid te maken, te minder waar het 
evident onmogelijk is om hiervoor een juridische omschrijving te vin
den. Het is dan ook bijzonder merkwaardig, dat de Commissie blijkens 
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haar rapporten zich zoveel tijd heeft gegeven om naar een bruikbare 
term te zoeken. 

Wanneer de wet eenvoudig zou bepalen, dat de uitvoering en de 
bevordering van taken van maatschappelijk werk wordt gesubsidieerd, 
zou het wettelijk te verlenen subsidie in elk geval st eed s a a n het 
par tic u I ier i n i t i a tie f ten goede komen. Aan de eventuele 
tegenwerping, dat dan ook het gouvernementeel initiatief recht op sub
sidie zou toekomen, kan immers geen wezenlijke waarde worden toe
gekend. Wil men mèt prof. mr. D. Simons - zie "Liberaal Reveil", 3de 
jaargang no. 2, blz. 28 - de bijdrage van de hogere overheid aan de 
lagere onder een ruim begrip "subsidie" brengen, dan wordt die 
vorm van subsidiëring toch 'beheerst door een geheel andere wetgeving. 
Overigens werd het uit gouvernementeel initiatief verrichte maatschap
pelijk werk altijd voor 100 % uit de overheidskas gefinancierd, zodat 
een subsidiewet daarin feitelij k geen verandering zou brengen. En voor 
het geval er in een bepaald geval eens twijfel zou kunnen bestaan, 
onder welk "initiatief" een instelling haar taak uitvoert, dan is het toch 
minder ernstig, dat een hogere overheid krachtens de wet verplicht zou 
worden om aan een tot dusver door een lagere overheid gefinancierde 
instelling een bij drage te verstrekken, dan dat het subsid ie zou worden 
geweigerd op grond van een of andere werkelijke of vermeende band 
met de overheid. 

De met zoveel moeite en zo weinig succes gemaakte onderscheiding 
is derhalve voor dit onderwerp irrelevant en kan bovendien juist scha
delijk zijn voor het particulier initiatief. De gemaakte beperking dient 
dus uit de wet te worden geweerd. 

2. Evenzeer irrelevant is de eis, dat de voor te schrijven minimum 
bijdrage in de kosten (art. 4, lid 3, sub e, jo art. 12) "uit particuliere 
middelen" moet zijn verkregen. Daargelaten, dat onbekend is wat "par
ticuliere middelen" zij n, zal aan het in de kosten te besteden geld
bedrag ook niet te zien zijn uit wat voor middelen het afkomstig is. Het 
is ook niet verklaarbaar, wat de herkomst van die gelden de subsidiëren
de overheid kan interesseren. Het doet naar onze mening zelfs niet ter 
zake, als deze gelden nu eens - wat vermoedelijk zelden zal voorkomen 
- uit openbare middelen waren verkregen. De enige redelijke eis is, 
dat de begrote bijdrage niet uit het aangevraagde subsidie wordt be
trokken. De woorden in art. 4, lid 3, sub e, "bij drage uit particuliere 
middelen ten koste zal worden gelegd" dienen dus O.i. veranderd te 
worden in: "bijdrage ten koste zal worden gelegd, buiten het op deze 
aanvrage te verlenen subsidie" . In de regeling van het maximum en het 
minimum subsidie in art. 12 kunnen de woorden "particuliere middelen" 
na het woord "bijdrage" vervallen. In deze beschouwing gebruiken wij 
de uitdrukking "eigen bijdrage" . 

Onvoldoende rechtzekerheid (ad lIl). 

Het gewichtigste bezwaar tegen het voorontwerp is het ontbreken van 
voldoende rechtzekerheid voor de instellingen met betrekking tot haar 
recht op subsidie. Wij zullen dit uitsluitend beschouwen ten aanzien 
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van het gewone subsidie in de enkelvoudige uitvoering van het maat
schappelijk werk. 

Het is duidelijk, dat de fOf!TIule van de wet "de helft van het ver
schil tussen de grondslag en de vereiste eigen bij dra ge" geen zekerheid 
geeft, als een instelling in een bepaalde concrete situatie niet aan de 
toepasselijke wetsbepalingen haar recht zou kunnen ontlenen. Onze grief 
tegen het voorontwerp is nu juist, dat dit inderdaad niet kan. Volgens 
artikel 11 lid 2, moet de Gemeenteraad de subsidie-grondslag vast
stellen. Hiertegen hebben wij geen enkel bezwaar, maar wel achten wij 
het bedenkelijk: 

Ie. dat het artikel volstaat met de bepaling, dat deze vaststelling ge
schiedt naar voorschriften, welke bij algemene maatregel van be
stuur zullen worden gegeven; 

2e. dat de Wet in het geheel niet aangeeft, wat onder een "subsidie
grondslag" moet worden verstaan; 

3e. dat deze grondslag bij de inwilliging van de aanvrage, dus elk jaar 
opnieuw, wordt vastgesteld. 

Wat onze eerste bedenking betreft: wil de wet enige rechtzekerheid 
geven, dan dient zij toch tenminste een algemeen voorschrift te bevatten, 
waaraan de Raad in elk geval gebonden is; en zou dit ongewenst zijn, 
dan had de Wet zeker enige richtlijnen moeten inhouden, die aan de 
vrijheid van de uitvoerende macht om naar eigen believen voorschrif
ten te geven enige beperking opleggen. Zoals de voorgestelde bepaling 
thans luidt, bestaat de zekerheid slechts daarin, dat de Gemeenteraad 
bevoegd is tot vaststelling, doch niet dat de bepaling van de grondslag 
aan de instelling enig recht zal geven. Indien b.v. de grondslag zo wordt 
bepaald, dat het daaruit voortvloeiende bedrag altijd kleiner is dan de 
eigen bijdrage, wordt het subsidie-bedrag nihil. 

Ten aanzien van het tweede punt, achten wij een omschrijving van 
het begrip "grondslag", althans een nadere bepaling van zijn betekenis, 
een onvoorwaardelijke eis. Het moet uiteraard een geldbedrag zijn of 
iets, dat op een geldbedrag te waarderen is; maar enig nader kenmerk 
valt uit het voorontwerp niet af te leiden. 

Volgens de inleiding zou er onder moeten worden verstaan "het 
bedrag, waarover het subsidie berekend wordt en waarin het subsidie 
tot een zeker percentage verleend wordt". Doch deze definitie gaat uit 
van het doe 1, waartoe de grondslag wordt vastgesteld, en zegt niet, 
wat de her kom s t van dat bedrag is. 

Als de grondslag niet anders is dan een vastgesteld bedrag, dan is 
er uiteraard niet de minste rechtzekerheid, nu de Wet volgens het 
voorontwerp de uitvoerende macht bovendien volledige vrijheid laat. 
Uit de beschouwingen van het Eerste rapport valt op te merken, dat de 
Commissie bij het gebruik van het woord "grondslag" dacht aan een 
exploitatie-post of aan de kosten van bepaalde verrichte prestaties. Een 
aldus bepaalde "grondslag" levert ook een geldbedrag op, maar dat kan 
ten minste zinvol samenhangen met het gedane of voorgenomen maat
schappelijk werk. Doch, niet alleen behoort dan ook een dergelijke 
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bepaling in de wet te staan, maar de keuze van die exploitatiekosten of 
kostenbedragen behoort tevens aan nadere voorschriften te worden on
derworpen. De uitvoerende macht dient immers niet de vrijheid te 
hebben om b.v. de telefoonkosten als ,grondslag" te nemen. 

Onze derde aanmerking hangt samen met het voorschrift, dat het 
subsidie telkens voor ten hoogste één jaar wordt verleend en dus als 
regel elk jaar opnieuw moet worden aangevraagd. Dit is een redelijke 
bepaling, omdat de begroting er ieder jaar anders kan uitzien. Niet 
redelijk is echter, als het voorontwerp bedoelt, dat ook de grondslag 
ieder jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Uit de beschouwingen van 
het Eerste Rapport blijkt, dat een billijke keuze van de "grondslag" 
afhankelijk is van de a ar d van het verrichte maatschappelijk werk, 
doch niet van de omvang of daarvoor uitgetrokken gelden. Daar de , 
doelstelling van de instelling in het algemeen de a a r d van het werk 
zal bepalen, behoort O.i. de "grondslag" naar het algemeen doel en dus 
één mal i g te worden vastgesteld. Is b.v. naar aanleiding van de 
eerste aanvrage als grondslag gekozen "de verzorgingsdagen" , dan mag 
de instelling niet een volgend jaar verrast worden met een anderssoortige 
grondslag, b.v. "het salaris van de beroepskracht" . In principe behoort 
de subsidiërende overheid derhalve gebonden te blijven aan de eenmaal 
door haar orgaan verrichte grondslag-bepaling; dit neemt niet weg, dat 
wi}ziging van de grondslag op wet tel ij keg ron den mogelijk 
moet zijn. 

De meergenoemde formule "de helft van het verschil tussen de grond
slag en de vereiste eigen bij drage" wordt echter niet alleen bepaald door 
het bedrag van de grondslag, doch ook door de waarde van de als 
minimum voorgeschreven bijdrage. Te dien aanzien bepaalt het vooront
werp in art. 4, lid 3, sub el, dat dit minimum, bij algemene maatregel 
van bestuur wordt geregeld , en in art. 4, lid 4, dat bij algemene maat
regel van bestuur nadere regelen kunnen worden gesteld omtrent de 
vereiste omvang der beschikbare middelen. Iedere richtlijn aan de uit
voerende macht en iedere beperking van haar vrijheid om deze voor
schriften te geven ontbreekt. Het komt ons voor, dat in dit onover
komelijke bezwaar is te voorzien door in de wet een verhouding vast te 
ieggen tussen het te besteden bedrag in de kosten en het totaal van de 
in een jaar begrote uitgaven. Dit geeft dan het maximum aan, waarop 
bij algemene maatregel van bestuur het minimum kan worden geregeld. 
Ten aanzien van de voorschriften omtrent de beschikbare middelen zou 
een dergelijke beperking kunnen worden geformuleerd. 

Conclusies. 
Vorenstaande opmerkingen maken duidelijk, dat de voorgestelde wet

telijke regeling nooit in staat kan stellen tot het krijgen van enige zeker
heid omtrent het subsidie, waarop de instelling recht heeft. M.a.w. de 

formule ~ --=-L is als wettelij ke bepaling zinloos, zolang uit de wet 
2 

niet volgt, welke waarde x en y hebben of ten minste kunnen hebben. 
Men mag tegen deze kritiek niet aanvoeren, dat de dezerzijds gesteld,e 
eisen in het huidige stadium niet voor inwilliging vatbaar zijn. Indien 
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dat verweer' juist mocht zijn, dan houdt het de consequentie in, dat de 
tijd voor het geven van een wettelijk recht op subsidie nog niet rijp is. 
Maar dan is het ook volstrekt nodeloos om een subsidiewet voor het 
maatschappelijk werk in het leven te roepen. Voor het geven van een 
uitvoerige procedure-regeling, als het voorontwerp bevat, is een subsidie
wet niet verlangd. Integendeel, een wet van deze inhoud zou de val s e 
i 11 u s i e wekken bij de bestuurders van instellingen voor maatschap
pelijk werk, dat hun recht op subsidie enige mate van zekerheid had . 

gekregen. Ten gevolge van de formule x - Y zou aan deze illusie zelfs 
2 

nog een s c h ij n van we r keI ij k hei d worden gegeven. Aan de 
door de Commissie als motief gegeven wens om meer eenheid te bren
gen in de thans vigerende subsidieregelingen, kan zonder bezwaar bij 
algemene maatregel van bestuur worden voldaan. 

Wij zijn er evenwel niet van overtuigd, dat het onmogelijk zou zijn, 
een subsidiewet in het leven te roepen, die aan de 'minimum-eisen ter 
waarborging van de rechtzekerheid voor de instellingen voldoet. Het 
voorontwerp van de Commissie biedt een waardevolle basis voor een 
deugdelijke regeling. 

Men overwege daarbij, dat het ontwerpen van zulk een regeling de 
taak is van juristen, die zich uiteraard moeten doen voorlichten door 
deskundigen op het gebied van het maatschappelijk werk. Uit de samen
stelling van de Commissie krijgt men de indruk, dat deze experts door 
hun grote aantal de juristen verre hebben overtroffen. Hoewel de be
handelde materie tot het terrein van het publiek recht behoort, bezit zij 
toch een onmiskenbaar privaatrechtelijk aspect, dat bij het redigeren van 
het voorontwerp onvoldoende in het oog is gehouden. Vermoedelijk is 
bij dit onderzoek de civiele rechtspraak niet in de vereiste mate door 
haar beoefenaren vertegenwoordigd geweest. 
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A. Szász, drs ec. 

DE ONTWIKKELING VAN HET ECONOMISCH 
DENKEN IN DE V.V.D. 

Inleiding. 

Kort vóór de jongste kabinetscrisis vgnd er in de Tweede Kamer een 
"incident" plaats, toen enige afgevaardigden, economen uit de fractie 
van de P .v.d.A. en de A.R.P., prof. Oud bestookten met interrupties 
over de economische politiek van de V.V.D. 1) Hierop haakte de socia
listische verkiezingscampagne tegen de liberalen aan. Zo een campagne 
was natuurlijk niets nieuws. Nieuw was hoogstens de plotselinge, onstui
mige weetgierigheid naar de economische inzichten van de V.V.D., wel
ke de socialistische woordvoerders daarbij aan de dag legden. Vroeger 
liet de P.v.d. A. van onzekerheid omtrent die inzichten niets blijken; zij 
waren zonder meer conservatief. 2) 

Intussen is er op het ogenblik ook voor "bona fide" waarnemers aan
leiding, aan de economische politiek van de liberale partij aandacht te 
besteden. Men kan er namelijk een zekere evolutie in bespeuren, die 
vooral in het jongste verkiezingsmanifest tot uiting is gekomen. 

Structuur- en conjunctuurpolitiek. 

De tegenstellingen, welke vaak bestaan tussen wenselijkheden op 
korte en op lange termijn, compliceren de economische politiek in be
langrijke mate. Men kan zeggen, dat de belangstelling van de V.V.D. 
zich tot voor kort in hoofdzaak op structurele vraagstukken heeft ge
concentreerd. Dit behoeft eigenlijk geen verwondering te wekken. De 
partij was tij dens het grootste deel van haar bestaan in de oppositie, 
tegen de regering, maar in hoofdzaak tegen het socialisme. Verzet tegen 
het socialisme was de voornaamste reden van haar ontstaan. Tegen 
actuele en gevreesde socialistische maatregelen richtte zij zich dan ook 
in de eerste plaats. De dirigistische en socialiserende tendens van het 
socialisme werd in de hand gewerkt door de problemen van het na
oorlogse herstel. Die situatie immers maakte allerlei maatregelen ook in 
niet-socialistische ogen tijdelijk noodzakelijk of wenselijk, die voor de 
socialisten structureel aantrekkelijk waren. 

Daarbij komt nog, dat de scheiding tussen structuur en conjunctuur 
vaak moeilijk is te trekken. De voortdurende geldontwaarding bijvoor
beeld was vooral in de jaren onmiddellijk vóór de bestedingsbeperking 

1) "Vrijheid en D emocratie" (Flitsen van het Binnenhof) van 22 nov. 1958. 
2) Uitzonderingen daargelaten, zoals drs. J. M. den Uyl in de brochure "Libe

ralisme en Socialisme" (Wiardi Beckmanstichting) van 1956, blz. 40: " ...... een 
al te v lotte identificatie van liberalisme en co nservatisme, zoals die veelvuldig 
in socialistische kring plaatsvindt, (lijkt) mij een der voornaamste oorzaken van 
vertroebe ling van het po litieke beeld ........ 
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een symptoom van conjuncturele overspanning, maar kon toch ook 
worden gezien als (mede) een gevolg van structurele factoren, die niet 
door conjuncturele maatregelen alleen konden worden verholpen. 

Als derde reden voor de relatieve verwaarlozing van het conjuncturele 
aspect zie ik de vertraging, waarmee veranderde economisch-weten
schappelijke opvattingen in de praktische politiek plegen door te drin
gen. Dit verschijnsel stipte Keynes aan in de laatste passages van zijn 
beroemd boek. Bij de socialisten ziet men iets soortgelijks. Wanneer zij 
de anti-cyclische werking van de begroting 1960 ...:.-. niet ten onrechte -
in twijfel trekken, dan doen zij dat eerder met een zekere grimmige 
voldoening dan met oprechte bezorgdheid . De vervulling van hun desi
derata zou de anti-cyclische werking bepaald niet vergroten. 

Het· centrale thema van de V.V.D.-politiek is altijd geweest: meer 
ruimte voor het bedrijfsleven, en in het bijzonder: lagere belastingen . 
Hiernaast stonden de telkens terugkerende betogen tegen de geldont
waarding. Deze werd primair gezien als een gevolg van een structurele 
socialistische politiek, en als remedie werd beperking van de overheids
bemoeienis aanbevolen. De twee verlangens, waaromheen alle V.V.D. 
betogen draaiden, waren dan ook belastingverlaging en monetair even
wicht, beide te bereiken door een structurele politiek: inkrimping van de 
staatstaak, en dus van het budget. 

Conjunctuurpolitiek en V.V.D. 

Een conjunctuurpolitiek in de moderne, post-Keynesiaanse zin, speel
de in deze gedachtengang op zijn hoogst een ondergeschikte rol. Men 
legde er niet de nadruk op, dat de overheid anticyclisch moest optreden ; 
het was al mooi, als zij zelf geen inflatie veroorzaakte. 

Het woord noch het begrip conjunctuurpolitiek kwam men tegen in 
het beginselprogram van 1948. Artikel 24, dat aan het financiële beleid 
was gewijd, zei slechts : 

"D e Partij beschouwt als eerste en voornaamste doel van het financiële 
beleid het herstel van het evenwicht op de Rijksbegroting. Overtuigd, dat 
de bestaande belastingdruk op den duur niet is te handhaven , acht zij 
beperki~? der overheidsuitgaven ter bereiking van dit doel onvermijde-
liJk ..... . 

In de toelichting op het beginselprogram werd in dit verband ge
wezen op de noodzaak van een politiek van gezond geld. "Als een be
langrijke factor voor gezond geld beschouwt de V.V.D. een sluitende 
begroting." Tekorten leiden immers tot inflatie, en moeten worden 
weggewerkt door bezuiniging. "In dit opzicht kan de staatshuishouding 
worden vergeleken met iedere gezinshuishouding. Wanneer men meer 
uitgeeft dan er inkomt, moet dit vroeg of laat spaaklopen en men zal 
moeten gaan bezuinigen." 3) 

In het werkprogram van 1951 trof men moderner geluiden aan. 
Naast een pleidooi voor monetair evenwicht in de begroting werd ook 
gevraagd om "Mogelijkheid tot het vormen van belastingvrije conjunc-

3) Toelichting op het Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, bl z. 35- 36. 
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tuurreserves" en voorts om "Samenwerking tussen overheid en bedrijfs
leven tot het op peil houden der werkgelegenheid. Hiertoe kan een anti
cyclische budgetpolitiek worden gevoerd." 4) 

De brochure "Opgaande Lijnen" van 19?5, waarin de economische 
punten tamelijk onoverzichtelijk over het geheel waren verspreid, sprak 
niet van conjunctuurpolitiek, al ontbraken de bekende verlangens niet 
inzake belastingverlaging, monetair evenwicht en evenwichtige begro
ting. 

Het verkiezingsmanifest van 1956 was op dit punt onbevredigend en 
zeer summier. 

Eerst in het verkiezingsmanifest van 1959 vindt men een uitvoerige 
paragraaf, gewijd aan "De liberale conjunctuurpolitiek" die begint met 
de woorden: "De conjunctuurpolitiek dient een centrale plaats in te 
nemen in het financiële en economische beleid van de overheid." 5) 

In het parlement werd door liberale afgevaardigden in de loop der 
jaren meermalen gesproken over conjunctuurpolitiek. Prof. Oud bijvoor
beeld zei tijdens de Algemene Beschouwingen van 1953 o.m.: 

"Een sluitende begroting is niet a I t ij d de hoogste wijsheid . Als goede 
en slechte jaren elkaar compenseren, kan er uiteindelijk budgetair een 
behoorlijk evenwicht zijn. Daarom is er in beg insel voor zo'n "cyclische 
beg rotingspolitiek" wel iets te zeggen, maar een van de grootste gevaren 
in de praktijk van het kweken van saldi op de gewone dienst is, dat over· 
schotten gemakkelijk leiden tot uitzetting van de gewone uitgaven." 6) 

Ook bij de Kamerfracties hadden echter - evenals in de brochures -
structurele beschouwingen voorrang. Dit blijkt uit hun houding inzake 
de belastingverlaging van 1955. Tijdens de algemene financiële beschou
wingen in 1954 zei mr. Van Leeuwen in de Tweede Kamer: "De belas
tingverlaging in Nederland is uit materieel en psychologisch oogpunt 
dermate gewenst, dat wij conjuncturele bespiegelingen met een gerust 
hart nog wel even in de ijskast kunnen laten." Hij voegde hieraan toe, 
dat ijskast misschien een minder gelukkige uitdrukking was, daar de 
conjunctuurtheorieën nog moeten rijpen en dit in een warm klimaat 
beter gaat! 7) Een zekere sceptis t.a.v. de conjunctuurpolitiek mag men 
hieruit wel afleiden. 

Monetaire politiek. 

De monetaire politiek In rUIme zin neemt In de moderne weten
schappelijke opvattingen over conjunctuurbeheersing een onmisbare 
plaats in. Men rekent er niet slechts de klassieke discontopolitiek en 
openmarktpolitiek toe, maar de kwantitatieve credietcontrole in het alge
gemeen, dus alle maatregelen die langs globale weg het volume van de 
kredietverlening beïnvloeden. Nadat men onder invloed van Keynes 

4) Werkprog ram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, vastge
steld 17 maart 1951 ; resp. p.p. 16 en 18. Cursivering van mij . 

5) Omstreeks dezelfde tijd verscheen geschrift no. 4 van de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting, getiteld: " Conjunctuurpolitiek - het strateg ische punt voor een 
liberaal beleid" . 

G) " Vrijheid en Democratie" van 31 oktober 195 3. 
7) "Vrijheid en Democratie" van 20 november 1954. 
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een tijdlang geneigd was, aan de begrotingspolitiek voorrallg te geven, 
kwam men tot het inzicht dat op elkaar afgestemde maatregelen van 
monetaire èn budgetaire politiek onmisbare onderdelen vormen van een 
modern conjunctuurbeleid. In deze opvattingen wordt sociaal-econo
misch toezicht op het bank'wezen tegenwoordig dan ook in beginsel als 
juist aanvaard. Van de individuele banken kan men verwachten, dat zij 
zorgen voor een bedrijfseconomisch verantwoord beleid; men kan niet 
van hen verlangen, dat zij ieder op eigen houtje een anticyclisch beleid 
gaan voeren. 

Tegen het sociaal-economisch toezicht in het ontwerp van de Wet 
Toezicht Credietwezen rees in 1951 echter heftig verzet zowel in als 
buiten het parlement. Voor een groot deel was dit verzet, waarbij ook 
de V.V.D. zich niet onbetuigd liet, te verklaren uit een niet ongerecht
vaardigd wantrouwen jegens de (structurele) socialistische bedoelingen. 
Tegelijk met de in werking treding van de Bankwet 1948, waarop de 
Wet Toezicht Credietwezen was gebaseerd, was de Nederlandsche Bank 
genationaliseerd. Op zichzelf bezien was dit niets wereldschokkends, 
zelfs niet voor liberalen, maar het werkte mee om het vermoeden te 
wekken, dat hier van socialistische zijde op arglistige wijze een duister 
complot werd gesmeed. Duidelijk klonk dit door in een brochure van 
mr. H. F. van Leeuwen, toen nog geen Kamerlid, die aldus eindigde: 
"De oppositie tegen het wetsontwerp is niet in de eerste plaats een zaak 
van de banken, het is een zaak van het Nederlandse bedrijfsleven voor 
zover het niet genationaliseerd wenst te worden. " 8) 

Naast dit wantrouwen was het echter ook scepsis t.o.v. conjunctuur
politiek als zodanig, die de V.V.D. afwijzend deed staan tegenover het 
sociaal-economisch toezicht (de bezwaren golden niet zozeer de oor
spronkelijke en inmiddels gewijzigde vorm, als wel het feit dat de 
materie überhaupt geregeld werd). Mr. Van Leeuwen noemde het 
"overbodig, schadelijk en niet in overeenstemming met goede monetaire 
beginselen" . Prof. Oud legde vooral de nadruk op de overbodigheid : 

"Tegen het sociaal-economische toezicht had hij echter wel ernstige 
principiële bezwaren ingebracht en hij had betoogd, dat die bevoegdheden 
ook niet noodzakelijk waren, omdat, wanneer de nood aan de man zou 
komen , de minister er in vrij overleg met het bankwezen zeker in zou 
slagen , die maatregelen tot stand te brengen , welke noodzakelijk zouden 
zijn. Prof. Oud grondde dat ook op de ervaringen, die hij zelf als minister 
van Financiën had opgedaan. Hij had toen ervaren, dat er over redelijke 
verlangens met het bankwezen te praten was en dat men dan steeds tot 
een aannemelijke oplossing kwam. 

En zou de minister in een bepaald geval zijn doel niet langs de minne
lijke weg bereiken, dan kon hij op korte termijn met een wettelijke nood
maatregel komen en de heer Oud verklaarde zich bij voorbaat bereid, aan 
zulk een redelijke noodmaatregel zijn medewerking te verlenen." 9) 

Het is de vraag, of de verwijzing naar ervaringen van dat minister;
schap in dit verband zo overtuigend moet worden geacht. Prof. Oud 
zelf zei enige jaren later: "Met onze tegenwoordige economische weten-

8) Mr. H. F. van Leeuwen: " Het credietwezen onder toezicht" , mei 1951. 
9) "Vrijheid en Democratie" van 21 december 1954. 
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schap zouden we de economische moeilijkheden waarschijnlijk anders 
aanpakken dan in de tijd van Colijn . ..... " 10) 

Er waren dan ook liberale economen, die met deze houding van de 
V.V.D. weinig gelukkig waren. Prof. Goedhart schreef: 

"Ik acht het daarom in hoge mate bedroevend en een triest symptoom 
van gebrek aan inzicht in de eisen, die een levensvatbaar modern liberaal 
beleid stelt aan het instrumentarium van de "économie orientée", dat van 
liberale zijde bij de parlementaire behandeling van het ontwerp van de 
"Wet Toezicht Credietwezen" principieel bezwaar is gemaakt tegen de 
bevoegdheid tot het voeren van een kwantitatieve credietpolitiek. Tegen 
een kwalitatieve - of wellicht beter: selectieve - credietpolitiek kan in
derdaad van liberaal gezichtspunt uit met recht bezwaar worden gemaakt, 
aangezien daarmede een niet noodzakelijk dirigistisch element in het 
economische beleid wordt geïntroduceerd. Maar de bevoegdheid tot het 
voeren van een globale, niet specifiek ingrijpende kwantitatieve crediet
politiek behoort juist tot de essentialia van een aanvaardbaar modern-libe
raal beleid." 11) 

Begrotingspolitiek. 

Een modern conjunctuurbeleid is ondenkbaar zonder een anticyclische 
begrotingspolitiek. De rol van openbare werken, dus van additionele 
overheidsbestedingen bij werkloosheidsbestrijding, is sinds Keynes in 
brede kring doorgedrongen. Een liberale conjunctuurpolitiek moet ech
ter, zoals o.m. prof. Goedhart heeft uiteengezet, de nadruk leggen op 
het manipuleren van de belastingen. Nadruk op de uitgavenpolitiek zou 
immers per saldo een relatieve vergroting van de uitgaven en op den 
duur het gevaar van "koude socialisatie" met zich brengen. 12) 

Ten opzichte van de conjuncturele belastingpolitiek stond de V.V.D. 
nog sceptischer dan tegenover de conjunctuurpolitiek in het algemeen. 
Het beginselprogram van 1948 vroeg slechts om verlaging van de toen 
bestaande belastingdruk (art. 24) en zweeg over manipulatie van de 
belastingen met conjuncturele oogmerken. Ook het werkprogram van 
1951 beperkte zich, waar het de belastingen betrof, tot structurele be-
schouwingen en zei dat " ..... . de belastingpolitiek er - mede met het 
oog op de noodzakelijke industrialisiltie - mede op (dient) te zijn 
gericht de ondernemingslust te stimuleren" (blz. 16). 

"Opgaande Lijnen" (1955) klonk nog afwijzender: "Belastingheffing 
voorziet in de geld behoeften van de staat" (p. 27). En op p. 29: "De 
liberaal vindt het zeer afkeurenswaardig, dat jarenlang veel te veel 
belasting van het Nederlandse volk is geheven, veel meer dan nodig was 
om in de toch reeds hoog opgeschroefde staatsuitgaven te voorzien." 
Dit gaf wel sterk de indruk dat de zgn. "functional finance" zonder 
meer werd afgewezen. Ook het verkiezingsmanifest van 1959 herhaalt 
de oude uitspraak: "Belastingen dienen om de overheidsuitgaven te dek
ken. Verder dan voor dit doel nodig is,. mag de heffing niet gaan". 

10) "Vrijheid en Democratie" van 16 maart 1957. 
11) Prof. dr. C. Goedhart: "De instrumenten van de économie orientée" . 

Maandschrift "Economie" van november 1954, blz. 60. 
12) Behalve genoemd artikel ook: "Liberale versus socialistische belasting

politiek" . " Liberaal Reveil" van ju li 1957, blz. 57-58. 
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Doch direct na deze paragraaf over de (structurele) belastingpolitiek 
volgt het reeds eerder genoemde, modern aandoende stuk over de 
liberale conjunctuurpolitiek, waarin wordt gezegd, dat 

" . ..... daarbij ook de belastingpolitiek haar rol (heeft) te spelen . De eis, 
dat de belastingheHing het bedrag, dat voor de instandhouding van het 
overheidsbedrijf noodzakelijk is , niet te boven mag gaan, behoeft toch niet 
met zich te brengen, dat er jaarlijks evenwicht tussen inkomsten en uit
gaven is." 13) 

In de praktijk concentreerde de V.V.D. zich op belastingverlaging, 
ongeacht de conjuncturele situatie. Zij beschouwde dit als een structureel 
probleem dat prioriteit vereiste. Wel wilde zij de ongewenste inflatoire 
gevolgen ervan voorkomen door ook de overheidsuitgaven te vermin
deren, doch zij bleek ook bereid om de belastingverlaging te steunen, 
indien de inkrimping van de uitgaven achterwege bleef. Reeds noemde 
ik de uitspraak van mr. Van leeuwen in 1954, dat bij de gegeven stand 
van de belastingen (en van de conjunctuurtheorie) de "conjuncturele 
bespiegelingen" maar in de ijskast moesten. 

"Willen wii - zo vervolgde onze .geestverwant - in de toekomst meer 
de richting uit van doelbewuste conjunctuurbeïnvloeding door belasting
politiek, dan zal dat m.i. moeten geschieden op de basis van een goed 
uitgebalanceerd belastingstelsel met redelijk aanvaardbare tarieven . D eze 
tarieven zo uden dan naar omstandigheden op zeer kOl' te termijn met 
enkele procenten moeten kunnen worden verhoogd of verlaagd. Maar 
primair is, dat wij onze belastingen aanvaardbaar maken en minder ge
compliceerd." 14) 

Over het effect van de belastingverlaging, die in 1955 dan eindelijk 
een feit werd, is veel te doen geweest. Velen, waaronder vooraan
staande liberale economen als de hoogleraren Goedhart en Witteveen, 
zijn van mening, dat deze op zichzelf (d.i . structureel) juiste verlaging 
op een (conjunctureel) verkeerd moment heeft plaats gevonden en zo 
mede aanleiding heeft gegeven tot de overbesteding die de bestedings
beperking nodig heeft gemaakt. 

Men kan in ieder economisch leerboek lezen, dat het verkeerd is 0111 

belastingen te verlagen in een tijd van inflatoire spanningen. Hieraan 
moet worden toegevoegd, dat belastingverlaging ook dan geen kwaad 
kan en zelfs nut kan hebben, mits de overheidsuitgaven dienovereen
komstig of zelfs nog meer worden verlaagd. Dit was echter politiek 
ondenkbaar, en onder die omstandigheden werkte de belastingverlaging 
conjunctureel ongunstig, d.w.Z. procyclisch. 

Prof. Molenaar wees in de Eerste Kamer uitdrukkelijk op de inflatoire 
invloed van een belastingverlaging, die niet met een inkrimping van de 
uitgaven gepaard gaat. "Zonder deze is, gegeven 's ministers uitgangs
punt, een belastingverlaging niet te verdedigen." 15) En bij een terug
blik enkele jaren later, in 1958: 

13) 

cratie, 
14) 
U) 

Verkiezingsmanifest 1959 van de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
pag. 4. 
" Vrijheid en Democratie" van 20 november 1954. 
"Vrijheid en Democratie" van 12 maart 1955 ; ook van 3 september 1955. 



"Het Kabinet heeft te wemlg van de buugetpolitiek gebruik gemaakt 
om de hoogconjunctuur vo ldoende en tijdig af te remmen. Met de be
lastingen was het evenzo. De verlaging, waaraan de V.V.D. in 1955 haar 
goedkeuring hechtte, was 0111 tal van redeneo aanvaardbaar. Alleen coo
junctureel was zij toen moeilijk te verdedigen, tenzij - zoals prof. Mole
naar destijds verklaarde ~ de uitgaven van de Staat waren teruggedron
gen." 16) 

En ook mr. De Wilde zei tijdens de algemene financiële beschouwin
gen van 1957 in de Eerste Kamer hierover: "Dat wat enige jaren eerder 
economisch wenselijk zou zijn geweest, was door verkeerde "timing" in 
het tegendeel verkeerd." 17) 

Mr. Van Leeuwen kwam in een artikel in "Liberaal Reveil" van 
oktober 1957 op de kwestie terug: 

"Er is uit wetenschappelijk oogpunt nogal eens kritiek geoefend op het 
onder minister Van de Kieft gevoerde beleid van belastingverlaging. Ik 
kan mij bij deze kritiek niet aansluiten. In algemene zin beschouw ik de 
toenmalige verlaging nog altijd als goed. Met het treffen van de bezui
nig ingsmaatregelen zou anders nog langer zij n getalmd . Wel zou mijn 
keuze anders zijn geweest." 18) 

D at de belastingverlaging (naast de loonronden) mede tot de con
juncturele overspanning heeft geleid, wordt hier niet met zoveel woor
den ontkend. Wel blijkt duidelijk de priori.teit van structuur boven con
junctuur. Nu is bij een conflict tussen deze een beslissing niet gemakke
lijk. Het is dan een kwestie van afwegen, maar het is de vraag of de 
V .V.D. - en in het bijzonder de Tweede Kamerfractie - daarbij aan 
het conjuncturele aspect voldoende gewicht heeft toegekend. Was de 
conjunctuurtheorie niet "ter rijping" in de ijskast gezet, vóórdat het 
afwegen begon? "Ik behoor niet tot diegenen," aldus mr. Van Leeuwen, 
"die grote verwachtingen hebben van een zogenaamde anti-cyclische 
belastingpolitiek ...... " citeert "Vrijheid en Democratie" van 23 novem-
ber 1957 "Uit de algemene financiële beschouwingen in de Tweede 
Kamer". 19) 

Het verkiezingsmanifest van 1959 en het laatste geschrift van de 
Teldersstichting geven echter op dit punt weer wat moed. Zou de 
conjunctuurtheorie in (of liever: ondanks) de ijskast inmiddels voldoen
de zijn gerijpt om voor de V.V.D. appetijtelijk te zijn geworden? 

Conjunctuurreserves. 

Een kwestie, welke met de belastingpolitiek nauw verband houdt, is 
die van de conjunctuurreserves, zowel van het bedrijfsleven als van de 
overheid. . 

Wat de eerste betreft, het werkprogram van de V.V.D. van 1951 

16) "Vrijheid en Democratie" van 14 juni 1958. 
17) "Vrijheid en Democratie" van 26 januari 1957. 
18 ) " Liberaal Reveil" van oktober 1957, p. 86. Zo ook tijdens de algemene 

financië le beschouwingen van dat jaJ.r (Haf1dclingen Tweede Kamer, I, p . 340). 
19) Meermalen heeft mr. Van Lec~wen betoogd, dat de "beloningsinfhtic" 

niet in " de leerboeken" staat beschreven en dat de daar wel beschrevpn therapie 
derhalve niet toepasselijk is. B.v. "Algemeen Handelsblad" van 6 juni 1956: 
" Mr. Van Leeuwen waarschuwt tegen verkeerde conjunctllllrtherapie". 
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vraagt, zoals reeds vermeld, om "Mogelijkheid tot het vormen van be
lastingvrije conjunctuurreserves". De vraagstukken in verband met zulke 
reserves zijn in Economisch-Statistische Berichten meermalen besproken, 
o.m. door prof. Witteveen, die zich er een groot voorstander van heeft 
betoond. 20) 

In het parlement had vooral het Eerste Kamerlid prof. Molenaar er 
belangstelling voor. Hij wenste de invoering van deze reserves in de 
hoop, dat althans een gedeelte van de koopkracht, die door de belasting
verlaging op een ongelegen moment in het verkeer werd gepompt, zou 
worden geneutraliseerd. 21) 

Ook mr. Van Leeuwen heeft de mogelijkheid wel eens geopperd, 
maar - voor zover mij bekend - niet als pendant van de belastingver
laging van 1955, zoals prof. Molenaar in de Eerste Kamer. 

Hiernaast staat het vraagstuk van een overheids-conjunctuurreserve, 
te vormen door overschotten in de hausse. De bedoeling is, in de hoog
conjunctuur koopkracht aan het verkeer te onttrekken en deze in de 
depressie weer vrij te geven. 

Een dergelijke politiek werd door de V.V.D. voor het eerst uitdruk
kelijk verdedigd in het laatste verkiezingsmanifest. In de oudere publi
caties werd gesteld, dat belastingen slechts dienen tot dekking der over
heidsuitgaven (en dus niet voor het kweken van reserves) hoewel prof. 
Oud zich wel eens gunstig t.a.V. een "cyclische begroting" heeft uit
gelaten. 

Het vormen van overschotten wordt gewoonlijk in verband gebracht 
met vervroegde aflossing van staatsschuld. Bijvoorbeeld mr. Van Leeu
wen tijdens het belastingdebat in mei 1955: 

"Door economen van naam wordt wel eens gesproken over reserves, die 
de overheid zou moeten vormen, maar de heer Van Leeuwen vroeg zich 
af of men dan wel altijd even helder voor ogen heeft, wat die reserves 
eigenlijk zijn. Hij kon reservevorming door de overheid, voor zover die 
niet ligt op het gebied van goederen , slechts zien in vermindering van 
staatsschuld. En dan is het de vraag, of men daaraan goed doet. Leidt die 
aflossing tot andere bestedingen, tot welke, of blijft er onbesteed in
komen ?" 

Vervolgens wees hij er op, dat onbesteed nationaal inkomen zal leiden 
tot een aangroeien van de goud- en deviezen reserves, hetgeen hij, als 
deze eenmaal een zekere hoogte hebben bereikt, "mercantilisme op zijn 
smalst" noemde, en vervolgde: 

"De ruimte in de overheidskas zal overigens, zo merkte de heer Van 
Leeuwen nog op, een zeer averechts gevolg hebben ....... de ruime midde
len zullen juist tot een uitzetting ......... (van de overheidsbestedingen) 
leiden en staan een bezuinigingsstreven in de weg. Het is veel beter wan
neer er weinig speling in de overheidsfinanciën zit, zodat nieuwe kost
bare maatregelen tot daarmee verband houdende belastingverhoging moe
ten leiden, dan dat men rustig uit ruime kas van de hoge boom 
leeft." 22) 

Ook prof. Oud liet nog in 1957 een afwijzend geluid horen. Naar 

20) Economisch-Statistische Berichten van 1956. 
21) "Vrijheid en Democratie" van 12 maart 1955 en van 3 maart 1956. 
22) "Vrijheid en Democratie" van 21 mei 1955. 
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aanleiding van een opmerking van minister-president Drees, dat men 
in het algemeen de beginselen van de conjunctuurpolitiek wel aan
vaardt, maar niet pleegt te volgen, zei hij: 

"Ik heb er altijd aan getwijfeld, of men wel vol kon houden, dat in de 
hoogconjunctuur de uitgaven en het uitvoeren van grote openbare werken 
moest worden beperkt, dat de belastingen zo hoog mogelijk moesten zijn, 
dat men reserves moest kweken enz ...... . 

.. ... . dan kan men honderd keer komen met die conjunctuurpolitiek, die 
theoretisch juist is, maar die in .de praktijk niet toegepast wordt, omdat 
zij niet kan worden toegepast. Als ik deze zienswijze dan naar voren 
bracht, zag ik een meewarig schouderophalen , als dacht men: Dit is 
iemand uit de oude tijd; hij begrijpt de verschijning van een nieuwe con
junctuurpolitiek niet. De minister-president zelf zegt nu: men pleegt zich 
aan die goede regelen niet te houden. 

Ook van dat reserves maken door de overheid komt niet veel. Daarom 
sta ik niet op het standpunt, dat wij er verkeerd aan hebben gedaan door 
de belastingen te verlagen. Dat is in het geheel niet verkeerd geweest, 
want als wij dat niet hadden gedaan, waren de uitgaven van de Overheid 
nog veel meer toegenomen dan op het ogenblik al het geval is. Dit is mijn 
vaste overtuiging." 23) 

Intussen wordt twee jaar later in het verkiezingsmanifest "dat reserves 
maken door de overheid" uitdrukkelijk aanbevolen. In een recent inter
view liet prof. Oud zich er milder over uit: 

"Wij hebben als liberalen altijd voor een politiek van conjunctuur
reserves gepleit. De socialisten hebben zich er nooit aan gehouden. Toen 
de tijden slecht werden, enkele jaren geleden, bleken er geen reserves te 
bestaan. Ik hoop dat minister Zij lstra op dit punt een verstandiger politiek 
zal voeren." 24) 

Het verkiezingsmanifest wil, dat het overschot wordt gestort op een 
speciale rekening van de Nederlandsche Bank en niet wordt gebruikt 
voor vervroegde schuldaflossing, daar de koopkracht dan niet effectief 
aan het verkeer zou worden onttrokken. Men kan de reserve . zien als 
een tegenhanger van de ("mercantilistische") goud- en deviezenvoor
raad. Een en ander is in het laatste rapport van de Teldersstichting 
nader uitgewerkt. 

Helaas is tot nu toe in liberale kring iedere discussie over dit belang
wekkende deel van het manifest achterwege gebleven. Het manifest 
wijst vervroegde schuldaflossing af, daar de koopkracht dan niet effec
tief aan het verkeer zou worden onttrokken. Prof. Goedhart daarentegen 
wijst in zijn oratie op het inflatoir effect van een grote staatsschuld en 
meent dat "schuldaflossing een deflatoir effect sorteert, waarvan de in
tensiteit primair afhankelijk is van de ontstaanswijze, omvang en vorm 
der schuldvermindering. " 25) Hiernaast kan men nog opmerken, dat het 
bestaan van een grote staatsschuld de flexibiliteit van het budget ver
mindert. Dit zouden twee argumenten kunnen zijn ten gunste van ver
vroegde aflossing in de hausse. 

In het boek van de hoogleraren Korteweg en Keesing wordt aan de 
gedachte van het "conjunctuurfonds" enige aandacht besteed. De con-

23) Handelingen Tweede Kamer, zitting 1956-1957, p. 655. 
24) "Elseviers Weekblad" van 19 september 1959. 
25) Prof. dL C. Goedhart: "De neutraliteit der overheidsschuld", p. 21. 
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clusie (op m.i. niet geheel overtuigende gronden) luidt: "De theorie 
van het conjunctuurfonds berust dus op een onvoldoende doordenken 
van de daaraan verbonden verwikkelingen." 26) Voorstanders, die op 
grond van het verkiezingsmanifest reeds meenden dat de V.V .D. de 
conjunctuurreserve (in bei d e Kamers) voortaan met kracht zal ver
dedigen, moeten nu maar hopen, dat deze passage door prof. Keesing 
het boek binnen is gesmokkeld. 

Conclusie. 

Wanneer wij de verschillende uitingen van de V.V.D. in en buiten de 
Kamers met elkaar vergelijken, dan is er, vooral in het laatste verkie
zingsmanifest, een bepaalde ontwikkeling waarneembaar. 

De economische politiek van de partij was tot voor kort vooral ge
richt op structurele maatregelen, ook als deze met conjuncturele wense
lijkheden in conflict kwamen. Prof. Witteveen schreef in 1956: 

" ...... ik (zou) in het algemeen wi llen stellen, dat ' de structuurpolitiek zich 
binnen het kader van een juiste conjunctuurpolitiek moet bewegen en dat 
het niet juist is de eisen, die de conjunctuurpolitiek stelt, op te offeren aan 
de structuurpolitiek." 27) 

Ik heb de indruk, dat deze zienswijze in de partij veld begint te win
nen en dat de gévaarlijke scepsis ten opzichte van de moderne conjunc
tuurpolitiek begint te verdwijnen. Dat is verheugend . Meer dan van wat 
ook, hangt de levensvatbaarheid van het economisch liberalisme af van 
de vraag, in hoeverre het de uitwassen van de conjunctuurschommelin
gen weet te voorkomen. Misschien zou men de ontwikkeling van de 
economische opvattingen in de V.V.D. kunnen kenmerken als een 
zekere overgang naar macro-economisch denken. Prof. Pen noemde in 
zijn oratie de conjunctuurpolitiek "a state of mind", "un mentalité". 
Deze mentaliteit is voor ieder modern economisch denken onmisbaar, 
ook voor het modern economisch liberalisme. De V.V.D. begint er de 
kenmerken van te vertonen. Laat zij met deze nieuwe mentaliteit haar 
aandacht weer richten op vraagstukken van langer adem, het terrein 
waar de strijd tussen liberalisme en socialisme uiteindelijk moet worden 
gevoerd. Zij zal dan ongetwijfeld kunnen komen tot de evenwichtige 
synthese tussen structuur- en conjunctuurpolitiek, die nodig is om de 
plaats van het liberalisme in ons politiek bestel te waarborgen. 

20) Korteweg en Keesing: "Het moderne geldwezen", 5e druk 1955, p. 184. 
27) "Economisch-Statistische Berichten", 22 februari 1956, p. 162. 
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IK HEB MIJ NIET verscholen, en ben toch voor de meesten verborgen. 
Ik geloof, dat zelfs de beste vrienden zich altijd met een klein deel van 
mijn wezen hebben vergenoegd. 

THORBECKE 

"EEN VOLK KAN OOK TE GOED worden bestuurd. Soloon redde 
Athene door het vrijheid van handelen te schenken, de Romeinse ambo 
tenaren richtten het rijk te gronde door het vrije initiatief te doden." 

. R. GLOVER, De antieke wereld, 

EEN NIET GERING PROBLEEM is, dat het in een welvarende, goed. 
geordende maatschappij geenszins eenvoudig is aan een psychologische 
behoefte te voldoen, die als "drang tot avontuur" of "uitweg voor een 
surplus aan energie" aan te duiden is." 

H. A. TOLHOEK, Toekomstperspectieven 
van de natuurwetenschappen. 
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